




Rok 1989 otworzył nowy, wspaniały rozdział dziejów wolnej Polski. Jako Rodziny  
Katyńskie zapisujemy w nim swoją kartę, bo nasze stowarzyszenia też już mają 30 lat.  
W tym numerze publikujemy pierwszą część uporządkowanej historii naszej działal-
ności, sięgając do niegdysiejszych dyskusji środowiskowych, przeglądając dokumenty, 
cytując wspomnienia. Będzie to rekonesans po niezwykłych latach z przełomu wieków, 
kiedy spełniało się marzenie i powstawały nekropolie w Katyniu, Charkowie i Miednoje. 

Dzisiaj czytamy archiwalia sprzed lat – i czasem drży serce, bo ówczesne niepoko-
je wracają. Zmieniająca się sytuacja na mapie świata, napięte relacje dyplomatyczne, 
nowe podziały i echa starych konfliktów – to wszystko sprawia, że znowu trzeba głoś-
no mówić i stale przypominać, jak ważne dla polskiej racji stanu jest istnienie Polskich 
Cmentarzy Wojennych – TAM, w Rosji i na Ukrainie. To najważniejsze świadectwa  
i zarazem dowody Zbrodni Katyńskiej. 

W „Rodowodzie” są też stałe działy: jak zawsze jest mowa o codziennej pracy  
Rodzin Katyńskich, w tym o pielgrzymowaniu na nasze cmentarze. Niepokoi nas  
przyszłość nekropolii w Miednoje, gdzie zapowiada się „prace poszukiwawcze”, których 
zasięgu nie znamy. Cmentarz w Katyniu jest coraz szczelniej obudowywany, powstają 
ekspozycje, których wartość merytoryczna budzi co najmniej wątpliwości. Pielgrzym-
ki Rodzin są coraz trudniejsze, coraz rzadsze. 

Materiał dokumentacyjny uzupełniają wspomnienia o początkach działania po-
szczególnych stowarzyszeń; rozwija się także leksykon katyńskich upamiętnień.  
Jeśli do tego dołożyć sylwetki naszych Bliskich oraz portrety tych spomiędzy człon-
ków Rodzin, którzy już odeszli, to widać, jaką jesteśmy RODZINĄ. Całość uzupełnia – 
bardzo różnorodny – dział refleksji oraz teksty naukowe, pomyślane jako rozszerzenie 
archiwum sprawy katyńskiej. 

Bieżący numer powstał dzięki pomocy Instytutu Pamięci Narodowej. Mamy nadzie-
ję, że jest to zapowiedź trwałej współpracy.    
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TRZYDZIESTOLECIE RODZIN KATYŃSKICH (1989–2019)

Izabella Sariusz-Skąpska
TRZYDZIESTOLECIE RODZIN KATYŃSKICH (1989–2019)

CZĘŚĆ PIERWSZA 

Jak powstawały nekropolie katyńskie (rekonesans: 1997–2000)

Połączył nas los. Nasi Bliscy – aresztowani po 17 września 1939 roku, osadzeni w.obo-
zach jenieckich w.Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie i.więzieniach zachodniej Ukra-
iny i.Białorusi – nie wrócili z.wojny do rodzin. Ujawnienie w.1943 roku grobów w.lesie 
katyńskim i.listy zidentyfikowanych wtedy Ofiar to początek wspólnej pamięci Rodzin 
Katyńskich. Prawda ukrywana w.latach komunistycznego kłamstwa zaczęła wychodzić 
na światło dnia po odzyskaniu przez Polskę pełni niepodległości w.roku 1989. Wtedy 
spontanicznie, oddolnie, zaczęły powstawać Rodziny Katyńskie. Cel był jeden: odna-
leźć wszystkie miejsca kaźni, ujawnić całą prawdę o.mordzie w.1940 roku, przywrócić 
naszym Bliskim ich twarze i.należne miejsce w.historii i.pamięci wspólnej. Pochować 
Ich w.poświęconej ziemi…

Tworząc Rodziny Katyńskie, nie wiedzieliśmy, co nas spotka. Zapatrzeni w.przy-
szłość, nie zawsze uważnie patrzyliśmy na siebie. Dzisiaj, kiedy do swoich Ojców od-
chodzi pokolenie dzieci katyńczyków, orientujemy się, jak wielu nas było, jak wie-
le zrobili.– i.jak cicho znikali. Gdyby opisać naszą pracę, trzeba by tomów. Aby oddać 
sprawiedliwość przynajmniej ułamkowi tego, co udało się nam dokonać, z.okazji trzy-
dziestolecia ze wspomnień, z.archiwaliów i z.dokumentów Federacji Rodzin Katyńskich 
zestawiam pierwszą część naszej historii. Sięgam do własnych zasobów, przeglądam 
nieocenione dzieło Andrzeja Spanily’ego, czyli pierwsze „Rodowody”, i. inne wczesne 
publikacje. Korzystam z.danych, jakie przechowywał mój Tata, Andrzej Sariusz-Skąp-
ski, przez lata wiceprzewodniczący Rady FRK, a.potem drugi po Włodku Dusiewiczu 
prezes FRK (2006–2010). Oboje z.Tatą uczestniczyliśmy w.powstawaniu krakowskie-
go Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej, a w.prace Federacji Ro-
dzin Katyńskich włączyliśmy się od roku 1996. Od 1997 byłam sekretarzem Rady FRK.

Nie sposób pisać o.wszystkim. Z.ogromu materiału wybieram wątek – w.moim prze-
konaniu – najważniejszy: katyńskie nekropolie. Dlatego zaczynam nie od roku 1989, 
ale od momentu, kiedy wiedzieliśmy już, że poza Katyniem był Charków, gdzie zginęli 
jeńcy Starobielska, a.także Twer (Kalinin) i.Miednoje – gdzie zginęli i.zostali pochowa-
ni jeńcy Ostaszkowa. Co ważniejsze: w.końcu lat 1990. coraz bliższa była wizja reali-
zacji cmentarzy. To będzie rekonesans z.lat 1997–2000. Dla uczestników ówczesnych 
wydarzeń – przypomnienie, że mamy być z.czego dumni. Dla młodszego pokolenia – 
lekcja i.zobowiązanie: strzeżcie tego dziedzictwa!

Chcę przypomnieć wydarzenia i.ludzi, którym tyle zawdzięczamy, a.których już nie 
ma wśród nas.
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Czy budować cmentarze katyńskie?

Zanim powstały cmentarze, nasze środowisko przeprowadziło wielką dyskusję: jakie 
powinny być losy szczątków, które znaleziono podczas prac ekshumacyjnych w.Katy-
niu, Charkowie i.Miednoje? To zdumiewające, że dzisiaj, AD 2019, u progu 80. rocznicy, 
po ponad 20 latach od otwarcia, nadal zdarza się słyszeć głosy, kwestionujące decyzję 
o.budowie Polskich Cmentarzy Wojennych. Tymczasem deklarację, że naszym celem 
są cmentarze, składaliśmy od początku działania: zarówno w.rodzinach lokalnych, jak 
i w.skali ogólnopolskiej Federacji Rodzin Katyńskich (FRK). 

Trzeba przypomnieć uchwałę, jaką podjęły Rodziny Katyńskie w.roku 1997. 25.stycz-
nia zebrali się przedstawiciele naszego środowiska, czyli członkowie władz FRK, wszy-
scy prezesi zarządów stowarzyszeń z.całej Polski (dołączył również przedstawiciel dzia-
łającej wówczas RK w.Chicago). Obecny był ks. prałat Zdzisław Peszkowski jako nasz 
kapelan. Na początku wysłuchaliśmy ks. infułata Zdzisława Króla, który przedstawił 
stanowisko ks..Prymasa (chodziło o.kaplice, których nie przewidziano w.projekcie). Na-
stępnie sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i.Męczeństwa (ROPWiM) Andrzej Prze-
woźnik opowiedział o.stanie prac, przygotowujących budowę nekropolii katyńskich. 
Mówił o.programie działań międzynarodowych i.międzyresortowych oraz o.miejscu, 
jakie w.tych pracach przeznaczono dla przedstawicieli Rodzin, a.także o.sposobie fi-
nansowania. Nie mieliśmy złudzeń, jak trudne będzie to przedsięwzięcie ze względu 
na skomplikowane relacje dyplomatyczne między Polską a.Rosją i.Ukrainą.

Po dyskusji postanowiono:

1. Przyjąć i.zaaprobować przedstawione kierunki działania Rady Ochrony Pa-
mięci Walk i.Męczeństwa zmierzające do powstania polskich cmentarzy wojen-
nych w.Katyniu i.Miednoje (Rosja) i w.Charkowie (Ukraina) przy jednoczesnym 
uwzględnieniu „zaleceń pokonkursowych” opracowanych przez sąd konkurso-
wy, które powinny stać się podstawą do przygotowania koncepcji, a.w.dalszej 
kolejności również projektu technicznego polskich cmentarzy wojennych (pis-
mo Sekretarza Generalnego ROPWIM L.dz.R-I-S /261/2489/96 z. dnia 22 XI 
1996 roku).

2. Zobowiązać Zarząd i.Radę FRK do bieżącego współdziałania z.ROPWiM 
w. zakresie całokształtu spraw związanych z. budową polskich cmentarzy wo-
jennych.

3. Zobowiązać prezesa Zarządu FRK do zapoznania z. treścią niniejszej 
„Uchwały FRK” wszystkich zainteresowanych z.Rodzin Katyńskich.

Uchwała wchodzi w.życie z.dniem podjęcia.– 25 stycznia 1997 roku. 
Przew. Komisji Rewizyjnej FRK Wiesława Styś
Prezes Zarządu FRK Włodzimierz Dusiewicz
Przewodniczący Rady FRK Janusz Lange.
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W „Rodowodzie” za miesiąc luty 1997 ukazało się sprawozdanie ze styczniowego 
zebrania, gdzie Ewa Bąkowska i.Andrzej Spanily dokładnie opisali przebieg dyskusji, 
która zakończyła się powyższą uchwałą. Tak argumentowano naszą legitymację do po-
dejmowania decyzji: 

W.naszej Federacji zrzeszonych jest niemal 100% tzw. środowiska katyńskiego. 
Nieliczne organizacje poza Federacją, z.nieliczną liczbą członków, aczkolwiek 
głośne, nie mogą uzurpować sobie prawa reprezentacji naszego środowiska. Na-
wet Rodzina Policyjna z.Katowic nie zrzesza przeważającej liczby rodzin więź-
niów Ostaszkowa. Większość jest wierna zasadzie: jeden rozkaz, jedna zbrod-
nia, jeden wróg i.nie daje się podzielić, pozostając we wspólnej Federacji Rodzin 
Katyńskich. Tak więc wszelkie decyzje podjęte na tym zebraniu mają charakter 
decydujący i.są reprezentatywne dla środowiska katyńskiego.

W świetle tych danych na dalszy plan zeszły odosobnione postulaty pojedynczych 
osób, wzywających do.sprowadzenie prochów do kraju lub do ponownego konkursu, bo 
nie podobała im się koncepcja zespołu Zdzisława Pidka i.Andrzeja Sołygi. Warto przy-
pomnieć drażliwą kwestię kaplic na cmentarzach, o.co tak zabiegał ks. Peszkowski. Jak 
pisał rzeczowo, ale i z.wyraźnymi emocjami Andrzej Spanily: 

Większość przyjęła takie rozwiązanie, nie dlatego, że nie chciałaby kaplic na 
cmentarzach, lecz dlatego, że uzgodnienie takiej wersji ze stroną rosyjską 
i.ukraińską byłoby b..trudne i.odsunęłoby budowę cmentarzy w.czasie, względ-
nie w.ogóle uniemożliwiło. Dalej nie możemy czekać i.stąd ta nasza jednomyśl-
ność w.głosowaniu. Teraz jednak, po tym ostatnim głosowaniu każdy głos prze-
ciwny, głoszony nawet w.dobrej wierze, musi być traktowany jako wrogi ogółowi 
społeczności Rodzin Katyńskich. (…) A.zwycięski projekt jest katolicki jak to 
możliwe i.polski.– zgodny z.naszą tradycją narodową, tradycją tolerancji i.de-
mokracji. Cmentarze muszą być nowoczesne, stylowo piękne, godne Tych, któ-
rych zwykliśmy nazywać kwiatem inteligencji polskiej. 

Zbrodnia Katyńska w świetle prawa

Budowa cmentarzy dominowała nasze myślenie w.tym czasie. Nie znaczy to jednak, że 
jednocześnie brakowało innych przedsięwzięć, których celem było rozjaśnianie wszel-
kich aspektów Zbrodni Katyńskiej, np. prawnych. O.tym temacie wielokrotnie mówił 
i.pisał Andrzej Kostrzewski, członek krakowskiej Rodziny Katyńskiej, już w.roku 1978 
współzałożyciel (nielegalnego wówczas) Instytutu Katyńskiego w.Polsce. 

O prawnych aspektach napisano od tego czasu wiele, ale podstawowe założenia 
są niezmienne. Andrzej Kostrzewski pisał o.tym m.in. na łamach „Wojskowego Prze-
glądu Historycznego” (1996, nr 3) oraz „Rodowodu” (1997, nr 3). Autor szczegółowo 
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analizował prawny punkt widzenia (inne kwestie zostawiając historykom), wskazując, 
że nie jest on jednoznaczny z.kilku względów. Po pierwsze, chodzi o.specyfikę systemu 
prawnego, obowiązującego w.Sowietach; po drugie, o.rozumienie konwencji, przyjętych 
w.świecie cywilizowanych na wypadek wojny. Kostrzewski zajmował się też odpowie-
dzialnością zarówno państwa rosyjskiego, jak i.poszczególnych osób. 

Przytaczam fragment tekstu, definiujący sytuację Ofiar Zbrodni Katyńskiej jako 
jeńców wojennych (pomijam aparat naukowy, w.wersji pełnej fachowo przygotowa-
ny). Kostrzewski analizuje dokumenty i.akty prawne, wskazując pokrętność myślenia 
Sowietów i w.czasie wojny, i.długo potem, a.także wynikające stąd kłopoty w.inter-
pretacji terminów, a.co za tym idzie aktów prawnych. Już sam wybór terminu – jeń-
cy wojenni.– jest ważny, ponieważ w.przekazie medialnym, a.także w.części publi-
kacji fachowych spotyka się różne określenia, kim były Ofiary. Ustalenia prawnika 
przecinają dyskusje:

Należy tutaj z. całą stanowczością stwierdzić, że żołnierze polscy, którzy po 
wkroczeniu Armii Czerwonej w.granice Polski 17 września 1939.r..dostali się 
w.jej ręce, byli jeńcami wojennymi. Pojęcie internowania może odnosić się do 
obywateli państwa, z.którym jest prowadzona wojna, a.którzy mieszkają czy 
przebywają na terytorium państwa internującego i.nie walczą z.bronią w.ręku. 
Władze sowieckie w.pewnym okresie twierdziły, że żołnierze polscy są interno-
wani i.motywowały to faktem „nieistnienia już państwa Polskiego”, „wyzwala-
nia terenów zachodniej Ukrainy i.Białorusi”, czyli terenów, do których Polska 
nie miała prawa, a.jej mieszkańcy byli obywatelami tych republik, w.końcu trak-
towaniem żołnierzy polskich jako „band” czy „elementów kontrrewolucyjnych” 
pojmanych z. bronią w. ręku na terytorium państwa sowieckiego. Ten ostatni 
przypadek kwalifikowałby te „elementy” jako przestępców kryminalnych.

Oczywiście, jak zauważa Kostrzewski, trudno akceptować język, jakim posługiwano 
się w.pierwszych miesiącach wojny, bo cytowane sformułowania miały przede wszyst-
kim wymiar propagandowy:

Były to jednak slogany propagandowe, natomiast władze sowieckie w.krótkim 
czasie mówiły już tylko o.jeńcach wojennych i.obozach jeńców wojennych. Prze-
ciwko traktowaniu żołnierzy polskich jako jeńców wojennych miałby przema-
wiać także fakt nieistnienia stanu wojny między Związkiem Sowieckim a.Polską, 
ku czemu skłania się część polskich historyków, zarzucając władzom polskim 
brak ogłoszenia takiego stanu wojny.

Tymczasem Prezydent Rzeczypospolitej, Ignacy Mościcki. – idąc takim to-
kiem rozumowania. – nie ogłosił także stanu wojny z. Niemcami 1 września 
1939.. Należy tu, dla ostatecznego wyjaśnienia sprawy, zacytować fragmenty 
orędzi Prezydenta RP zarówno z.1, jak i.17 września 1939. W.pierwszym Prezy-
dent RP stwierdza: „Nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął działania 
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zaczepne wobec Państwa Polskiego, co stwierdzam wobec Boga i. Historii”. 
W.dalszym ciągu tego orędzia Niemcy nazwane zostały „napastnikiem”. W.orę-
dziu z. 17 września 1939. Prezydent RP stwierdził: „Gdy armia nasza z. bez-
przykładnym męstwem zmaga się z.przemocą wroga… nasz sąsiad wschodni 
najechał nasze ziemie, gwałcąc obowiązujące umowy i.odwieczne zasady moral-
ności”. Każda wojna rozpoczyna się de iure jej wypowiedzeniem, a.de facto agre-
sją zbrojną, każdy z.tych elementów ma jednakowy walor, a.brak jednego z.nich 
pozostaje bez znaczenia, czy stan wojny istnieje, czy nie.

To jest wykładnia polskiego punktu widzenia. Należy jednak, jak zauważa Andrzej 
Kostrzewski, pamiętać o odmienności systemu, panującego w Sowietach:
.

Inne wątpliwości mogą wynikać ze specyfiki sprawowania władzy w.Związku 
Sowieckim. Jeńcy wojenni z. reguły podlegają władzom wojskowym, podczas 
gdy tutaj przekazano ich policji, tworząc w.ramach NKWD wydzielony Zarząd 
ds..Jeńców Wojennych z.majorem bezpieczeństwa państwowego Soprunienką 
na czele. Należy jednak podkreślić, że takie rozwiązanie zastosowano nie tylko 
wobec jeńców polskich, gdyż po 22 czerwca 1941.jeńcy niemieccy podlegali tak-
że NKWD, a.nie sowieckim władzom wojskowym.

Drugim błędem spotykanym w. literaturze przedmiotu jest twierdzenie, że 
Związek Sowiecki nie podpisał umów i.konwencji międzynarodowych o.traktowa-
niu jeńców wojennych, a.tym samym nie był wiązany ich postanowieniami. Prawo 
międzynarodowe nie wymaga podpisania i. ratyfikowania umów międzynarodo-
wych, wymaga ich przestrzegania. Jeśli jakieś państwo powołuje się na określoną 
umowę, tym samym potwierdza w.sposób wyraźny przyjęcie obowiązku jej prze-
strzegania przez siebie. I.tu należy stwierdzić, że Związek Sowiecki był wiązany 
konwencjami międzynarodowymi o.traktowaniu jeńców wojennych. Cytujemy tu 
fragment noty Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (NKWD) z.27 kwiet-
nia 1942: „Bez względu na to wszystko [prowadzenie wojny z.Niemcami, przyp. 
AK] rząd sowiecki, wierny zasadom humanitaryzmu i.przestrzegając swoich zobo-
wiązań międzynarodowych, nie zamierza nawet w.obecnych warunkach stosować 
odwetowych represji w.odniesieniu do niemieckich jeńców wojennych, a.przede 
wszystkim nie zamierza naruszać przyjętych przez Związek Sowiecki zobowiązań 
międzynarodowych w.sprawie traktowania jeńców wojennych, zgodnie z.postano-
wieniami Konwencji Haskiej z.r. 1907, podpisanej także, lecz wiarołomnie naru-
szanej we wszystkich jej punktach, przez Niemcy”.

Istotne jest – zauważa krakowski prawnik – jakie rozumowanie Sowieci przedsta-
wiali nie tylko w.czasie trwania działań wojennych, ale i.wtedy, gdy doszło do proce-
sów wojennych zbrodniarzy. Włączenie Zbrodni Katyńskiej do aktu oskarżenia było 
kwestią drażliwą:
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14 lutego 1946.prokurator sowiecki, płk Pokrowski, przed Trybunałem Norym-
berskim stwierdził: „jedną z.największych zbrodni, za którą odpowiedzialni są 
główni przestępcy wojenni, było masowe wymordowanie polskich jeńców wo-
jennych, których faszystowscy najeźdźcy wystrzelali w.lasku katyńskim koło 
Smoleńska”. Jeśli. – zgodnie ze znanym już stanem faktycznym. – zmienimy 
w.oświadczeniu prokuratora sowieckiego wyraz „faszystowscy” na „sowieccy”, 
to otrzymamy z. najbardziej kompetentnych ust potwierdzenie, że Katyń był 
jedną z.największych zbrodni, odpowiedzialni za nią są głównymi przestępca-
mi wojennymi, ofiary zbrodni były jeńcami wojennymi.

Rzekomy spór w środowisku Rodzin Katyńskich

Dzisiaj, po trzydziestu latach działania, nawet wśród naszych Rodzin, w. pokoleniu 
wnuków i.prawnuków, spotykam się czasem z.niedowierzaniem, że byli ludzie sprzeci-
wiający się budowie katyńskich nekropolii. Można sięgnąć do prasy z.końca lat 1990., 
gdzie pojawiały się różne głosy, ilustrujące rzekomy „spór o.groby”. Piszę „rzekomy”, bo 
tak naprawdę zaledwie kilkanaście osób w.skali kraju reprezentowało zdanie odrębne. 
Ale publicystyka ma swoje prawa, stąd media od czasu wykorzystywały temat katyński. 
Padały oskarżenia, które w.pierwszym rzędzie uderzały w.osobę Włodzimierza Dusie-
wicza, pierwszego prezesa zarządu Federacji Rodzin Katyńskich.

Na jedną z.takich publikacji, autorstwa Jerzego Wielebnowskiego, odpowiedziała 
prezes Rodziny Katyńskiej w.Szczecinie, Ewa Gruner-Żarnoch. Oto fragmenty jej listu 
otwartego, z.kwietnia 1997 roku, gdzie znajdziemy nie tylko obronę Włodka, ale prze-
de wszystkim jasne wyartykułowanie wspólnego stanowiska Rodzin. To bardzo przej-
mujące słowa. Pamiętajmy, że nasza wspaniała Ewa – jako lekarz – pracowała w.eki-
pach ekshumacyjnych w.Charkowie: 

1. Pan Włodzimierz Dusiewicz ma pewne prawo wypowiadania się w.naszym 
imieniu. – 39 rodzin katyńskich zrzeszonych w. Federacji Rodzin Katyńskich 
(ok..kilkunastu tysięcy osób), gdyż: a. został dwukrotnie większością głosów na 
walnym zebraniu FRK wybrany naszym prezesem, b. istnieje na piśmie kilka 
uchwał walnych zebrań i.władz FRK.– wyrażających brak zgody na sprowadze-
nie szczątków z.Katynia, Miednoje i.Charkowa do kraju, natomiast wyrażono 
wolę zbudowania tam cmentarzy wojskowych. Ostatnia uchwała nadzwyczaj-
nego Walnego zebrania FRK z.27–28 stycznia 1996.

Głos p..Dusiewicza jest więc w.pełni uprawniony, wyraża wolę demokratycz-
nej większości. Takie są już prawa, że w.demokracji mogą być zdania odrębne, 
ale mniejszość zobowiązana jest podporządkować się większości.

2. Zaprzeczając legitymacji p..Dusiewicz do występowania w.naszym imieniu, 
powinien Pan sam się wylegitymować, proszę więc o.odpowiedź: a. kogo imien-
nie Pan reprezentuje, w.czyim imieniu Pan pisze, b. co zrobił Pan dotychczas, 
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aby spełnić podstawowy obowiązek synów i.córek wobec Ojców, w.sprawie uczci-
wego Ich pochówku.

Dopiero w tak zarysowanym kontekście Ewa przedstawia siebie i.swoje doświadcze-
nie – to jest jej przepustka, aby mówić nie tylko we własnym imieniu:

3. Moją legitymacją do tej odpowiedzi niech będzie mój udział jako szerego-
wego członka w.dwóch ekipach ekshumacyjnych w.Charkowie w.sezonie 1995 
i.1996, razem prawie 8 tygodni. Miałam w.rękach Ich czaszki. Ich kości i.to, co 
wsiąkło w.ziemię… 

„Całkowita i.pełna ekshumacja dołów śmierci w.Katyniu, Charkowie i.Mied-
noje” (to Pana cytat). – jest technicznie niewykonalna. Ze starych publikacji 
mamy w.pamięci równo poukładane zwłoki w.bratnich mogiłach.– jest to dzieło 
Komisji PCK, oprawcy zaś wrzucali ciała bezładnie, polewali ropą i.palili, przy-
gniatali głazami (jest to udokumentowane zdjęciami z.ekshumacji). Ponadto od 
tego czasu minęło przeszło 50 lat.

Ewa przytacza też trudne do wyobrażenia szczegóły:

W Charkowie, w. 1980 roku pracowały tzw. „miasoróbki”, świdry o. średnicy 
80 cm mielące szczątki w.dołach śmierci. Obok Ich krwi i. ciała.– które wsią-
kały w.ziemię.– gleba składała się z.mieszaniny igieł kostnych i.gliny. Były po-
nadto liczne wykopy rabunkowe, a. kości rozwleczone po całym terenie. Tam 
leży mój Ojciec w.48-osobowym grobie Znaleziono Jego sygnet i.zegarek.– ale 
Jego szczątków mimo najwyższych wysiłków ekipy nie udało się zidentyfikować 
(a.miał charakterystyczną budowę).

W Miednoje działano chemikaliami, co spowodowało, że z.setek zwłok po-
wstały ogromne złogi bezkształtnej galarety.– która jak Ich krew i.ciało wsiąka 
w.tę ziemię. Tam leży Pana Ojciec.

(…) Zdaje Pan sobie sprawę, że nawet gdyby władze nasze uzyskały zgodę na 
ekshumację.– nie zgodzono by się na powstanie tam pomników. Przecież o.to 
właśnie Rosji chodzi! Wymazać na zawsze tę zbrodnię z.historii. Od nowa stwo-
rzono by tam, co mną wstrząsnęło najbardziej – tereny rekreacyjne pracowni-
ków KGB: ścieżki spacerowe, ślady po ogniskach, butelki po samogonie… a.nie-
co metr pod ziemią Oni.– to, co z.Nich zostawimy…

I jeszcze taki fakt, wtedy w latach 1990. bardzo świeży, dziś często zapomniany:

Przypominam, że Ojciec św..poświęcił kamienie węgielne pod cmentarze w.Ka-
tyniu, Miednoje i.Charkowie, które zostały uroczyście w.obecności najwyższych 
władz obu państw wmurowane na miejscu zbrodni. Na wszystkich cmentarzach 
mają być imienne inskrypcje, które są już przygotowane.– wyryte wszystkie Ich 
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nazwiska. Nie ma możliwości indywidualnych grobów, bo skala i.rodzaj śmier-
ci oraz „pochówku” była inna.

Ewa Gruner-Żarnoch powołuje się dalej na argumenty polityczne, wskazując, jak 
trudne są wszelkie ustalenia na linii Warszawa–Moskwa, a.potem Warszawa–Kijów. 
Przypomina także, co może się stać, jeśli z.terenu Rosji i.Ukrainy za naszą sprawą znik-
ną dowody zbrodni – a.tymi są przecież szczątki Ofiar, tam znalezione i.tam pochowa-
ne. Nie chcemy stawiać symbolicznych pomników na miejscu zbrodni, ale chcemy bu-
dować prawdziwe cmentarze. Nie chodzi o.gesty, ale o.trwały ślad, jaki w.przestrzeni 
rzeczywistej zostawili nasi Bliscy: 

Myli się Pan również, pisząc, że „zbrodnia sowieckich komunistów na polskich 
jeńcach jest dostatecznie udokumentowana”. Mamy co prawda ok..80 tysięcy 
stron dokumentów, ale bez najważniejszego. Jest tylko wyrok.– nie otrzymali-
śmy żadnego dokumentu o.jego wykonaniu, ani teczek osobowych. A.więc gdy 
nas zabraknie, wrócą zrzucenia winy na Niemców (Norymberga), czy też okre-
ślenia w.rodzaju, że zaginęli „uciekając do Mandżurii” (Stalin), a.wtedy już nie 
będzie nas, aby zaprotestować. Złowróżbnie brzmią wyniki badań prokurato-
rów rosyjskich w.1994 roku (książka Rosja a Katyń, s..62), która po dwóch latach 
pracy doszła do wniosku, że „wiadomo jedynie, że zbrodnia została dokonana, 
ale kiedy, kto i.dlaczego jej dokonał nie można ustalić”. (…)

Zbrodnia katyńska była, jest i.będzie przedmiotem kłamstw i.manipulacji 
oraz dla niektórych, niestety, środkiem do robienia kariery. Musimy być na to 
bardzo wyczuleni i.nie dać się zwodzić przelotnym zainteresowaniem przedwy-
borczym kogokolwiek.

Te cytaty rozpoznaję w. wielu publikacjach, bo Ewa niezmordowanie powta-
rzała swoje argumenty: pisała listy otwarte (publikowane np. w. warszawskim „Ży-
ciu”), wracała do tego tematu podczas spotkań prezesów i.władz FRK, włączała je do 
swoich książek. Niestety, niektóre słowa okazały się prorocze. Kłamstwo katyńskie  
powraca…

Symbol: Matka Boska Kozielska 

A przecież wydawało się, że już nie będzie kłamliwych słów, nie będzie kwestionowa-
nia dowodów i.ustaleń historyków. Trwały wspaniałe lata 1990., pełne nadziei, cho-
ciaż momentami trudnej transformacji, ale jednak był to przede wszystkim czas bu-
dowania przyszłości demokratycznego państwa. Wydawało się, że dawniej zakazana 
historia nie jest już zagrożona, a.jej widome znaki będą zawsze wśród nas. Tak właś-
nie czuliśmy, kiedy w.czerwcu 1997, podczas pielgrzymki do Ojczyzny, papież Jan Pa-
weł II koronował słynny wizerunek Matki Boskiego Kozielskiej. 
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W wigilię uroczystości na krakowskich Błoniach obraz trafił do bazyliki Mariackiej, 
gdzie na mszy świętej zgromadzili się krakowianie i.dokąd dojechały Rodziny Katyń-
skie. Płaskorzeźbę przywiózł z. kościoła św.. Andrzeja Boboli w. Londynie proboszcz 
ks..Ryszard.Juszczak. W.koncelebrze wziął udział dominikanin o..Adam Studziński, 
kapelan spod Monte Cassino, który wygłosił piękną homilię. W.naszym imieniu prze-
mówiła prezes Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej, Zofia Peszko:

Najlepsza Matko nasza! My, Rodziny Katyńskie z.całej Polski, tu zebrane, ze 
wzruszeniem, z. otwartymi ramionami i. otwartym sercem, ze łzami szczęś-
cia.– witamy Cię po latach tułaczki, po półwieczu, na ziemi naszej, w.Ojczyźnie, 
w.Polsce, w.Królewskim Mieście Krakowie, gdzie Najwyższy Kapłan Kościoła, 
Papież, Jan Paweł II, dokona koronacji Twego Obrazu. Wiemy, jak bardzo cier-
piałaś pod Krzyżem Syna Swego i.lałaś łzy na Golgocie, patrząc na Jego kona-
nie, dlatego rozumiesz nasz ból, który trwa już 57 lat. Byłaś przy śmierci swoich 
dzieci, a.naszych Ojców, Mężów, Synów i.Braci, którzy mieli przy sobie medali-
ki, książeczki i.różańce.– jak mówią ekshumacje.– a z.niejednej piersi wyrywało 
się do Ciebie słowa „Mamo” – w.ostatniej chwili swojego Życia. Byłaś dla Nich 
niewidoczna, ale Oni czuli Twą obecność przy sobie. Widziałaś, jak bestialsko 
mordowani, padali w.doły śmierci.– bo byłaś z.Nimi do końca w.Katyniu, Mied-
noje, Charkowie i. na szlakach śmierci od Bugu aż do Kamczatki. Znasz dro-
gi wygnania naszych rodzin z.ziemi ojczystej na ziemię nieludzką. Jesteś Het-
manką Żołnierza polskiego, bo kroczysz z.nim cały czas od wieków. Przeszłaś 
z.wojskiem naszym szlak bojowy.– od ciężkich chwil w.obozie Kozielskim, gdzie 
powstał Twój obraz, przez Azję, Afrykę, Włochy aż do Kościoła św..Andrzeja Bo-
boli w.Londynie, skąd do nas przybywasz. Przed Twym obrazem Biskup Polowy 
Wojska Polskiego Józef Gawlina przed bitwą o.Monte Cassino odprawił mszę 
św. Wysłuchałaś próśb żołnierzy i.dzięki Twej pomocy odnieśli zwycięstwo. My, 
Twoje dzieci, dziś tu zgromadzone, oddajemy Ci hołd. Upadając na kolana, orę-
duj u.Swego Syna za nami.– aby mogły powstać polskie cmentarze godne Tych, 
którym odebrano prawo do śmierci na polu walki i.prawo do własnej mogiły. 
Zwycięska Matko, miej w.opiece bestialsko pomordowanych naszych Ojców, Mę-
żów, Synów, Braci i.Wygnańców z.ziemi ojczystej, poległych na bezkresach Sy-
biru. Bogarodzico, weź w.opiekę Rodziny nasze, które cierpią po stracie swych 
Najbliższych. Maryjo, Królowo Polski.– dodaj otuchy i.siły do moralnego zwy-
cięstwa Narodu naszego. Jesteśmy przy Tobie, pamiętamy, czuwamy! Tak nam 
dopomóż Bóg!

Ewa Gruner-Żarnoch opisała „na gorąco” swoje wrażenie z. tych dni („Rodowód” 
1997, nr 6). Przyjechali ze Szczecina do Krakowa, aby wraz z.wieloma członkami Ro-
dzin Katyńskich uczestniczyć w.tych wspaniałych chwilach, najpierw w.kościele Ma-
riackim, potem na Błoniach. Dzisiaj widać, jakże inna była wtedy atmosfera życia  
społecznego: 
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W niedzielę mamy się stawić w.sektorach o.900.– mimo że ruszamy o.700, nie 
wszystkim udało się dotrzeć do wyznaczonych sektorów. Jest około 2 milio-
nów ludzi.– niektórzy koczują od 2 dni. Spokój, porządek, życzliwość.– to zu-
pełnie inne społeczeństwo niż to, znane nam na co dzień. W.czasie całego na-
bożeństwa panuje absolutna cisza.– słychać tylko głos Ojca Świętego i.śpiew 
ptaków.

Wreszcie. – na zakończenie Ojciec Święty zapowiada poświęcenie koron 
i.ukoronowanie obrazu Matki Boskiej Kozielskiej. Nagle zaczynamy budzić za-
interesowanie otoczenia (mamy plakietki). Jesteśmy bardzo wzruszeni.– a.rów-
nocześnie przepełnieni otuchą: ten obraz wyprowadził z.niewoli skazanych już 
na zagładę.– (w.tym twórcę obrazu), ten obraz był świadkiem zwycięstwa pod 
Monte Cassino.– dziś, zgodnie z.życzeniem i.proroctwem swego twórcy Tadeu-
sza.Zielińskiego – „wrócił do Ojczyzny, której jeszcze nie widział”…

Może zdarzy się cud i.zacznie się budowa cmentarzy? Może to dobry znak?
Podniesieni na duchu powoli wracamy do miasta, które jest pełne rozrado-

wanych, życzliwych ludzi. Trochę bardziej ufnie patrzymy w.przyszłość.

Świadkowie

W tym samym numerze „Rodowodu” drukowane były dwa wspomnienia ks. prałata 
Zdzisława Peszkowskiego o. zmarłych przyjaciołach: malarzu Stanisławie Westwale-
wiczu (1906–1997) i.profesorze ekonomii, prawniku i.sowietologu Stanisławie Swia-
niewiczu (1899–1997). Obaj byli jeńcami Kozielska, ocaleli, nie trafili do katyńskiego 
lasu, ale do dalszych obozów i.więzień. Obydwaj do końca życia byli świadkami i.wier-
ni pamięci swoich towarzyszy z.obozu kozielskiego głosili prawdę o.Katyniu. Ksiądz 
Peszkowski pisał o.niegdysiejszych towarzyszach niewoli. O.Stanisławie Westwalewi-
czu z.widocznym poczuciem utraty przyjaciela: 

Pożegnałem i.pochowałem Przyjaciela, którego dobrze znałem, ceniłem i.jakże 
dobrze Go pamiętam… Drogi naszego życia skrzyżowały się bowiem w.ogrom-
nie dramatycznych okolicznościach, w. latach młodości, gdy znaleźliśmy się 
w.obozie jenieckim w.Kozielsku, a.potem w.Griazowcu, gdzie nas więzili Rosja-
nie. Stojąc nad trumną Przyjaciela, wierząc w.wielkie misterium świętych obco-
wania, mówiłem do niego jako do Kogoś, kto jest już u.Boga, kto żyje w.innym 
lepszym, wiecznym świecie:

Stasiu Kochany! Rozmawiam z.Tobą tak jak poprzednio z.naszymi kolega-
mi, którzy zginęli w.Katyniu. Oni Ciebie powitają w.niebieskiej ojczyźnie, utwo-
rzą orszak radosny na Twoje przyjęcie. Tak jak na ziemi, w.obozie, ustawiali się 
w.kolejce po Twoje rysunki-portreciki, które chcieli wysłać do Kraju, do rodzin, 
do żon, narzeczonych, tak teraz pewnie znów czekają w.świetlanym szeregu na 
Ciebie…
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A pamiętasz, Staś, jak to Rosjanie się dziwili, że Polacy to taki kulturalny na-
ród, bo się upomina o.książki Lenina i.Stalina?! Nie wiedzieli, głupi, że nam cho-
dziło jedynie o.papier, o.puste kartki do rysowania… Potem Ty rysowałeś nasze 
twarze wprawną ręką artysty, nikomu nie odmówiłeś… Z.obozu zapamiętali-
śmy Ciebie jako człowieka bardzo dobrego, uczynnego, wrażliwego… Z.tamtych 
lat pozostały mi Twoje rysunki ilustrujące naszą jeniecką egzystencję, i.ten naj-
piękniejszy, pokazujący modlitwę przy polowym ołtarzu w.Griazowcu… Jakże 
Ci jestem wdzięczny za te pamiątki naszego wspólnego dramatu! (…)

Obaj mieliśmy szczęście, Stasiu. Przecież już byliśmy skazani, nasza śmierć 
była postanowiona… I.oto w.cudowny sposób Opatrzność Boża nas ocaliła. By-
łeś jednym z.ostatnich z.Kozielska, którzy ocaleli, co nie zginęli w.Katyniu. 

Na żołnierskich i.tułaczych szlakach, gdzie los nas rzucił, jakoś nie do po-
myślenia było, że Ty, Stasiu, mógłbyś zostać na obczyźnie, na emigracji. A.prze-
cież otwierały się perspektywy pozostania we Włoszech, w.Anglii. Dla każdego 
artysty jest to wielka pokusa, ale nie dla Ciebie! Nosiłeś w.sobie tę wytęsknioną 
Polskę i.do niej wróciłeś. Bardzo się cieszyłem, gdy wróciłeś do Polski, do swo-
ich, i.że tu tworzyłeś!

Z kolei profesor Stanisław Swianiewicz, autor W.cieniu Katynia, doczekał się ze stro-
ny kapelana Federacji Rodzin Katyńskich pięknego portretu:

Urodzony w.1899.r. w.rodowej miejscowości Plebania, prof. Uniwersytetu Wi-
leńskiego i.współtwórca Instytutu Europy Wschodniej w.Wilnie, ekspert w.dzie-
dzinie ekonomii, znawca gospodarki sowieckiej, a.także Niemiec hitlerowskich, 
por. rezerwy Wojska Polskiego, uczestnik wojny 1920. r., a. później kampanii 
wrześniowej z.Niemcami: 28 września zabrany pod Dobrownikiem do niewoli  
sowieckiej, jeniec Putiwla, a.później Kozielska, wysłany na śmierć w.Katyniu, 

„wyreklamowany” z.miejsca kaźni jeńców Kozielska bezpośrednio przez zastęp-
cę Berii – Mierkułowa. Więzień Łubianki, łagru w.Komi, żołnierz Armii Ander-
sa. Niezwykle czynny w.latach 1942–1943 w.ustalaniu losów polskich oficerów 
zaginionych w.Rosji, uczestnik kampanii 2. Korpusu pod Monte Cassino, dzia-
łacz ONZ z. ramienia Anglii na Dalekim Wschodzie. Po demobilizacji przeby-
wał wraz żoną Olimpią w.Wielkiej Brytanii. Wśród wielu pozycji wydał słynną 
książkę W.cieniu Katynia. Ostatnie lata życia spędził w.Antokolu w.domu opieki.  
Odszedł do Boga 22 maja 1997.r.

Ta niemal encyklopedyczna notka mogłaby stanowić podstawę do filmu o.niezwy-
kłym człowieku. Ale dla księdza Peszkowskiego, jak i.dla nas, Rodzin Katyńskich, Sta-
nisław Swianiewicz to przede wszystkim ocalony świadek, który z.transportem śmierci 
dotarł aż do Gniazdowa, skąd czorne worony jechały do Katynia… Dlatego wspomnie-
nie o.Swianiewiczu kończy się takimi słowami: 
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Stanisławie, uratowany od Katynia byłeś świadkiem. Dochowałeś wiary Bogu 
i.Ojczyźnie. Służyłeś ludziom swoją niezwykłą mądrością i.umiłowaniem praw-
dy. Nie zapomnimy Ciebie. Ogarniam Cię najgorętszą modlitwą.

Kiedy ruszy budowa? 

Obok tak podniosłych wydarzeń, jak koronacja płaskorzeźby Matki Boskiej Koziel-
skiej – co było dla naszego środowiska wielkim przeżyciem, ale i.nobilitacją w.oczach 
zgromadzonych na krakowskich Błoniach i.śledzących to wydarzeniach w.mediach – 
rok 1997 był niespokojny. Nie ustają ataki na Rodziny Katyńskie, które jednoznacznie 
opowiedziały się za budową nekropolii w.Katyniu, Charkowie i.Miednoje. W.czerwcu 
1997 spotykamy się ponownie w.siedzibie Rady Ochrony Pamięci Walk i.Męczeństwa. 
Podsumowanie sporządził Andrzej Spanily („Rodowód” 1997, nr 7). Poza bieżącym sta-
nem prac, omawiano wtedy np. kwestię przedmiotów wydobytych podczas ekshumacji 
z.dołów śmierci. Czytamy między innymi: 

Pan Andrzej Przewoźnik poinformował nas również, że Rada nie przekazuje 
eksponatów z.ekshumacji w.Katyniu i.Charkowie z.roku 1995 i.1996 gdyż Mu-
zeum Katyńskie w.Warszawie nie posiada odpowiednich warunków na ekspo-
zycję (co potwierdzili eksperci). Zorganizowano natomiast bardzo pożyteczną 
akcję ekspozycji.– wystaw w.bardzo wielu ośrodkach w.Polsce. Zdementował 
również sugestie pana Sawickiego. – kustosza Muzeum Katyńskiego, że zbio-
ry będące poza Muzeum Katyńskim nie są należycie dokumentowane. W.po-
siadaniu Rady jest bardzo obszerna dokumentacja z.ekshumacji, która posłuży 
w.przyszłości do opracowań naukowych i.ekspozycji muzealnych. W.dyskusji 
nad tym tematem stwierdzono, że mimo wysiłków obsługi Muzeum Katyńskie-
go, obecne warunki ekspozycji nie są odpowiednie dla eksponatów katyńskich, 
że za przykładem Państwa Izrael dla eksponowania Holocaustu, należy powo-
łać Instytut Katyński i. zbudować muzeum z. prawdziwego zdarzenia z. kadrą 
naukową badającą sprawy mordu katyńskiego, tym bardziej, że jesteśmy w.po-
siadaniu olbrzymiej ilości materiału, który takiego naukowego opracowania 
wymaga. Wręcz panikę wywołała informacja, że część eksponatów, którą Mu-
zeum Katyńskie przekazało dalej do fachowej konserwacji, zostało na skutek 
czynionych przez Muzeum prób ich zabezpieczenia bezpowrotnie (częściowo) 
zniszczone. My, przedstawiciele Rodzin Katyńskich z.całej Polski, bardzo pro-
simy, żeby nas nie traktowano instrumentalnie. Sprawa Muzeum Katyńskiego 
i.sprawa dokumentowania eksponatów z.ekshumacji winna być jednoznacznie 
ustalona pomiędzy Radą OPWiM a.Muzeum Narodowym lub Wojska Polskiego 
i.nie powinna budzić jakichkolwiek wątpliwości!!! Brak takiego porozumienia 
jest kompromitujące dla obydwu stron!
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Dziwnie znajomo brzmią dzisiaj te słowa. A.przecież tyle się wydarzyło. Od roku 
2015 Muzeum Katyńskie ma nową siedzibę w. Cytadeli na warszawskim Żoliborzu. 
Uczestniczyliśmy w.każdym etapie powstawania nowej ekspozycji: od konkursu w.la-
tach 2009–2010 (w. imieniu FRK jurorami były Krystyna Zachwatowicz-Wajdowa 
i.Izabella Sariusz-Skąpska), przez tworzenie scenariusza (zespół pod kierunkiem prof. 
Andrzeja Krzysztofa Kunerta, gdzie FRK reprezentowali Mateusz Zemla i.Izabella Sa-
riusz-Skąpska). Rodziny Katyńskie powierzyły tej instytucji swoje najcenniejsze pa-
miątki. To dom dla naszej rodzinnej historii. Tam trafiły eksponaty, które są naszym, 
Rodzin Katyńskich, depozytem – przedmioty z.dołów śmierci. Niestety, po otwarciu 
nasza rola zeszła w.Muzeum Katyńskim na dalszy plan. Nie zawsze czujemy się tam 
jak w.domu.

Nie istnieje Rada Ochrony Pamięci Walk i.Męczeństwa, decyzją polityków zlikwi-
dowana w.roku 2016. 

Wiele można by mówić o. rozbieżnościach między oczekiwaniami Rodzin a. rze-
czywistością. Słowa o. instrumentalnym traktowaniu naszego środowiska pozostają 
w.mocy… A.tyle mieliśmy nadziei, kiedy w.czerwcu 1997 władze Federacji Rodzin Ka-
tyńskich formułowały następujące oświadczenie: 

My, prezesi i. członkowie zarządów Rodzin Katyńskich, zrzeszeni w. Federa-
cji. Rodzin Katyńskich, członkowie stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” 
oraz przedstawiciele Niezależnego Komitetu Historycznego Badania Zbrodni 
Katyńskiej, Polskiej Fundacji Katyńskiej, Instytutu Katyńskiego w. Krakowie, 
Fundacji Poległym i.Pomordowanym na Wschodzie, zebrani w.siedzibie Rady 
Ochrony Pamięci Walk i.Męczeństwa w.dniu 28 czerwca 1997 roku na spotka-
niu podsumowującym wyniki Konkursu na Polskie Cmentarze Wojenne w.Ka-
tyniu, Miednoje i.Charkowie postanawiamy i.oświadczamy:

Federacja Rodzin Katyńskich, działając w. mocy prawa w. wyniku reje-
stru w. Sądzie Wojewódzkim w. Warszawie. – VII Wydziale Cywilnym w. dniu 
03.12.1992.r..pod nr.RST „B” 26, która skupia w.33 stowarzyszeniach w.kraju 
ok..20 tys. członków i w.ich imieniu.– na Walnym Zjeździe oraz na spotkaniach 
Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i.prezesów lokalnych stowarzyszeń katyń-
skich podjęła niezmienną i.jednoznaczną Uchwałę o.budowie cmentarzy w.Ka-
tyniu, Miednoje i.Charkowie. Potwierdzając nasze stanowisko, żądamy:

1. Zakończenia publicznej dyskusji i.działania kilku osób.– krewnych ofiar, 
uzurpujących sobie prawo reprezentowania naszego ok..20-tysięcznego środo-
wiska (FRK), a.zmierzających do sprowadzenia szczątków zamordowanych ofi-
cerów i.policjantów do kraju. 

2. Jak najszybszego przystąpienia do realizacji przedłożonego przez Radę 
OPWiM projektu cmentarzy w.Katyniu i.Miednoje. 

3. Doprowadzenia do wmurowania kamienia węgielnego w.Charkowie i.do 
budowy cmentarza zgodnego z.projektem, po uzyskaniu porozumienia i.doku-
mentacji ze strony ukraińskiej. 
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4. Powierzenia w. naszym imieniu działań prowadzących do zbudowania 
cmentarzy Radzie Ochrony Pamięci Walk i.Męczeństwa, którą całkowicie po-
pieramy. 

5. Stanowisko nasze jest niezmienne od 6 lat i.poparte uchwałami zarów-
no Stowarzyszeń terenowych z.całej Polski, jak i.uchwałami Federacji Rodzin  
Katyńskich.

To było stanowisko oficjalne, na wiele sposobów przedyskutowane i. głosowane 
przez Walne Zebrania delegatów FRK i.zebrania prezesów. Każde słowo apelu miało 
znaczenie, bo ważyliśmy każde sformułowanie. Chcąc dotrzeć do jak największej licz-
by odbiorców mediów, niektórzy z.nas decydowali się szturmować różne środki maso-
wego przekazu. Tak działała wspominana już wyżej Ewa Gruner-Żarnoch. Wyjaśniali-
śmy, apelowaliśmy. W.archiwum mojego Taty znalazłam list, jaki skierował wtedy do 
„Gazety Wyborczej” (19 czerwca 1997): 

Z bardzo mieszanymi uczuciami przeczytałem artykuł Pani red. Teresy Kruszo-
ny Dalekie groby bliskich, zamieszczony w.dzisiejszej GW.

Jestem jednym z.wielu tysięcy, których dotknęła tragedia, w.poczuciu naszej 
osobistej tragedii.– tragedii wykorzystywanej nieprzerwanie do celów politycz-
nych.– sprawa naszych bliskich schodzi zawsze na dalszy plan.

Tak było od początku, od goebelsowskiej propagandy po odkryciu grobów 
w. 1943 roku, poprzez haniebny raport komisji Burdenki aż do gestów Gor-
baczowa, Jaruzelskiego, „krokodylich” łez Jelcyna nad dokumentami zbrodni, 
a.w.końcu składania kwiatów przez polityków, którzy nie tak dawno, przez całe 
dziesięciolecia, zakłamywali prawdę historyczną i.prześladowali rodziny ofiar. 
To stale ta sama, brudna polityka nad grobami naszych bliskich.

Boli, że w.tej atmosferze dołącza do nich kilka nieodpowiedzialnych osób 
z.naszego grona, próbując storpedować to, na co my, wielotysięczna Rodzina 
Katyńska, czekamy od 57 lat.– na budowę cmentarzy godnie upamiętniających 
naszych bliskich. Boli, że w.swoich poczynaniach ludzie ci posługują się kłam-
stwem i.demagogią, że uwiarygodnia ich w.tym jedna z.najpoczytniejszych ga-
zet codziennych, bowiem:

 – Kłamstwem jest, że „pod oświadczeniem z. żądaniem sprowadzenia do 
kraju szczątków naszych bliskich popisało się 2 tys. osób” – możliwe, że jest  
2 tys. podpisów, ale obcych, przypadkowych osób.– np..wychodzących z.Mszy Św.  
w.kościele Św. Krzyża, gdzie rozdawano te oświadczenia.– niezorientowani, pod-
pisywali, wierząc, że przysługują się słusznej sprawie, a.nie zdając sobie sprawy, 
że nie mają do wypowiadania się żadnego tytułu. Nie wiem, czy znalazłoby się 
kilkanaście „oświadczeń” podpisanych przez nas.– wdowę, córkę, syna czy wnu-
ka ofiary – jedynych, którzy mają prawo decydowania.

 – Demagogią jest proponowanie sprowadzenia szczątków naszych bliskich 
do kraju. – pomijając najważniejszy tu aspekt moralny. – zupełnie wykonalne 
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z. czysto technicznego punktu widzenia. Uczestnicy prac ekshumacyjno-son-
dażowych w. latach 90., szanując nasze uczucia, nie chcieli nam nawet odpo-
wiedzieć, w. jakim stanie zastali te miejsca. Przecież Katyń. – to niemiecka 
ekshumacja z.„dołów śmierci” do „bratnich mogił”, później komisja Burdenki 
w.barbarzyński sposób profanowała bratnie mogiły, segregując kości naszych 
bliskich.– czaszki osobno, piszczele osobno, reszta szczątków osobno.– a.ich dal-
szy los nie jest do końca znany. Miednoje.– to kilkadziesiąt mogił w.podmokłym, 
ilastym terenie, gdzie nie ma możliwości oddzielenia sklejonych szczątków od 
gruntu. Charków.– to w.sposób, na który trudny znaleźć określenie, zmielone 
i. wymieszane świdrami geologicznymi zbiorowe mogiły Polaków, Ukraińców, 
Rosjan…

Kto potrafi powiedzieć, ile tysięcy metrów sześciennych ziemi przesiąknię-
tej krwią naszych bliskich.– jest tam, na tej „nieludzkiej ziemi”?

Boli to tym bardziej, że działanie kilkuosobowej tzw. Fundacji „Wdowi Grosz” 
jest po myśli tym wszystkim, którym budowa cmentarzy jest nie na rękę, i.daje 
im pretekst do kolejnej zwłoki.– a.może nawet zaniechania budowy cmentarzy.

Na koniec.– trudno dyskutować ze stwierdzeniami Pani Krzyszkowiak, aby 
o.naszych cmentarzach „zadecydował arbitralnie prezydent”, czy Pan Śnieżko, 
że „ktoś będzie musiał podjąć decyzję”.

Szanowni Państwo! Już i. „KTOŚ” i. „ARBITRALNIE” podejmował za nas 
przez kilkadziesiąt lat decyzje.– nie chcemy do tego wracać.

Z poważaniem
Andrzej Skąpski

Z kolei Zbigniew Siekański skierował list otwarty do wychodzącego wtedy w.Krako-
wie tygodnika „Fakty”, odpowiadając na opublikowany tam artykuł pod jakże chwytli-
wym tytułem: Niech wrócą do Polski. Mój Tata był synem Bolesława Skąpskiego, proku-
ratora, który zginął w.Katyniu, natomiast ojciec Zbyszka, nauczyciel z.Bydlina, zginął 
w.Charkowie. Ale obaj pisali nie tyle w.swoim imieniu, co przedstawiali stanowisko 
środowiska. Siekański pisał jako ówczesny wiceprezes (później prezes) zarządu Stowa-
rzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej: 

Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej w.Krakowie, liczą-
ce 1528 członków, należące do Federacji Rodzin Katyńskich, które grupuje 
39 Stowarzyszeń, przedstawia niżej podane oficjalne stanowisko w.sprawie 
wypowiedzi tzw. „grona rodzin polskich oficerów ofiar Katynia, Charkowa 
i.Miednoje”.

1. Nie wyrażamy zgody na sprowadzanie szczątków naszych Ojców, Mężów 
Synów, i.Braci z.Katynia, Charkowa i.Miednoje. Zdecydowaną wolą naszą jest 
zbudowanie tam cmentarzy wojskowych.

2. W.sprawie jw..istnieje kilka uchwał walnych zebrań i.władz FRK.– ostat-
nia nosi datę 28 czerwca 1997 r.
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3. Zwracamy uwagę, że całkowita i. pełna ekshumacja dołów śmierci jest 
technicznie niewykonalna, a.mówić o.niej mogą tylko ludzie nieposiadający do-
statecznej wiedzy na ten temat.

Powstaje pytanie, jak wykopać szczątki ok..15.000 ludzi i.nic nie pozostawić 
w.ziemi? A.co zrobić z.ich ciałami i.krwią, które wchłonęła tamtejsza ziemia? 
Nie życzymy sobie używania ciężkiego sprzętu (koparki, spychacze), a.jedynie 
w.ten sposób można by wykopywać szczątki.

4. Podzielamy pogląd wyrażony w.artykule Pani Bożeny Łojek odnośnie fak-
tu, że polska racja stanu wymaga cmentarzy w.Katyniu Charkowie i.Miednoje.

5. Przedstawiając wyżej podane stanowisko naszego Stowarzyszenia.– zwra-
camy uwagę, że jedynym, wiarygodnym przedstawicielstwem Rodzin Katyń-
skich są wybrane w.drodze legalnych demokratycznych wyborów władze Fede-
racji Rodzin Katyńskich i.one jedynie mają prawo postępować w.imieniu całego 
środowiska.

Powtarzam: z.dzisiejszej perspektywy nagłaśniane w.mediach poglądy grupki osób 
mogą wydawać się nieznaczącym epizodem, tym bardziej, że przecież nekropolie katyń-
skie powstały w.roku 2000 (Katyń, Charków, Miednoje) i.2012 (Bykownia). Trzeba jed-
nak przypominać, że te nieodpowiedzialne działania kwestionujące plany budowy miały 
wtedy, w.latach 1990., swoje groźne konsekwencje. Wiemy, że w.czasie kiedy trwały spot-
kania robocze poprzedzające budowę, nagle po stronie rosyjskiej pojawiały się przeszko-
dy, które zarówno sekretarz ROPWiM Andrzej Przewoźnik, jak i.środowisko Rodzin ko-
jarzyło z.rzekomym (polskim!) sporem wokół decyzji, czy w.ogóle tworzyć te nekropolie. 

Jak wyglądała ówczesna atmosfera? Odpowiedź znajduję w.piśmie, jakie prezes Ro-
dziny Katyńskiej w.Gdyni wystosował wtedy do ministra spraw wewnętrznych i.admi-
nistracji Leszka Millera. Andrzej Spanily dziękował za powołanie Andrzeja Przewoź-
nika na kolejną, czteroletnią kadencję sekretarza generalnego Rady Ochrony Pamięci 
Walk i.Męczeństwa, wystawiając w.imieniu Rodzin takie świadectwo naszej przyjaźni  
i.zaufania:

Pan Andrzej Przewoźnik dał się poznać naszemu środowisku jako wybitny spe-
cjalista w.tak trudnej materii. Jego historyczne wykształcenie bardzo skutecz-
nie pozwala mu bronić i.reprezentować polską rację stanu. Zaangażowanie pana 
Andrzeja Przewoźnika w.nasze sprawy katyńskie pozwoliło na przeprowadze-
nie niezbędnych ekshumacji, przygotowanie projektów cmentarzy, dokona-
nie niezbędnych uzgodnień ze stroną rosyjską i.ukraińską. Środowisko katyń-
skie, darząc pana Andrzeja Przewoźnika całkowitym zaufaniem, uważa, że jest 
tym człowiekiem, który doprowadzi sprawę budowy cmentarzy katyńskich do 
szczęśliwego końca.

Jednocześnie Andrzej Spanily przekazuje na ręce ministra wyrazy zaniepokojenia 
doniesieniami o.różnych niezrozumiałych działaniach po stronie rosyjskiej. To może 
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skutkować nie tylko opóźnieniem prac, ale nawet zagrozić całemu projektowi budo-
wy cmentarzy. Zapewne dlatego, aby nie być posądzonym o.mieszanie się do polity-
ki, w.imieniu władz Federacji Rodzin Katyńskich autor listu stwierdzał zdecydowanie:

Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich deklarują swą apolityczność w.sprawach Ka-
tynia. Uważamy jednak, że sprawa cmentarzy katyńskich dla wszystkich uczci-
wych Polaków jest sprawą polskiej racji stanu i.nie może stanowić przedmiotu 
jakichkolwiek przetargów. Konieczna jest skuteczna i.jednoznaczna interwencja 
u.najwyższych szczebli władzy w.Rosji w.sprawie przyśpieszenia budowy cmen-
tarzy w.Katyniu i.Miednoje i.Ukrainy w.sprawie cmentarza w.Charkowie. Bar-
dzo liczymy, że Pan Minister taką interwencję spowoduje i.wesprze działania 
Sekretarza Generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i.Męczeństwa p.. Andrzeja 
Przewoźnika.

Stanowisko ROPWIM

Wielokrotnie wspominam tutaj Radę Ochrony Pamięci Walk i.Męczeństwa i.jej sekreta-
rza generalnego. W.numerze 10 „Rodowodu” z.1997 roku znalazłam ciekawy wywiad, 
jakiego Andrzej Przewoźnik udzielił dla „Faktów” (rozmawiała Helena Miklaszewska). 
Sekretarz Rady wyjaśniał w.sposób wyczerpujący niejasności, jakie pojawiały się w.prze-
strzeni medialnej. Przekazał też wiele konkretów, które nie były szerzej znane opinii 
publicznej. Dla Rodzin Katyńskich to były oczywistości, nasza codzienność, ale zdawa-
liśmy sobie sprawę, że wiele osób nie ma takiej wiedzy, stąd łatwo dają się wprowadzać 
w.błąd, manipulowani, podpisują listy poparcia dla nieodpowiedzialnych pomysłów.

Odpowiadając na pytanie o. lokalizację nekropolii katyńskich, Przewoźnik powo-
ływał się na ustalenia Federacji Rodzin Katyńskich, akcentując bardzo zdecydowanie: 

To stanowisko było podstawą do negocjacji i. podpisania umowy polsko-ro-
syjskiej i.polsko-ukraińskiej O. grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i  represji. 
Stworzono podstawy prawne do rozpoczęcia prac ekshumacyjnych i. rozmów 
o.budowie cmentarzy. Polska nie miała żadnych dokumentów dotyczących usy-
tuowania miejsc pochówku ofiar. Wykonaliśmy pionierską pracę. Sporządzili-
śmy bardzo precyzyjne mapy, przebadaliśmy wszystkie doły śmierci.

Andrzej Przewoźnik bardzo mocno akcentuje, że nie chodzi tylko o działania  
doraźne, ale o planowanie na dekady. Budujemy coś trwałego:

Nasze prace miały zabezpieczyć te miejsca na przyszłość. Te cmentarze nie 
mogą być zniszczone, muszą być zbudowane zgodnie z.oczekiwaniami rodzin 
i.środowisk katyńskich. Podpisana umowa, oprócz uregulowania wielu kwestii 
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technicznych związanych z.opieką nad cmentarzami i.miejscami pamięci, za-
pewnia również swobodny dostęp do nich. Chcieliśmy, aby cmentarze były pod 
szczególną opieką rządu Federacji Rosyjskiej. Po bardzo długich negocjacjach 
doprowadziliśmy także do podpisania 19 października 1996 roku przez pre-
miera rządu Federacji Rosyjskiej, Wiktora Czernomyrdina, postanowienia, któ-
re mówi m.in. o. utworzeniu w. Katyniu i. Miednoje polskich cmentarzy wo-
jennych. Wykreślono na mapie ich granice. Nie zgodziliśmy się, aby miejsca 
te były wspólnym upamiętnieniem polsko-rosyjskim, choć będą one częścią 
kompleksów upamiętniających również obywateli sowieckich zamordowanych  
przez NKWD.

Upamiętnienie i.godny pochówek ofiar Zbrodni Katyńskiej to proces trwa-
jący od 1991 roku. Każda decyzja podjęta wówczas rzutuje na dalsze działania. 
Nie można zaczynać negocjacji po raz kolejny, ponieważ nasi partnerzy nie będą 
nas poważnie traktować. Rząd polski przeznaczył już ok..20 miliardów st..zło-
tych na same prace ekshumacyjne, zaangażowano naszych dyplomatów, wyko-
nano ogromną pracę dokumentacyjną.

Dziennikarka przeprowadzająca wywiad sugerowała, że przecież osoby postulują-
ce sprowadzanie szczątków do kraju powołują się na Konwencje Genewskie, na to, że 
niektóre rodziny chcą tego, a.inne tego itd. Na szczęście dobrze rozumiejący stanowi-
sko Federacji Rodzin Katyńskich i.Rodziny Policyjnej 1939 sekretarz ROPWiM potra-
fił wyjaśnić także to – błędne – rozumowanie. Dużo miejsca poświęcił też kwestiom 
technicznym. Mówił nie tylko o. aspekcie prawnym, ale przede wszystkim o. warun-
kach, w. jakich ekipy ekshumacyjne prowadziły te jakże trudne prace. Dla wielu czy-
telników nawet bardzo ogólnie zarysowane realia – jak to naprawdę wygląda – musia-
ły być szokujące…

W dodatku Andrzej Przewoźnik mówił nie tylko jako urzędnik państwa polskiego, 
ale jako historyk, który sam uczestniczył w.czymś niezwykłym. To dodawało mu pew-
ności i.wiarygodności, gdy kategorycznie oświadczył: 

Nie ma możliwości przeprowadzenia ekshumacji pojedynczych osób z. maso-
wych mogił. Nie można zidentyfikować szczątków w.taki sposób, aby bezdysku-
syjnie stwierdzić, do jakiej osoby one należą. Mówię to w.oparciu o.to, co sam 
zobaczyłem w.Katyniu, Charkowie i.Miednoje i w.oparciu o.rezultaty prac spe-
cjalistycznych ekip. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, w.jakim stanie zastaliśmy 
szczątki w.masowych grobach. 

Dobrze pamiętam ten gorący czas decyzji i.planów. Pamiętam, jak na zebraniach 
prezesów Rodzin i.władz FRK widzieliście pierwsze zdjęcia z.prac prowadzonych w.Ro-
sji i.na Ukrainie. Pamiętam, jak Andrzej Przewoźnik, z.wyraźnym trudem opanowu-
jąc emocje, opowiadał, co ekipy ekshumacyjne zastały w.Miednoje i.jak wyglądał las 
w.Charkowie-Piatichatkach. Z.jakim wysiłkiem musiało mu przychodzić publiczne, na 
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użytek mediów, tłumaczenie za pośrednictwem dziennikarzy tego, co sam czuł i.cze-
go w.naszym imieniu bronił? Jestem mu wdzięczna za te słowa: 

W.takich właśnie momentach można było sobie uświadomić, jak cienka jest gra-
nica między ekshumacją a.profanacją. Nie ma w.Polsce naukowców, którzy pod-
jęliby się, w.sposób odpowiedzialny, trudu przeprowadzenia ekshumacji w.tych 
miejscach. Zasięgnęliśmy opinii wszystkich trzech profesorów, którzy kierowali 
pracami w.Katyniu, Miednoje i.Charkowie. Wszyscy jednoznacznie mówią.– nie. 
Nikt rozsądnie myślący nie podejmie się tego.

W dzisiejszej perspektywy, niestety, znowu jak proroctwo brzmią obawy, jakie for-
mułowali dziennikarze: o.przyszłość katyńskich nekropolii i o.bezproblemowy dostęp 
Rodzin do miejsc pochówków braci, mężów, ojców, a.potem dziadków, pradziadków. To 
też miał być argument przeciw cmentarzom in situ. Andrzej Przewoźnik nie bagateli-
zował podobnych przewidywań, odpowiadając, że nikt przecież nie może przewidzieć, 
co będzie za kilka lat:

Naszym zadaniem jest stworzenie takich mechanizmów formalno-prawnych 
w. stosunkach międzypaństwowych, które dają zabezpieczenie tym cmenta-
rzom. I. to zostało stworzone. Nie możemy założyć, że wszystko, co zbuduje-
my w.Rosji i.na Ukrainie, w.przyszłości zostanie zniszczone. Gdyby tak miało 
być, to z.kilku tysięcy miejsc w.Rosji należałoby zabrać szczątki Polaków, któ-
rzy kiedyś tam zginęli. Katyń, Miednoje, Charków to symbole tragedii ponad 
dwudziestu dwóch tysięcy ludzi. Lecz jest również Nikołajewo, z.kilkoma tysią-
cami zamordowanych, jest Bykownia, są Kuropaty, Hersoń, Lewoszno…, moż-
na by wymieniać jeszcze wiele podobnych miejsc. Mówiąc o.zbrodniach NKWD, 
poruszaliśmy się dotąd raczej w.sferze statystyki. Te prace pokazały okrutną 
prawdę o.losach Polaków na terenach Związku Sowieckiego, w.jakim upodleniu 
mordowano ludzi. Jak się obchodzono z.ich ciałami. Pokazano, że wiele lat po 
wojnie były grupy osób zainteresowane tym, żeby zacierać ślady zbrodni w.tak 
okrutny sposób, jak miało to miejsce w.Charkowie. 

Te słowa pokazują, że decyzję o.budowie podejmowano bardzo świadomie, nie lek-
komyślnie i.nie arbitralnie. W.cytowanym wywiadzie na zakończenie wybrzmiało jed-
no zapewnienie: że celem katyńskich nekropolii jest uszanowanie każdego, kto tam 
spoczął, nazwanego z.imienia i.nazwiska. Nie będzie wprawdzie indywidualnych mo-
gił – bo to niemożliwe – ale będą indywidualne tabliczki epitafijne, a.poza tym ukażą 
się specjalne publikacje, zbierające dane Ofiar:

„Cmentarze katyńskie” nie będą cmentarzami bezimiennymi; na każdym z.nich 
będą wyryte nazwiska i.podstawowe dane o.każdej z.ofiar. Już zostały opraco-
wane inskrypcje, a.niebawem ukażą się również drukiem trzy księgi cmentarne 
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z.wykazami spoczywających na każdym z.cmentarzy. Pierwsza z.nich, księga 
katyńska trafi do zainteresowanych jeszcze w.bieżącym roku.

Zdaniem Andrzeja Przewoźnika, dla niego jako wykonawcy projektu ważne jest, że 
decyzję pomogły podjąć Rodziny Katyńskie:

Tak jak przyjęliśmy z.rodzinami katyńskimi, że wszystkie przedmioty, które zo-
stały wydobyte po konserwacji trafią do Muzeum Katyńskiego, żeby świadczyć 
o.ogromie tej zbrodni, losach tych ludzi, tak również wcześniej zdecydowaliśmy 
wspólnie, że nie będziemy sprowadzać szczątków ofiar do Polski. O.słuszności 
tej decyzji utwierdziły nas wyniki prac sondażowo-ekshumacyjnych w.każdym 
z.tych miejsc. Rozpoczynanie w.tej chwili dyskusji doprowadzi tylko do opóź-
nienia działań, które już niebawem powinny się zakończyć (…) W.połowie lat 
90. specjaliści oceniali, że całkowita ekshumacja szczątków z.Katynia, Miedno-
je i.Charkowa potrwałaby ok..10 lat. W.przypadku Katynia byłoby to czwarte 
naruszenie szczątków. Tym szczątkom naprawdę należy się już spokój.

I zbudował te cmentarze: otwarte w.2000 roku w.Charkowie, Katyniu, Miednoje. 
To była jego duma, jego oczko w.głowie. Pamiętam, jak w.2005 roku jechaliśmy świę-
tować pięciolecie inwestycji. Pamiętam Andrzeja Przewoźnika 7 kwietnia 2010. Jesz-
cze widzę, jak stoją z.moim Tatą przy bramie na polsko-rosyjskich rozstajach w.Katy-
niu. Zrobiłam im zdjęcie: uśmiechniętych, dumnych. 10 kwietnia 2010 wracali tam 
obaj. Rodziny Katyńskie, które przyjechały pociągiem specjalnym, czekały na nich na 
Polskim Cmentarzu Wojennym. To była 70. rocznica Zbrodni, a.zarazem dziesięciole-
cie katyńskich nekropolii.

„Czy możemy mieć nadzieję?”

Kończy się rok 1997. Rok zalewu sprzecznych informacji: z.jednej strony nadziei, że za 
chwilę ruszy budowa, z.drugiej – rozczarowań, że znowu ktoś nie spełni obietnicy. Rok 
wyborów. Pod wpływem bieżących wydarzeń, wobec zmiennych emocji, jakie towarzy-
szyły działaniom i.ROPWiM, i.Rodzin Katyńskich, Andrzej Sariusz-Skąpski pisze do 

„Rodowodu” swoisty apel o.takim właśnie tytule i.wyjaśnia, o.jaką nadzieję mu chodzi: 

…Nadzieję na załatwienie „naszej” sprawy.– a.właściwie całego szeregu spraw.– 
załatwienie ich do końca i w.sposób jednoznaczny? Chyba nie. Żyjemy z.nimi 
ponad pół wieku, zadając sobie pytania.– jak jeszcze długo?.– czy doczekamy ich 
zakończenia?.– kiedy w.końcu będzie normalnie? (…)

W zasadzie powinniśmy w. tym momencie mieć poczucie, że odpowiedź 
na postawione pytanie jest jednoznaczna.– TAK. Że definitywnie skończy! się 
czas pozorowanych działań i.pustych gestów aroganckiej władzy, argumentacji” 
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nierozdrapywania zabliźnionych ran” i.„wyższych racji politycznych”, zakłama-
nia i.niedomówień.

Ale czy do końca? Przecież na to samo pytanie odpowiadaliśmy sobie zdecy-
dowanie TAK już w.1989 roku. Zachłysnęliśmy się wtedy odzyskaną niepodle-
głością, tym, że mogliśmy o.swoich sprawach mówić głośno i.otwarcie, nie bać 
się represji i. szykan, których doświadczaliśmy przez dziesięciolecia, pojechać 
tam, na „nieludzką ziemię”, aby pomodlić się nad grobami Najbliższych, upa-
miętnić ich tutaj, w.Polsce, w.różny sposób.– od skromnych tablic na cmenta-
rzach i w.kościołach, aż po epitafium i.urny z.ich prochami złożonej w.grobach 
królewskich na Wawelu. Przeżywaliśmy wielkie dni.– poświęcenie kamieni wę-
gielnych pod cmentarze przez Ojca Świętego Jana Pawła II i.ich uroczyste wmu-
rowanie w.Katyniu i.Miednoje. Wydawało się, że spełniają się nasze nadzieje.

Ale po pierwszej euforii temat zaczął powoli powszednieć, a z.upływem cza-
su został przez spadkobierców poprzedniego systemu skutecznie wyciszony, po 
myśli i w.sposób lojalny wobec ich dawnych mocodawców. Bo jak inaczej określić 
brak efektywnego wsparcia ze strony rządowej dla działań Federacji Rodzin Ka-
tyńskich i.Rady Ochrony Pamięci Walk i.Męczeństwa? Nikomu nie trzeba przy-
pominać, ile dla naszej sprawy zrobili i.robią nadal pan.minister Andrzej Prze-
woźnik oraz władze Federacji. Ale pamiętać też trzeba, jakie przeszkody musieli 
pokonywać w.rozmowach z.władzami Rosji i.Ukrainy, gdzie trafiali na urzędników 
pośledniego szczebla, kiedy okazywało się, że wcześniejsze ustalenia „wielkiego 
tego świata” to puste gesty spektakularnej gry politycznej.– tej samej brudnej 
polityki rozgrywanej nad grobami naszych Bliskich nieprzerwanie od 1943 roku.

W dalszej części autor przypomina „bezmyślne” i.„demagogiczne” działania garst-
ki spod znaku fundacji „Wdowi Grosz”. Wylicza też, ile rzeczy udało się już załatwić: 
przede wszystkim bardzo trudne ekshumacje (mimo przeszkód na miejscu), konkurs 
na koncepcje cmentarzy i. początek budowy (uzgodnienia i. zatwierdzania projektu).  
Tu jednak z.goryczą zauważa: 

Zgoda na rozpoczęcie budowy zależy… od pory roku. W.jesieni jest wyznaczana 
„na wiosnę”, zaś wiosną – „na jesień”. I.tak kolejny rok z.rzędu, nie mówiąc już 
o.sierpniowych wystąpieniach gubernatora Smoleńska, że nie zgadza się na żad-
ne cmentarze. A.Charków – kamienie węgielne dalej czekają nawmurowanie… 

Były też tematy, które wyraźnie wtedy utknęły: chodzi o.rosyjskie śledztwo i o.re-
habilitację Ofiar, o.składanie precedensowych wniosków w.tej sprawie – i.milczenie 
polskich władz. Konkluzja tych rozważań jest jednak pełna wiary, że komu jak komu, 
ale nam, Rodzinom Katyńskim, uda się: 

Jestem pełen podziwu dla przedstawicieli władz FRK, że mimo tych wszyst-
kich przeciwności znajdują silę i.zachowują mocne nerwy w.swoim, a.przecież  
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i w.naszym konsekwentnym działaniu. Nie można ich zostawić samych. Musi-
my się w.to teraz wszyscy bardzo mocno włączyć.

Bo jest znowu czas nadziei.– naszej nadziei.– nadziei, której spełnieniu sami 
musimy pomóc. Jak? Na pewno odpowiemy sobie na to pytanie podczas gru-
dniowego Zjazdu FRK.

Doświadczenie polityczne, nie tylko młodej demokracji w.naszym kraju, uczy, 
że nowe władze państwowe są w.stanie efektywnie coś zdziałać tylko w.pierw-
szych miesiącach swego urzędowania, potem popadają w.rutynę i.zaczynają my-
śleć… o.nowych wyborach. Wybrani przez nas we wrześniu mają do rozwiązania 
wiele bardzo poważnych problemów. Naszym zadaniem jest, aby takim ważnym 
problemem dla naszej nowej władzy była sprawa katyńska.– w.najszerszym ro-
zumieniu tego słowa. Wraca tytułowe pytanie. Czy możemy mieć nadzieję? Bar-
dzo mocno wierzę, że TAK.– ale też dużo zależy od nas samych.

Refleksje z Charkowa. Dwugłos o ekshumacji

W powyższych refleksjach często wraca temat ekshumacji. Kiedy trwały, do nas, tu, 
w.Polsce, docierały zaledwie strzępki informacji. Tam było trudno, bardzo trudno. Nie 
wszyscy uczestnicy prac na miejscu chcieli po powrocie mówić, jak to tam wyglądało. 
Nie czuli się na siłach. W.jednym z.„Rodowodów” czytam dialog dwojga uczestników 
ekshumacji w.Charkowie. Te teksty ściskają za gardło, nawet cytować je trudno. Przy-
toczę maleńki kawałek. Pisze Arkadiusz Piszcz:

Bardzo trudno jest wspominać tamten okres. Dla nas, dla młodych ludzi, zna-
jących czas wojny tylko z.książek, filmów lub opowieści krewnych.– świadków 
tamtych dni, były to dzieje minione. Niektóre sprawy trudno było zrozumieć. 
(…) Pobyt w.Charkowie diametralnie zmienił mój pogląd na te sprawy. Byliśmy 
świadkami ujawnienia jednej z.najtragiczniejszych kart w.dziejach naszej histo-
rii. Ogrom zbrodni, jaki ujrzeliśmy, zrobił na nas wstrząsające wrażenie. Dopie-
ro po upływie kilku miesięcy można było próbować o.tym myśleć, rozmawiać, 
opowiadać. Przed naszymi oczami ukazało się najgorsze oblicze wojny. Śmierć, 
która przyszła nagle, zdradziecko. (…) Żołnierz nie powinien tak umierać. Prze-
cież ci żołnierze byli częścią większej całości, rodzin, kraju, ludzkości. Właśnie 
rodziny poległych pozwoliły mi dokładniej zrozumieć tę straszliwą tragedię. Re-
akcje najbliższych odwiedzających cmentarz: ich łzy, rozmowy albo po prostu 
milczenie; to przejmujące, bezsilne milczenie.

I fragment odpowiedzi Ewy Gruner-Żarnoch:

Dziękuję ci, Arku. Twój list jest dla mnie czymś bardzo ważnym.– dowodem, że 
Ich okrutna śmierć nie była daremna, nie spełniła oczekiwań morderców. Ojcom 
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naszym nie było co prawda dane, by mogli wychować swoje dzieci, a.swoim przy-
kładem również całe pokolenie Polaków.– patriotów. Ich śmierć miała się właś-
nie przyczynić do unicestwienia wszelkich wzniosłych uczuć patriotyzmu, dumy 
narodowej. Na szczęście stało się dokładnie odwrotnie. „Katyń” stał się symbo-
lem, przez prawie 50 lat pobudzał do myślenia i.działania, nie pozwalał zapo-
mnieć. W.Charkowie nasi Ojcowie przekazali Wam swoje przesłanie i.to do Was 
dotarło. To jest Ich tragiczne zwycięstwo.

Słowa kapelana Peszkowskiego

Jesienią 1997 ks. prałat Zdzisław Peszkowski, kapelan Federacji Rodzin Katyńskich, 
pisał do nas: 

W najbliższym czasie staje przed nami specjalne wyzwanie.– Walny Wyjazd Ro-
dzin Katyńskich. Proszę, wybierzcie najlepszych delegatów.– ludzi prawych, mi-
łujących Boga i.Polskę, ludzi świadomych zadania, zdolnych do podejmowania 
odpowiedzialności i.do niesienia ciężaru skutecznego działania. Tak bardzo Was 
o.to proszę. Modlę się w.tej intencji. Jest szansa, abyśmy wreszcie wyszli z.tego 
błędnego koła komunistycznego zniewolenia. Tak wiele jest do zrobienia dla pa-
mięci Golgoty Wschodu. Proszę Was bardzo, abyśmy wszyscy otoczyli tę spra-
wę modlitwą i.sercem. Matko Boża, daj, aby się to wypełniło! Jezu, ufam Tobie!

II Walne Zebranie Federacji Rodzin Katyńskich (1997)

Modlitwa ks. Peszkowskiego miała konkretnych adresatów i. cel: zbliżało się II Wal-
ne Zebranie Delegatów FRK. Kusi mnie, aby dołożyć jakieś zapamiętane anegdoty, bo 
spotkanie w.Wesołej koło Warszawy było wspaniałe. Przyjechało kilkadziesiąt osób. 
Częściowo znaliśmy się z.pielgrzymek do Katynia, ze spotkań w.gronie prezesów lub 
z.poprzedniego zjazdu, czytaliśmy nasze teksty, publikowane w.„Rodowodzie”, bywa-
liśmy na różnych wspólnych uroczystościach itd. Część delegatów była na takim ze-
braniu po raz pierwszy, zgłaszali swoje pomysły albo czekali, co powiedzą „weterani” 
ruchu katyńskiego. 

Ale na takie osobiste wspominanie jeszcze przyjdzie czas. Kiedy dzisiaj patrzę na 
datę Zebrania i.czytam, jak wiele się wtedy wydarzyło, mam jedno skojarzenia: naszym 
gościem honorowym był Komendant Główny Policji generał Marek Papała. Jego wy-
stąpienie i.kuluarowe rozmowy zrobiły na nas wielkie wrażenie i.budziły nadzieję na 
dobrą współpracę z.policją. Kilka miesięcy później nastąpiła tragedia…

Poniżej przytaczam sprawozdanie, jakie dla Rodzin Katyńskich przygotował prze-
wodniczący Zebrania Andrzej Sariusz-Skąpski. Ten dokument oddaje ducha naszych 
ówczesnych działań, ale także pokazuje, jak byliśmy traktowani przez rządzących:
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W dniach 6–7 grudnia 1997 roku w.Wesołej koło Warszawy odbyło się II Walne 
Zebranie Federacji Rodzin Katyńskich. Uczestniczyli w.nim delegaci wybrani  
w.swoich macierzystych Rodzinach.– w.proporcji jeden delegat na 100 człon-
ków.– oraz zaproszeni goście.

Zebranie rozpoczęliśmy modlitwą poprowadzoną przez naszego Kapela-
na, ks.. prałata Zdzisława Peszkowskiego. Jakżeż było ono inne od tego po-
przedniego, nadzwyczajnego zebrania, zwołanego w.styczniu 1996 roku, kiedy 
to zamiast merytorycznej dyskusji odbywały się kłótnie i. wzajemne perso-
nalne oskarżenia, a. jedynym pozytywnym efektem było wybranie nowych 
władz FRK. I.właśnie te władze w.ciągu niecałych dwóch lat potrafiły uspo-
koić i.uzdrowić atmosferę w.Rodzinie. Nie znaczy to, że obecne Zebranie było 
gładkie i.bezproblemowe.– nie!.– nie brakowało w.nim bowiem ostrych, kry-
tycznych i.polemicznych wystąpień. Ale odbywało się to wszystko w.dobrej, 
prawdziwie rodzinnej atmosferze, w. poczuciu odpowiedzialności za cele, ja-
kie ma do spełnienia Rodzina Katyńska. Poczucie odpowiedzialności umoc-
niła w.nas ranga Zebrania, którą nadali mu nasi Goście, obecni w.pierwszej, 
oficjalnej części.

Dla wszystkich bardzo miłym zaskoczeniem był fakt, że znalazła dla nas 
czas Pani Hanna Suchocka.– Minister Sprawiedliwości. Obecni też byli: nadko-
misarz Marek Papała.– Komendant Główny Policji, Andrzej Przewoźnik – Sekre-
tarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walki i.Męczeństwa, a.także przedstawi-
ciele Ministrów: Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i.Administracji. 
Usłyszeliśmy od nich wiele słów napawających nas nadzieją, ale też zdaliśmy 
sobie jeszcze raz sprawę z.trudności, znanych nam od lat, które są przed nami. 
Ale najważniejsze, że po długiej przerwie rządów postkomunistycznych poczu-
liśmy znowu, że nie jesteśmy sami w.naszych działaniach. 

Pani Minister Hanna Suchocka.– wyraźnie bardzo zmęczona, przyjechała 
do nas wprost z.Okęcia po przylocie z.obrad w.biurze Rady Europy w.Brukse-
li.– powiedziała nam na wstępie, nie kryjąc wzruszenia, że nie mogła do nas nie 
przyjść osobiście. Wychowała się w.rodzinie.– mówiła – dla której Zbrodnia Ka-
tyńska była zawsze symbolem prawdy historycznej. Zapewniła o.swoim osobi-
stym zaangażowaniu w.dwie, jakże ważne nasze sprawy. Pierwsza: jako Minister 
Sprawiedliwości i.Prokurator Generalny zajmie się śledztwem w.sprawie Zbrod-
ni Katyńskiej.– śledztwem, przypomnijmy, prowadzonym ślamazarnie od paru 
lat, a w.ostatnich dwóch praktycznie zaniechanym. Druga: jako członek Rządu 
RP zrobi wszystko, co możliwe, aby doprowadzić do zakończenia budowy cmen-
tarzy w.Katyniu, Miednoje i.Charkowie. Mocno akcentowała, że szeroko pojęta 
sprawa katyńska jest na równi sprawą Rządu RP, co naszej Rodziny. Ale w.wy-
stąpieniu Pani Minister było też zawarte memento: jeżeli tych spraw nie zała-
twimy w.ciągu najbliższych czterech lat, podczas obecnej kadencji Parlamentu, 
„To może się okazać, że już nigdy ich nie załatwimy! Nowe władze, my wszyscy, 
musimy o.tym pamiętać!” 
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Nadkomisarz Marek Papała.– Komendant Główny Policji.– zadeklarował dalej 
idącą pomoc i.współpracę przy budowie cmentarzy, głównie w.Miednoje. To zro-
zumiałe. Ale największe wrażenie na zebranych wywarła wypowiedź Komendanta, 
że wprowadza on do programu szkolenia policji wiedzę o.Zbrodni Katyńskiej, aby 
w.ten sposób, z.jednej strony, rozbudzić świadomość historyczną w.policjantach, a 
z.drugiej odbudować zaufanie społeczeństwa dla formacji liczącej już sobie 80 lat. 

Andrzej Przewoźnik.– Sekretarz Generalny ROPWiM.– szczegółowo przed-
stawił stan zaawansowania przedsięwzięcia i. ustaleń dotyczących budowy 
cmentarzy. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, ile trudności napotkał w.ciężkich 
rozmowach z.władzami Rosji i.Ukrainy (na nasze obrady przyjechał nazajutrz 
po kolejnej rundzie rozmów w.Charkowie) przy braku w.ostatnich latach aktyw-
nego wsparcia ze strony postkomunistycznego Rządu RP..Mimo to umowa.bu-
dowy cmentarzy jest bardzo zaawansowana. Jeżeli nie wystąpią jakieś nowe, 
nieprzewidziane przeszkody, to w.1998 roku zostanie wmurowany kamień wę-
gielny w.Charkowie, rozpocznie się.– są na to zabezpieczone środki finansowe 
w.budżecie.– budowa cmentarzy w.Katyniu, Miednoje i.Charkowie, a.zakończe-
nie tych prac powinno nastąpić w.ciągu dalszych 2–3 lat. 

Przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej poinformował o.planach reorga-
nizacji Muzeum Wojska Polskiego, w.ramach którego działa Muzeum Katyńskie. 
Dzięki temu Muzeum Katyńskie uzyska właściwą mu rangę, a.cenne przedmio-
ty i.dokumenty będą przechowywane i.eksponowane w.warunkach zgodnych 
z.wymogami sztuki muzealniczej.

Tak mocno podbudowani wystąpieniami przedstawicieli Rządu RP i.rangą, 
jaką ich obecność nadała naszym obradom, przystąpiliśmy po południu 6 grud-
nia do roboczej części II Walnego Zebrania FRK.

Szybko uporaliśmy się ze sprawami proceduralnymi, przyjęciem porządku 
i. regulaminu obrad, wyborem Przewodniczących Zebrania (Andrzej Skąpski. – 
Kraków i. Marcin Zawadzki. – Warszawa) oraz członków poszczególnych Komi-
sji. Wysłuchaliśmy sprawozdań ustępujących władz, które złożyli: Janusz Lan-
ge.– Przewodniczący Rady FRK, Włodzimierz Dusiewicz.– Prezes Zarządu FRK 
i.Wiesława Styś.– Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania relacjonu-
jące pracę Rady i.Zarządu za okres styczeń 1996–grudzień 1997 (tylko sprawo-
zdanie Komisji Rewizyjnej obejmowało okres od I.Walnego Zebrania tj..za lata 
1993–1997) wywołały dwie refleksje. Pierwsza, że współpraca Rady i. Zarządu 
przebiegała nareszcie normalnie, w.przeciwieństwie do lat 1993–1995, a.druga.– 
że najważniejszymi wydarzeniami ubiegłej kadencji były: pielgrzymka Rodzin 
do Ojca Świętego (kwiecień 1996) oraz nasz udział w.uroczystej koronacji obrazu 
Matki Boskiej Kozielskiej przez Papieża na krakowskich Błoniach (czerwiec 1997).

Komisja Mandatowo-Wyborcza, pod przewodnictwem Janusza Kłopotow-
skiego, stwierdziła na podstawie listy obecności ważność obrad.

Po dyskusji nad sprawozdaniami, w.której wiele wystąpień stanowiło wstęp 
do dyskusji programowej, Walne Zebranie podjęło dwie uchwały:
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 – Uchwała nr.1.– oceniająca pozytywnie działalność FRK za okres 1996–1997.
 – Uchwała nr.2.– udzielająca absolutorium ustępującym władzom FRK.
Po przerwie Komisja Mandatowo-Wyborcza zebrała kandydatury do nowych 

władz FRK na kadencję 1997–2001. Ogółem zgłoszono: do Rady 26 osób, do Za-
rządu 13 osób i.do Komisji Rewizyjnej 7 osób.

Po zamknięciu list kandydatów, późnym wieczorem rozpoczęła się zasad-
nicza dyskusja, której celem było nakreślenie programu działania dla nowych 
władz. Każdy z.dyskutantów kończył swój głos konkretnym, pisemnym wnio-
skiem. O.skali i.rozmiarze dyskusji, momentami bardzo burzliwej, może świad-
czyć fakt, że Koleżanki z.Komisji Wnioskowej (Danuta Wołągiewicz.– Szczecin, 
Zofia Żak. – Poznań, Izabella Sariusz-Skąpska – Kraków) pracowały nad upo-
rządkowaniem wniosków, sporządzeniem protokołu i.projektem uchwały pro-
gramowej od godziny 10 wieczór do 3 nad ranem.

Drugi dzień obrad, w.niedzielę 7 grudnia, rozpoczęliśmy od udziału w.Mszy 
Świętej, odprawionej przez naszego Kapelana, ks..prałata Zdzisława Peszkow-
skiego. Komisja Skrutacyjna pod sprawnym kierownictwem Jerzego Szletyń-
skiego z.Łodzi przeprowadziła wybory, przyjmując głosy od 74 delegatów obec-
nych na Zebraniu.

Komisja Wnioskowa.– nieco niewyspana.– przedstawiła swój protokół, wnio-
skując podjęcie uchwał. Po dyskusji Walne Zebranie podjęło dwie uchwały:

 – Uchwała nr.3.– w.sprawie podniesienia składek Rodzin na rzecz FRK.
 – Uchwała nr. 4. – programowa, wytyczająca kierunki działania dla władz 

FRK w.kadencji 1997–2001.
Czekając na obliczenie głosów przez Komisję Skrutacyjną, przystąpiliśmy 

do ostatniego punktu porządku obrad.– sprawozdania Komisji Statutowej, któ-
re przedstawiła Ewa Gruner-Żarnoch (Szczecin). Przypomnijmy.– Komisja ta 
została powołana na poprzednim, Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu. Jej ce-
lem było zebranie wniosków poszczególnych Rodzin i.zaproponowanie takich 
zmian w.statucie FRK, które zapobiegłyby w.przyszłości powstawaniu konflik-
tów w.łonie władz Federacji. W.świetle doświadczeń ostatnich dwóch lat prob-
lemy te uległy częściowej dezaktualizacji. Przedyskutowaliśmy jednak poszcze-
gólne punkty propozycji zmian Statutu zgłoszone przez Komisję. Temat okazał 
się bardzo obszerny, a. jednocześnie dało znać o. sobie zmęczenie delegatów.  
Zgodziliśmy się na następujące rozwiązanie:.

 – przedłużamy do końca lutego 1998 okres składania ewentualnych dodat-
kowych uwag do przedstawionych przez Komisję propozycji zmian Statutu;

 – Koleżanka Ewa Gruner-Żarnoch zobowiązała się na tej podstawie opraco-
wać jednolity tekst poprawionego Statutu;

 – nowa Rada zostaje zobowiązana do zwołania na przestrzeni 1998 roku 
zebrania delegatów, poświęconego tylko sprawie zatwierdzenia tekstu nowego 
Statutu, tak, aby po jego sądowej rejestracji wszedł praktycznie w.życie w.na-
stępnej kadencji.
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Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów. W.czasie przerwy w.obradach 
ukonstytuowały się nowe władze FRK: Przewodniczącym Rady został Janusz  
Lange, Prezesem Zarządu Włodzimierz Dusiewicz (Warszawa), a. Przewodni-
czącą Komisji Rewizyjnej Jadwiga Siemaszkiewicz.– pełny skład nowych władz 
podajemy niżej.

Obrady zakończyła wspólna modlitwa, poprowadzona przez naszego Kape-
lana, ks..prałata Zdzisława Peszkowskiego. Przy obrazie Matki Boskiej Katyń-
skiej modliliśmy się, aby spełniły się cele naszej Rodziny, aby pamięć o.naszych 
Bliskich była godnie uczczona, abyśmy mogli tak samo wspólnie pomodlić się 
nad Ich grobami na cmentarzach w.Katyniu, Miednoje i.Charkowie.

Zarząd FRK:
prezes Włodzimierz Dusiewicz (Warszawa)
I zastępca Zbigniew Siekański (Kraków)
II zastępca Juliusz Wiernicki (Piotrków Trybunalski)
skarbnik Halina Drachal (Warszawa)
sekretarz Emilia Maćkowiak (Gdańsk)
członkowie: Ryszard Rudziński (Kraków), Danuta Rumfeld (Bydgoszcz) 
zastępcy członków: Cecylia Borzęcka (Warszawa), Krystyna Brydowska 

(Warszawa), Ludwik Wolański (Warszawa)

Rada FRK:
przewodniczący Janusz Lange
I zastępca Marcin Zawadzki (Warszawa)
II zastępca.Andrzej Skąpski (Kraków)
III zastępca Krystyna Borowska-Syposz (Wrocław)
sekretarz Izabella Sariusz-Skąpska (Kraków)
członkowie: Bożena Bator-Sawicka (Gdańsk), Anita Bock (Katowice), Urszu-

la Bryś (Katowice), Zofia Frąckiewicz (Wrocław), Edward Grudziński (Konin), 
Ewa Gruner-Żarnoch (Szczecin), Maria Korczak (Katowice), Marek Krystyniak 
(Wrocław), Roman Łopadczak (Bielsko-Biała), Zofia Peszko (Kraków), Jan Pie-
trzak (Sieradz), Ewa Rosłan (Białystok), Sławomir Ruszkiewicz (Olsztyn), Zofia 
Rutkowska (Przemyśl), Andrzej Spanily (Gdynia), Bogdan Taczak (Toruń)

Nowy rząd RP, nowe obietnice, stare nadzieje

Zaczął się kolejny rok działalności FRK. W.życiu publicznym, po wyborach w.1997 roku, 
po latach koalicji Sojuszu Lewicy Demokratycznej i.Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
znowu odwróciła się karta i.został powołany rząd Akcji Wyborczej Solidarność, z.pre-
mierem Jerzym Buzkiem. Dla nowych władz Federacji Rodzin Katyńskich pojawiła się 
nadzieja na zakończenie przygotowań i.wreszcie podjęcie budowy naszych nekropolii.
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Już 11 lutego 1998 udało się doprowadzić do spotkania delegacji Rady i.Zarządu 
FRK z. marszałek ówczesnego Senatu Alicją Grześkowiak. Dzięki wsparciu senatora 
Franciszka Bachledy-Księdzulorza na rozmowę do Senatu udali się Włodzimierz Du-
siewicz, Janusz Lange i.Andrzej Skąpski. Tematy były oczywiste, bo powracały w.ostat-
nich miesiącach: budowa cmentarzy i.zakończenia śledztwa. Przedstawiciele FRK zo-
stali przyjęci w.życzliwością, odnieśli wrażenie, że Pani Marszałek była zorientowana 
w.naszych sprawach, obiecała osobistą pomoc w.kontaktach z.premierem Jerzym Buz-
kiem i. ministrem spraw zagranicznych Bronisławem Geremkiem, wszak bez wspar-
cia rządu, a.szczególnie polskiej dyplomacji, nie było szans na pozytywne zakończenie 
przeciągających się negocjacji ze stronami rosyjską i.ukraińską. W.naszym przekona-
niu, w.latach władzy poprzedniego, postkomunistycznego rządu Rada Ochrony Pamię-
ci Walk i.Męczeństwa – którą zawsze uważaliśmy za ambasadora sprawy katyńskiej – 
nie miała wystarczającego wsparcia.

Obietnic było więcej. Czas pokazał, które z.nich pozostały tylko deklaracjami… 
Po dwóch miesiącach odbyło się kolejne spotkanie, tym razem dzięki Andrzejo-

wi Przewoźnikowi, który zaprosił do Rady prezesów Rodzin Katyńskich; po drugiej 
stronie znaleźli się ówczesna minister sprawiedliwości Hanna Suchocka, reprezentant 
premiera minister podsekretarz stanu Zbigniew Woźniak (odczytał list Jerzego Buz-
ka) i.reprezentant ministra MSWiA podsekretarz stanu Zbigniew Cieślak. Sekretarz 
ROPWiM omówił działania dyplomatyczne, przede wszystkim swoje rozmowy w.Mos-
kwie, jakie prowadził na szczeblu ministerialnym (z.minister kultury Federacji Rosji 
Natalią Dementiewą). Z.dzisiejszej perspektywy trzeba przypomnieć, że jednym z.naj-
ważniejszych tematów, jakie wtedy omawiano, było prawo do dysponowania ziemią, 
dzięki któremu można było podjąć budowę cmentarzy. Andrzej Przewoźnik mówił też 
o.analogicznych rozmowach w.Kijowie i.ustaleniach dotyczących wydzielenia terenu 
pod budowę w.Charkowie. Jak pamiętamy, tam jeszcze nie dokonano wmurowania ka-
mienia węgielnego. Chyba po raz pierwszy usłyszeliśmy wtedy mocną deklarację: Pol-
skie Cmentarze Wojenne powinny powstać w.roku 2000.

Obecność minister sprawiedliwości Hanny Suchockiej była dobrym momentem, 
aby poruszyć sprawę śledztw prowadzonego przez prokuratora Śnieżko. Dzisiaj trud-
no oprzeć się wrażeniu, że w.tym temacie na deklaracjach o.pomocy się skończyło…

Na osłodę mieliśmy jeszcze list premiera Buzka, zakończony taką laurką dla nas: 

Wam.– Rodzinom zamordowanych oraz historykom i.działaczom – pragnę wy-
razić uznanie i.podziękować w.imieniu swoim i.władz Polski za Waszą postawę 
za niezłomność i.za pamięć o.wiernych obrońcach naszej Ojczyzny o.Waszych 
Mężach i.Ojcach spoczywających w.Katyniu, Miednoje, Charkowie, a.także in-
nych, nieznanych jeszcze miejscach.

Kolejne ważne spotkanie odbyło się 10 lipca 1998. Tym razem marszałek Sejmu.Ma-
ciej Płażyński zaprosił przedstawicieli środowisk katyńskich. W. imieniu FRK obec-
ni byli Janusz Lange, Włodzimierz Dusiewicz, Emilia Maćkowiak; z kolei ROPWiM 
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reprezentowali Aleksander Gieysztor i.Andrzej Przewoźnik, Stowarzyszenie Rodzina 
Policyjna 1939 Witold Banaś, a działający w Warszawie Niezależny Komitet Historycz-
ny Badania Zbrodni Katyńskiej Bożena Łojek i.Marek Tarczyński. Na spotkanie przy-
był także premier Jerzy Buzek. Jak ważne było to robocze spotkanie, można ocenić 
ze sprawozdania, opublikowanego w.„Rodowodzie” (1998, nr 9), a.zakończonego pło-
miennymi słowami naszych przedstawicieli:

Podajemy do szerokiej wiadomości ten fakt spotkania, aby przekonać jeszcze 
tych wszystkich nieufnych i.inaczej myślących, że odwrotu już nie ma i.nie bę-
dzie. Nie pomogą już żadne wystąpienia, nawet naszych członków, w.sprawie 
zmiany wizerunku cmentarza, poprawek, życzeń, dobrych rad. Nie będzie rów-
nież, jak to wspólnie ustaliliśmy, kaplic cmentarnych, lecz będą wszędzie ołta-
rze polowe. Nie wszystko jest jeszcze do końca tak proste i.gładkie w.sprawie 
budowy cmentarzy. Wszystkie projekty są zatwierdzone przez stronę rosyjską 
i.ukraińską. W.sierpniu nastąpi przetarg na wykonawcę i.budowa…!!!

Spotkanie z płk. Ryszardem Kuklińskim

Bieżąca działalność Federacji Rodzin Katyńskich była w.tym czasie – powtarzam – zdo-
minowana przez temat budowy katyńskich nekropolii. Jako przerywnik warto przy-
pomnieć ciekawy epizod, będący też swoistym znakiem czasu. Po rządzie postkomuni-
stycznym u władzy jest Akcja Wyborcza Solidarność. Wracają nadzieje na kontynuację 
transformacji. Do Polski przyjeżdża płk Ryszard Kukliński, człowiek, którego niejedno-
znaczna legenda do dzisiaj budzi kontrowersje, dzieli polityków i.historyków. W.tam-
tym czasie wyraźniej akcentowano zasługi Kuklińskiego, widząc w.nim po prostu dziel-
nego człowieka i.doceniając jego zasługi dla bezpieczeństwa Polski. 

Podczas krótkiego pobytu pułkownika w.Zakopanem, 1 maja 1998 w.Urzędzie Mia-
sta przedstawiciele Federacji Rodzin Katyńskich.– Janusz Lange i.Andrzej Skąpski – 
znaleźli się w.gronie gości zaproszonych przez burmistrza Adama Bachledę-Curusia. 
Mimo obecności ponad stu osób, spotkanie miało charakter nieoficjalny, a. jedynym 
podniosłym momentem było wystąpienie przedstawicieli FRK. Pułkownik otrzymał 
na pamiątkę medal wybity z.okazji złożenia w.Grobach Królewskich na Wawelu urny 
z.ziemią z.Katynia (1990, awers przedstawia urnę, rewers to replika tablicy wmurowa-
nej obok), z.dołączonym adresem o.następującej treści:

„Miłość żąda ofiary i.wierności, dla jednego Boga, dla jednej, jedynej Ojczyzny.– 
Polski”.

Panu Pułkownikowi Ryszardowi Kuklińskiemu, którego odwaga przybliżyła 
światu prawdą o.Katyniu – niech ten medal będzie przypomnieniem męczeń-
skiej śmierci Pańskich starszych Kolegów.

Zakopane 1 maja 1998 Federacja Rodzin Katyńskich
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Nieco enigmatycznie brzmi sformułowanie o.„starszych Kolegach”. Zostało ono wy-
jaśnione we fragmencie wystąpienia przedstawicieli FRK: 

Tam, na „nieludzkiej ziemi”, zostali wymordowani Pańscy starsi Koledzy.– a.nasi 
Najbliżsi. Pan przez blisko 25 lat, ryzykując w.każdym dniu swoim życiem, ro-
bił wszystko, aby ujawnić światu prawdę o.zbrodniczym systemie sowieckim.– 
my z.kolei, przez ponad 50 lat, prawdę o.tym zbrodniczym systemie musieliśmy 
ukrywać i.dusić w.sobie. Nie ryzykowaliśmy tak jak Pan życiem, ale byliśmy bar-
dzo mocno szykanowani i.represjonowani.

Kamień węgielny pod cmentarz w Charkowie (27 czerwca 1998)

Nareszcie! Po trzech latach od złożenia kamienia węgielnego pod nekropolię w.Katy-
niu doszło do analogicznej uroczystości w.Charkowie-Piatichatkach. Aktu tego doko-
nano 27 czerwca 1998 roku. Do pielgrzymujących na to miejsce Rodzin dołączyli pre-
zydent RP Aleksander Kwaśniewski i.prezydent Ukrainy Leonid Kuczma. Podobnie jak 
trzy lata wcześniej w.Katyniu, w.imieniu Rodzin przemawiała Ewa Gruner-Żarnoch. 
Dziękowała wszystkim, którzy doprowadzili do tego wydarzenia, przypomniała dane, 
będące efektem prac polskich ekip ekshumacyjnych, mówiła o.naszych nadziejach: że 
wkrótce i w.tym miejscu powstanie Polski Cmentarz Wojenny. Przejmująco zabrzmia-
ło osobiste wyznanie: 

Pracowałam tu przez prawie 8 tygodni jako członek ekip ekshumacyjnych. Włas-
nymi rękami dotykałam Ich szczątków i.tysięcy przedmiotów do Nich należą-
cych. Na własne oczy także widziałam Ich ręce związane sznurem na plecach 
i.przestrzelone czaszki. Tu wreszcie, tuż obok, w.grobie nr.52, odnalezione zo-
stały sygnet i.zegarek mojego ojca. Przez ponad 50 lat, nie znając Jego losów, 
zapalałam znicze na bezimiennych mogiłach. Jestem wzruszona, że oto docze-
kałam się chwili, gdy mogę zapalić świecę na Jego prawdziwym grobie. Tu tak-
że spoczywają szczątki bliskich, przybyłych dzisiaj ponad 200 i.4000 nieobec-
nych dziś rodzin jeńców Starobielska.

Na tle tego niezwykłe świadectwa tym bardziej dramatycznie zabrzmiały słowa, które 
Ewa zacytowała z.raportów wywiadowców NKWD, działających w.obozie w.Starobielsku: 

Nastrój w.obozie jest bardzo patriotyczny. Oficerowie myślą że jadą na Sybir, 
lecz mówią że to nieważne, co się z. nimi stanie. Polska i. tak będzie wielka 
i.wspaniała…

A oto treść aktu erekcyjnego cmentarza w.Charkowie, ze strony Rodzin sygnowa-
nego przez ówczesnego przewodniczącego Rady FRK Janusza Lange:
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Odrąbani od pnia, zamordowani skrycie, 
pogrzebani w milczeniu i w kłamstwie, 
odrzuceni jak kamień. 
A jednak z Nich rosną liście zielone 
I pamięć krzepnie węgielna.

Z niezłomnej woli narodu polskiego i. jego niewzruszonej pamięci, która 
przetrwała mimo dziesiątków lat kłamstwa i.zatajania prawdy:
* z. woli rodzin ok.. czterech tysięcy pięciuset żołnierzy polskich, najlepszych 

synów narodu.– oficerów bezprawnie zagarniętych do niewoli po zdradziec-
kiej napaści i.okrutnie pomordowanych przez NKWD w.kwietniu 1940 roku 
w. Charkowie, na mocy decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego 
Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików Związku Sowieckie-
go z.5 marca 1940 roku;

* na podstawie umów między rządami Rzeczpospolitej Polskiej i. Republiki 
Ukrainy, postanowiono położyć w.tym miejscu Kamień Węgielny pod budo-
wę Cmentarza Wojennego.

Rzeczpospolita Polska czynem tym składa hołd swoim Wspaniałym Synom 
i.Naszym Braciom:
* tym, którzy poddani zorganizowanej przemocy niewinnie polegli w.wyniku 

zbrodniczego rozkazu, a.którym winniśmy wieczystą pamięć;
* tym, których mądrość, siły twórcze, dokonania i.żarliwy patriotyzm stanowi 

skarb narodu;
* tym, którzy ponieśli męczeńską śmierć i.teraz spoczywają tu, na tej obcej zie-

mi w.zbiorowych, bezimiennych dołach.
Niech ten cmentarz wojenny uświęci umęczoną ziemię charkowską i.zara-

zem obejmie Poległych ojczystym schronieniem po dzień Zmartwychwstania.
Blask triumfującej Prawdy, jaki stąd jaśnieć będzie dla przyszłych pokoleń, 

niech stanowi nie tylko przestrogę, niech wywoła w.ludziach duchową przemia-
nę, by ziemia ta stać się mogła Ziemią Pojednania.

Kamień Węgielny, wykonany z. marmuru, miedzi i. ceramiki, podarowany 
przez Rodzinę Katyńską i.ludzi dobrej woli z.Opolszczyzny, poświęcony w.Rzy-
mie przez Ojca Świętego Jana Pawła II, 24 grudnia 1994 roku, w.obecności ka-
pelana Federacji Rodzin Katyńskich księdza Zdzisława J..Peszkowskiego.– jeń-
ca ocalonego z.obozu w.Kozielsku.– został położony dzisiejszego, historycznego 
dnia na ziemi charkowskiej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a.modli-
twom przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego J.E. Sławoj Leszek Głódź.

Działo się to w.dniu 27 czerwca 1998 roku, kiedy Prezydentem Rzeczypo-
spolitej Polskiej był Aleksander Kwaśniewski, Marszałkiem Sejmu RP był Ma-
ciej Płażyński, Marszałkiem Senatu RP była Alicja Grześkowiak, Prezesem Rady 
Ministrów RP był Jerzy Buzek, Prymasem Polski był Józef Kardynał Glemp,  
Ministrem Obrony Narodowej był Janusz Onyszkiewicz.
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Niniejszy akt własnoręcznym podpisem uwierzytelnia Przewodniczący Rady  
Federacji Rodzin Katyńskich Janusz Lange

Warszawa – Charków, dnia 27 czerwca 1998 roku

Opóźnione o. trzy lata wmurowanie kamienia węgielnego i. niepewność, kiedy 
powstanie cmentarz w. Charkowie – to wszystko sprawiało, że emocje nie opadały. 
Wspominając tamten czas, odnoszę wrażenie, że wydarzenia z. czerwca 1998 zapad-
ły w.pamięć nie tylko rodzinom, związanym bezpośrednio z. tym miejscem. Bardzo 
przejmujące są Urywki wspomnień, publikowane w.„Rodowodzie” (1998, nr 11). O.swo-
ich pielgrzymkach do Charkowa – w.1991 i.1998 roku – napisała Zofia Stefaniak z.Ka-
lisza. Dzisiaj nie ma jej już między nami. Ale dziedzictwo rodzinne i.działalność babci 
kontynuuje Mateusz Stefaniak, należący do zarządu FRK obecnej kadencji. O.Stanisła-
wie Angliku, swoim ojcu, a.pradziadku Mateusza, tak pisała pani Zofia: 

„Zochna, nie płacz, przywiozę Ci lalkę z.Berlina”. To były ostatnie jego do nas 
słowa. Ojciec był oficerem rezerwy. Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wojny 
powołano go do wojska. Ale przychodził do domu na noc. 1 września 1939 roku 
pojawił się z.kartą mobilizacyjną i.powiedział, że już wyrusza. Kolejny ułamek 
wspomnień to kaliski dworzec kolejowy. Widzę go w.oknie wagonu, jak krzyczy 
do mnie: „…Nie płacz…” Później przysłał trzy kartki z.prośbą o.ciepłą odzież. 
Matka przez znajomych ze Lwowa próbowała przesłać paczkę. A.oni dostali odpo-
wiedź, że „obóz jest zlikwidowany”. Nie wiedziałyśmy wtedy, co słowa te znaczą. 

A jest rok 1998, pielgrzymka Rodzin Katyńskich przyjechała pociągiem specjalnym 
na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Cmentarz jest dopiero projektem. 
Przypomnijmy, jak to wyglądało we wspomnieniach Zofii Stefaniak:

Las charkowski jest bardzo smutny, choć rosną w.nim jesiony, dęby i.buki. Nie 
mają jeszcze 60 lat. Posadzono je dopiero kilkanaście lat po tamtej tragedii. 
Spoczywają tu również Ukraińcy, Rosjanie i.Żydzi – 2,5 tysiąca osób. Groby są 
usypane z.ziemi, pokryte żółtym piaskiem, na każdym stoi krzyż. Jest ich 60.– 
zbiorowych, anonimowych mogił polskich oficerów. Na wielu drzewach przybi-
to tabliczki z.nazwiskami pomordowanych.

Ktoś pracowicie stworzył ołtarz polowy, układając przy nim rzędy krzeseł. 
Przybyli prezydenci Aleksander.Kwaśniewski i.Leonid Kuczma oraz inni oficje-
le. Mszę św..odprawił bp Leszek Sławoj Głódź oraz biskupi prawosławni. Po uro-
czystościach oficjalnych, złożyliśmy nasze kwiaty na grobach obramowanych 
biało-czerwonymi taśmami. Cały ten las to jedna wielka mogiła. Zapłonęły zni-
cze, włożyliśmy w.ziemię małe chorągiewki z.nazwiskami naszych ojców. Szum 
drzew i.blask ognia sprawił, że powrócił skurcz ducha. Zdawało nam się, że oni 
są blisko. I.mamy sobie tyle do powiedzenia… 
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Zapomniana idea Instytutu Katyńskiego

Równolegle do spraw związanych z.budową cmentarzy, pojawiały się różne pomysły. 
Niepokój Rodzin budziło zabezpieczenie przedmiotów, jakie polskie ekipy ekshuma-
cyjne wydobyły z.dołów śmierci w.Katyniu, Charkowie i.Miednoje. Bardzo interesującą 
ideę zgłosiła Rodzina Katyńska w.Gdyni. Opisał ją prezes Andrzej Spanily („Rodowód” 
1998, nr 9). Oto fragmenty podsumowania długiego wywodu i.założeń postulowane-
go przedsięwzięcia:

Dlaczego proponujemy powołanie Instytutu Katyńskiego w.Toruniu?
Mamy pełne zaufanie do zespołu prof. Andrzeja Koli, który to zespół wyka-

zał profesjonalizm i.wysoki kunszt konserwatorski oraz osobiste zaangażowa-
nie w.ratowaniu dla potomności pamiątek po naszych Ojcach. (…)

Lokalizacja instytutów, jednostek badawczych, uniwersytetów w.mniejszych 
ośrodkach miejskich, szczególnie jeżeli są to zabytkowe, stare miasta, jak świad-
czą przykłady z.Anglii, Niemiec i.Stanów Zjednoczonych, daje bardzo korzystne 
rezultaty i.jest często stosowana.

Instytut Archeologii i.Etnologii oraz Pracownia Konserwacji Zabytków Ar-
cheologicznych jest zlokalizowana w. samym centrum zabytkowego Torunia 
przy ul..Podmurnej 9/11, obok jest niezagospodarowany spichlerz, który z.po-
wodzeniem mógłby stanowić po odremontowaniu, siedzibę proponowanego In-
stytutu Katyńskiego (podobne obiekty w.Gdańsku udanie przystosowano na 
muzea i.jednostki kulturalne). Znakomicie obniżyłoby to koszty inwestycji. (…)

Umocowanie Instytutu przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika umożliwiło-
by udział w.jego pracach nie tylko pracowników Instytutu Archeologii, ale rów-
nież znakomitych historyków i.prawników.

Tyle o ewentualnych założeniach przyszłego Instytutu. Ale AD 1998 jest już kon-
kretny problem: jak zabezpieczyć przedmioty z dołów śmierci? Ówczesny tan Muzeum 
Katyńskiego budził wiele niepokojów:

A teraz sprawa najtrudniejsza. Przedmioty znajdujące się w.Muzeum Katyń-
skim w.Warszawie zostały wydobyte i.konserwowane innymi metodami (głów-
na różnica polega na niestosowaniu wstępnej konserwacji w.miejscu wydoby-
cia, ale nie tylko). Są ekspertyzy, które wskazują, że sposób ich konserwacji jest 
niewystarczający i.połączenie zbiorów przedmiotów z.Torunia, które zostały za-
konserwowane z.najwyższą starannością, może tym ostatnim wyrządzić szkodę. 
Gdyby nawet opinie specjalistów były przesadzone, to my, Rodziny Katyńskie, 
nie powinnyśmy dopuścić do jakiegokolwiek ewentualnego ryzyka.

Ukazało się i.ukazuje wiele publicystyki na temat Katynia, natomiast brak 
jest opracowań naukowych, doktoratów, habilitacji. Instytut Katyński mógłby, 
na bardzo bogatych zbiorach wydobytych przedmiotów, braki te wypełnić.
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Ziemia przechowała i.wydała, na przekór mordercom, duże ilości przedmiotów 
stanowiących własność pomordowanych. Naszym świętym obowiązkiem jest ich 
należyte zabezpieczenie, naukowe opracowanie, pokazanie światu ogromu zbrod-
ni komunizmu. Tym zadaniom musi sprostać proponowany Instytut Katyński.

Konserwacja dotychczas wydobytych przedmiotów nie została zakończona, 
a.przed nami dalsze ekshumacje. Wiodąca rola w.Instytucie Katyńskim arche-
ologów i.toruńskich konserwatorów jest dla mnie oczywista.

Wydobytych przedmiotów jest tak wiele, że nasza propozycja wcale nie ma 
wpływu na istnienie Muzeum Katyńskiego w.Warszawie. Wprost przeciwnie,  
liczymy na konstruktywną rywalizację tych dwóch ośrodków, w.jak najlepszym 
tego słowa znaczeniu, dla głoszenia prawdy o.Zbrodni Katyńskiej w.kraju i.za-
granicą.

Jakie piękne było to marzenie… Jaka szkoda, że nie zostało zrealizowane. Na eks-
pozycję w.nowej siedzibie Muzeum Katyńskiego musieliśmy czekać do 2015 roku. Wie-
le z.postulatów, jakie w.1998 roku zebrała Rodzina Katyńska w.Gdyni, do dzisiaj nie 
zaistniało… Może trzeba je powtarzać? Może uda się coś z tego zrealizować?

Sekcja Poszukiwań w Warszawskiej Rodzinie Katyńskiej

I jeszcze jeden znak czasu. Jak gromadziliśmy dane o.naszych Bliskich Ofiarach Zbrod-
ni Katyńskiej? Jak poszukujący danych mogli się czegoś dowiedzieć? Piszę „my”, bo 
działo się to we wszystkich lokalnych Rodzinach Katyńskich. Jednak nie do przecenie-
nia są dokonania Sekcji Poszukiwań, powstałej przy Warszawskiej Rodzinie Katyńskiej. 
O.metodach jej działania pisał Mirosław Jan Rubas. Gdy jego zabrakło, swoim niezwyk-
łym doświadczeniem w.tej dziedzinie nadal służy nam jego żona, Maria. 

Mirosław Rubas tam mobilizował Rodziny Katyńskie w jednym w komunikatów, 
publikowanych w „Rodowodzie”: 

Od ponad sześciu lat przy Warszawskiej Rodzinie Katyńskiej działa Sekcja Po-
szukiwań. Jako Przewodniczący Sekcji Poszukiwań pragnę przypomnieć, że na-
sza sekcja odegrała bardzo istotną rolę w.działalności naszych stowarzyszeń, 
informując rodziny poszukujące z.całej Polski i z.zagranicy o.ofiarach mordu ka-
tyńskiego, których nazwiska odnajdowaliśmy w.rosyjskich listach katyńskich. 
To właśnie nasza sekcja jako pierwsza w.Polsce, bo już w.1990 roku, przetłu-
maczyła te listy i.sporządziła alfabetyczne kartoteki. To od nas dowiedziało się 
kilka tysięcy rodzin o.tym, że nazwisko poszukiwanego krewnego figuruje na 
rosyjskich spisach. Działalność tę prowadzimy do dziś i. posiadamy spory za-
sób, zgromadzonych przez ponad sześć lat, informacji o.zaginionych w.latach 
1939/40 jeńcach wojennych, urzędnikach państwowych, policjantach, funkcjo-
nariuszach sądownictwa, więziennictwa itd.
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Sekcja nasza wniosła znaczący wkład w.opracowanie danych do wydanych 
ostatnio przez „Kartę” książek: Rozstrzelani w Katyniu, Rozstrzelani w Charkowie 
i.przygotowywanej do druku Rozstrzelani w Twerze.

Posiadamy alfabetyczne kartoteki, które zostały sporządzone na podstawie 
następujących dokumentów:

 – rosyjskiej listy kozielskiej,
 – rosyjskiej listy ostaszkowskiej,
 – rosyjskiej listy starobielskiej,
 – listy NKWD pomordowanych Polaków na Ukrainie,
 – tzw. komputerowej listy starobielskiej,
 – rosyjskich list zmarłych w.obozach jenieckich w.Kozielsku, Ostaszkowie, 

Starobielsku i w.obozach przejściowych,
 – listy pomordowanych w.więzieniu lwowskim na Zamarstynowie,
 – listy pomordowanych w.więzieniu w.Tarnopolu,
 – niepełnego wykazu pomordowanych w.Kuropatach,
 – Księgi pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, tom 

I.(wydawnictwo AJAX).
Ponadto posiadamy. – ciągle otwarty. – wykaz nieodnalezionych. Nie 

wszystkich bowiem zgłaszanych przez rodziny udaje się nam odnaleźć w.na-
szych kartotekach. Na bieżąco sporządzamy wykazy nieodnalezionych, któ-
re przekazujemy prok. Stefanowi Śnieżce, Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi 
oraz Archiwum Wschodniemu z.prośbą o.pomoc i.współpracę w.poszukiwa-
niu zaginionych.

Wigilie

Rodziny Katyńskie istnieją od 30 lat. Rozglądam się wokół – ilu osób, z.którymi zaczy-
naliśmy swoją drogę, nie ma wśród nas. Nieprawda, że nie ma ludzi niezastąpionych. 
Dziś widać, że kiedy zabrakło niektórych niezwykłych postaci, zamarło też środowi-
sko, jakie tworzyli w.danym ośrodku. Tak stało się z.Rodziną Katyńską w.Rzeszowie, 
gdzie koło prowadziła Stanisława Sojowa (jako koło Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katy-
nia Polski Południowej). W.hołdzie dla tej wspaniałej pani przytaczam fragment wspo-
mnień o.– jak to nazwała – „katyńskich Wigiliach” (całość opublikowana w.„Rodowo-
dzie” 1999, nr 1): 

Wigilia Bożego Narodzenia [1939]. Pierwsza Wigilia bez Tatusia. Ogromny smu-
tek, tęsknota i.ta okrutna niepewność co do jego losu. Dlaczego nie wraca? Czy 
żyje? Może zginął? A.może przebywa gdzieś, skąd nie może dać znaku życia? 
Zza ściany dobiegają dźwięki melodii: Stille Nacht, heilige Nacht, a.my, połyka-
jąc łzy i. dzieląc się opłatkiem, zaczynamy nucić drżącymi głosami, zamknię-
te w.„naszym” pokoju.– oczywiście po polsku.– Cicha noc, święta noc… Na małej 
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choince, świerczku przyniesionym nam wcześniej litościwie przez mieszkające-
go z.nami pod jednym dachem Niemca (Austriaka?.– byli przecież wśród nich też 
ludzie), kołysze się kilka zeszłorocznych bombek i.papierowy łańcuch… Nie pa-
miętam już skromnego menu wigilijnej wieczerzy. Pamiętam płacz nas wszyst-
kich. Najmłodsza siostra miała wówczas sześć lat.

Smutna to była Wigilia, ale przecież z.odrobiną nadziei.

Niedługo potem, w.styczniu 1940 roku do rzeszowskiego domu dotarł z.Kozielska 
list, datowany na listopad 1939. Te – jak wspomina Stanisława Sojowa – „słowa miło-
ści i.tęsknoty”, jakie dostały od męża i.ojca, budziły tyle nadziei…

Całując tę kartkę z.Kozielska w.czasie Wigilii 1940 roku, żyłyśmy nadzieją, nie 
wiedząc o.tym, że Ojca nie ma już od dawna wśród żywych.

Wigilia roku 1943. „Najczarniejsza” Wigilia mego życia. Minęło już bowiem 
kilka miesięcy od czasu, gdy w.lipcu tegoż roku „Goniec Krakowski” zaczął dru-
kować listy pomordowanych w.Katyniu polskich oficerów. Wśród nazwisk eks-
humowanych widniało pod nr.3341 nazwisko mego Ojca.– Dec Ignacy, por. rez. 
Jak można słowami wyrazić ból i.rozpacz przeżywane przez nas w.ten święty, 
bożonarodzeniowy wieczór? Cóż z.tego, że sąsiedzi i.przyjaciele, wstrząśnięci 
naszym losem, dopomogli Mamie zorganizować wigilijną kolację bez frykasów, 
ale z.zachowaniem tradycji. Choinki, oczywiście, nie było, nie było radosnego 
kolędowania…

Rok 1999 – cmentarze coraz bliżej

Kiedy przeglądam dokumentację z.końca lat 1990., widzę niezwykłe poruszenie, jakie 
otaczało wtedy sprawy katyńskie. Naszym „centrum dowodzenia” była siedziba Rady 
Ochrony Pamięci Walk i.Męczeństwa. Kontakt zarówno z.samą instytucją, jak i z.nie-
zmordowanym Andrzejem Przewoźnikiem był ułatwiony także dlatego, że na miejscu 
byli zawsze nasi Koledzy: Krystyna Brydowska i.Włodzimierz Dusiewicz, pracujący dla 
Rady. Andrzej Przewoźnik dbał o.stały i wszechstronny kontakt w.Rodzinami Katyń-
skimi. Czuliśmy się częścią wielkiego przedsięwzięcia budowy cmentarzy.

I nie byliśmy lekceważeni przez władze. Na przykład na spotkanie 15 stycznia 
1999 roku – oprócz prezesów Rodzin i.władz FRK – przybyli m.in. minister Bogdan 
Borusewicz. (wtedy w. imieniu rządu nadzorujący działania Rady), pełnomocnik pre-
miera do spraw organizacji pozarządowych Zbigniew Woźniak oraz przedstawicie-
le wykonawców robót budowlanych. Andrzej Przewoźnik szczegółowo omówił stan 
opracowań i. uzgodnień dokumentacji, wszczęcie procedury przetargowej, harmo-
nogramy prac i. problemy z. budżetem. Pojawiły się już konkretne plany, jak powin-
ny wyglądać uroczystości otwarcia cmentarzy, połączone z. obchodami 60. rocznicy 
Zbrodni Katyńskiej. Była też mowa o.przekazywaniu eksponatów do Muzeum Wojska 
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Polskiego, z.którym Rada podpisała stosowną umowę, oraz o.opracowywaniu kolejnych  
Ksiąg Cmentarnych. 

Optymizm dotyczący Katynia, Charkowa i.Miednoje przesłaniał temat Bykowni. 
Dzisiaj trzeba przypominać, że wówczas strona ukraińska kategorycznie odrzucała 
możliwość budowy czwartej katyńskiej nekropolii, trwały rozmowy w.sprawie podję-
cia ekshumacji, planowano co najwyżej jakieś symboliczne upamiętnienie na miejscu. 
Na czwarty cmentarz w Bykowni koło Kijowa przyszło nam czekać do roku 2012. Ku-
ropaty pod Mińskiem są anonimowe nadal… 

Wystąpienie sekretarza ROPWiM sprowokowało dobrą merytorycznie dyskusję 
(szczegółowy zapis: „Rodowód” 1999, nr 1). Ks. infułat Zdzisław Król apelował o.wspól-
notę pracy, aby nie formułować nierealnych postulatów i.realizować istniejące projek-
ty. Mówiono o.wprowadzeniu tematyki katyńskiej do programu szkolnego. Apelowa-
no o.nieupolitycznianie spraw katyńskich, a w.szczególności o.przygotowanie godnych 
uroczystości otwarcia cmentarzy. W.tym kontekście warto zacytować kilka zdań z.wy-
powiedzi Bogdana Borusewicza: 

Zgadzam się, że wykorzystywanie sprawy katyńskiej, tragedii rodzin do celów 
wąsko politycznych lub wręcz osobistych jest absolutnie niedopuszczalne. Jed-
nak potrzeba wykorzystywania sprawy katyńskiej dla naszej współczesności, 
dla naszej młodzieży jest oczywista. Przed rokiem 2000 należy umożliwić stwo-
rzenie szerokiego ruchu społecznego i.oprócz Rodzin Katyńskich należy wciąg-
nąć całe społeczeństwo w.sprawę budowy cmentarzy katyńskich. Ważne, żeby 
włączyło się wojsko, policja, harcerstwo. Należy inicjować różne akcje publicz-
ne. Rząd da pieniądze na budowę cmentarzy, ale winniśmy organizować zbiórki 
publiczne, aby dać szansę wielu milionom ludzi chociaż w.taki sposób uczestni-
czenia w.dziele narodowym. Jeżeli tego nie zrobimy, to bardzo wiele stracimy 
z.tego, czym dla nas jest sprawa katyńska i.jaką przedstawia dla nas wartość.

Reakcje Rodzin

Opowiadam, jak przebiegały przygotowania do budowy cmentarzy widziane z.perspek-
tywy Federacji Rodzin Katyńskich. Chciałabym chociaż zasygnalizować, jaka była at-
mosfera w.Rodzinach w.całej Polsce. Jak czekaliśmy na każdą wiadomość: na bieżąco 
przekazywali je do Rodzin prezesi, którzy jeździli na zebrania do ROPWiM, a w.dużej 
części należeli do władz FRK (Rady, Zarządu i.Komisji Rewizyjnej). Wiele dowiadywa-
liśmy się bezpośrednio od Krysi Brydowskiej i.Włodka Dusiewicza, którzy byli na miej-
scu w.Radzie. Z.pewnym poślizgiem, ale niezawodnie, drukował wszystko, co do niego 
docierało, Andrzej Spanily. Inne niż dziś były środki komunikowania, bez interneto-
wego szumu, ale wiadomości krążyły bez przerwy. 

Okazją do wymiany wiadomości były chociażby spotkania opłatkowe, wtedy do-
syć tłumne, zawsze z.obecnością władz miejscowych. Było nas dużo, byliśmy aktywni, 
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opłatki miały wspaniałą oprawę i w.części modlitewnej, i w.tej nieoficjalnej, przy sto-
łach. W.Krakowie mieliśmy to szczęście, że z.racji rodzinnych często odwiedzał nas 
Andrzej Przewoźnik. Korzystaliśmy z.okazji, a.on nie dawał się długo prosić, chętnie 
i.wyczerpująco opowiadał o.aktualnym zaawansowaniu robót przy budowie cmentarzy. 
Część tej atmosfery przechowała się na przykład w.relacji z.„opłatka” w.styczniu 1999, 
co opisała Michalina Białecka (druk całości: „Rodowód” 1999, nr 1). 

Kochana Michasia, złote serce Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Połu-
dniowej, szczegółowo opisała przebieg spotkania. Punktem centralnym było wręczenie 
Andrzejowi Przewoźnikowi przez prezes Zofię Peszko medalu, upamiętniającego.50-le-
cie Zbrodni Katyńskiej (projekt prof. Jerzego Nowakowskiego) jako „symboliczny wyraz 
wdzięczności za trud ofiarnej i.konsekwentnej pracy (…) związanej (…) z.odsłanianiem 
prawdy o.katyńskiej zbrodni oraz działań, których celem jest powstanie trzech cmen-
tarzy wojskowych”. Relacja z.przebiegu budowy tak podsumowała Michalina Białecka: 

Te cmentarze, dla nas miejsce święte, wypłakane, wymodlone, to najczulsza 
struna katyńskiej gehenny. Najczulsza, trudna, bolesna dla najbliższych.– żyją-
cych jeszcze wdów, dzieci, krewnych i.przyjaciół. Wiemy to, ale nie przestajemy 
się troskać o.to, abyśmy w.tej sprawie umieli być razem wspólnotą. O.koniecz-
ności utwierdzenia tej wspólnoty mówił dr Ryszard.Rudziński, podkreślając, jak 
ważna, nie zawsze doceniana jest ona dla jakiejkolwiek działalności.

„Drgnęło…”

Takim tytułem opatrzył swoją relację Włodzimierz Dusiewicz, w.numerze 4 „Rodowo-
du” z.1999 roku opisując ostatnie publikacje, które miały być dowodem na zmieniającą 
się w.Rosji świadomość zbrodni sowieckich. Włodek pisał: 

Na pewno wszyscy z.Rodzin Katyńskich z.wielką uwagą chłoną każdą dobrą 
wiadomość, która nadchodzi z.Moskwy… Co jakiś czas słyszymy w.radiu i.oglą-
damy w.telewizji „migawki katyńskie”. A.to spotkanie i.podpisanie umów, a.to 
zatwierdzone projekty cmentarzy, a.to ukazał się (dopiero) 2 tom Dokumentów 
w.języku rosyjskim…

Ówczesny prezes zarządu FRK tym razem skupia uwagę na publikacjach rosyjskich. 
Pisze o.książkach tłumaczonych na język polski: Natalii Lebiediewej, Katyń – zbrodnia 
przeciwko ludzkości (publikacja w.Rosji 1994, wydanie polskie 1997) oraz Katyń – zbrod-
nia chroniona tajemnicą państwową, napisanej przez trójkę autorów Inessę Jażborowską, 
Anatolija Jabłokowa, Jurija Zorię (1998). Dusiewicz podsumowuje:

To wszystko są dobre zwiastuny, że coś zaczyna „drgać”, zmieniają się postawy, 
oceny i.powoli przestają się bać mówić głośno o.Katyniu. To, co dochodzi do nas 
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czy w.formie pisanej czy w.obrazie filmowym, nie jest jedyne, świadczące o.za-
chodzących zmianach i.nadziei, że może ten odważny uczyniony krok nie zosta-
nie zatrzymany np..nagłą śmiercią głowy państwa, czy zmianą na stanowisku 
kierowniczym wpływowej partii, urzędu państwowego i.społecznego. 

Nie chodzi, oczywiście, tylko o.Katyń. Włodzimierz Dusiewicz dzieli się z.czytel-
nikami „Rodowodu” refleksjami z. lektury właśnie wydanej pozycji: Cerkiew nowych, 
świętych męczenników i  wyznawców rosyjskich w  Butowie. Wspólnota utrwalenia pamię-
ci ofiar represji politycznych. Martyrologium rozstrzelanych i  pochowanych na poligonie 
NKWD „Obiekt Butowo” – 08.08.1937 – 19.10.1938. Ta wstrząsająca pozycja, opubliko-
wana w.Moskwie, stanowi rejestr ponad 20 tysięcy rozstrzelanych w.Butowie. Dusie-
wicz prześledził tę listę, znajdując wiele polskich nazwisk, ofiar Wielkiej Czystki. 

Butowo. Katyń. Straszne słowa. 

Wdowy katyńskie

Rodziny Katyńskie działają 30 lat. Czas nieubłaganie robi swoje. Odeszło już jedno po-
kolenie – nie ma wśród nas Wdów katyńczyków. A przecież to ich wiernej pamięci i de-
terminacji zawdzięczamy powstanie Rodzin. Ile ich było… W.komunikacie z.22 lutego  
1999 roku prezes zarządu FRK informował Rodziny Katyńskie o. wyniku ankiety,  
jakie dostał z.24 ośrodków:

W wyniku nadesłanych wykazów na dzień 22 lutego br. w.naszych domach, mia-
stach i.rodzinach żyje 511 Wdów. W.rozbiciu na obozy jenieckie wygląda to na-
stępująco:

Wdowy po jeńcach z.Kozielska  208
Wdowy po jeńcach z.Ostaszkowa  103
Wdowy po jeńcach ze Starobielska  157
Wdowy po jeńcach z.miejsc nieznanych 29
Wdowy zamieszkałe na stałe za granicą 14 

List otwarty

Ruszyła budowa cmentarzy. Ale myliłby się ten, kto by zakładał, że ucichły głosy i.osła-
bła aktywność przeciwników tego przedsięwzięcia. Nasilone działania grupki z.„Wdo-
wiego Grosza”, polegające na lobbowaniu wśród parlamentarzystów, zmusiły władze 
Federacji Rodzin Katyńskich do sformułowania w.czerwcu 1999 roku listu otwartego 
w.tej sprawie. Adresowaliśmy go do marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego, marszałek 
Senatu Alicji Grześkowiak, premiera Jerzego Buzka, kopie trafiły do wiadomości MSZ, 
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MON, MSWiA, klubów parlamentarnych, ROPWiM i.mediów. Ważyliśmy każde słowo: 
aby przemówiło i trafiło do wyobraźni polityków. Oto treść naszego apelu:

Federacja Rodzin Katyńskich wyraża głębokie zaniepokojenie faktem wykorzy-
stywania terenu Sejmu i.Senatu przez nieodpowiedzialne osoby dla działań ma-
jących na celu storpedowanie wieloletnich starań Federacji o. godne upamięt-
nienie naszych Bliskich. Inspiratorem tych działań jest organizacja pod nazwą 
„Wdowi Grosz”. Zbierane są podpisy posłów i.senatorów pod dokumentem mają-
cym spowodować zaniechanie budowy cmentarzy wojennych w.Katyniu, Char-
kowie i.Miednoje i.sprowadzenie do kraju szczątków pomordowanych.

Trudno nam zrozumieć, że mógł w.ogóle zrodzić się tak makabryczny po-
mysł.– jeszcze trudniej, że znajdują się osoby, które go akceptują i.pod nim się 
podpisują.

Federacja Rodzin Katyńskich jest reprezentantem setek wdów, tysięcy dzie-
ci i.wnuków Ofiar Zbrodni Katyńskiej, zrzeszonych w.Rodzinach Katyńskich 
w.kraju i.za granicą. Przez blisko 50 lat prawda o.mordzie katyńskim była prze-
milczana i.zakłamywana, rodziny Ofiar szykanowane.– wdowy pozbawiano pra-
cy, a.dzieci dostępu do nauki. Szczątki naszych Bliskich były nękane kolejnymi 
ekshumacjami, dla zatarcia śladów dodatkowo bezczeszczone świdrami i.wap-
nem. Teraz ktoś znów chce wrócić do tych barbarzyńskich praktyk!

Prawda historyczna odżyła wraz z.odzyskaniem niepodległości.– możemy po 
latach mówić głośno o.naszej sprawie. Zrzeszyliśmy się w.Rodzinach Katyńskich, 
stawiając przed sobą jeden nadrzędny cel: godne upamiętnienie Ofiar mordu po-
przez budowę cmentarzy wojennych w.miejscach ich spoczynku. Dzięki wspól-
nym staraniom Rodzin i.władz Rzeczypospolitej ten cel jest realizowany pod 
patronatem Pana Marszałka Sejmu i.Pana Prezesa Rady Ministrów. Kamienie wę-
gielne pod budowę cmentarzy poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł.II.– wmurowa-
liśmy je tam, w.Katyniu, Charkowie i.Miednoje. Wierzymy, że rozpoczęte budo-
wy zostaną ukończone w.przyszłym roku, że w.60. rocznicę mordu my, rodziny 
tam spoczywających, przy udziale najwyższych władz Rzeczypospolitej, będzie-
my uczestniczyć w.poświęceniu cmentarzy i.godnym pochówku naszych Bliskich.

To nasz wspólny obowiązek wobec Ofiar, to spełnienie woli i.oczekiwań Ro-
dzin Katyńskich, to nasze niezbywalne prawo. I.nikt naszej woli i.tego prawa 
nie może kwestionować.

Karygodnym jest, że próby takie są podejmowane, że wykorzystuje się do tego 
teren Sejmu i.Senatu, że nieodpowiedzialne osoby próbują włączyć parlamenta-
rzystów do swoich gier politycznych. A. polityki nad grobami naszych Bliskich 
było przez dziesięciolecia za dużo.– polityki w.jej najgorszym, brudnym wymiarze.

My, Rodziny Katyńskie, mamy prawo żądać, aby położyć temu kres i. aby 
uszanować naszą wolę.

Wiemy, że Szanowni Adresaci tego listu w.pełni podzielają nasze stanowisko, 
że wspierają i.nadal będą wpierać nasze starania, aby Ofiary mordu nie były już 
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nigdy przedmiotem gry politycznej, aby nad Ich grobami wreszcie zapanowała 
cisza. Wszyscy jesteśmy to winni Ich pamięci. 

Z wyrazami szacunku
za Federację Rodzin Katyńskich
Sekretarz Rady Izabella Skąpska
Przewodniczący Rady Janusz Lange
Prezes Zarządu Włodzimierz Dusiewicz 

To stanowisko oficjalne. Gdyby ktoś był ciekaw pojedynczych opinii, polecam bar-
dzo przejmujący tekst Dajcie spokój kościom zamordowanych, autorstwa Jadwigi Kupi-
szewskiej z.Rzeszowa („Rodowód” 1999, nr 9). Zacytuję tylko jedno zdanie, w.którym 
mowa o.pomyśle sprowadzania do kraju szczątków Ofiar: 

Gdyby ktoś podjął się tak syzyfowego przedsięwzięcia, musiałby chyba przy-
wieźć do Polski cały ten katyński las z.sosnami, a.nawet z.niebem, które patrzy-
ło oniemiałe, jak mordowano ludzi i.cudzych, i.swoich.

1999: Trwa budowa katyńskich nekropolii

W naszych archiwach i na kartach roczników „Rodowodu” z.tego czasu można prześle-
dzić przebieg kolejnych spotkań władz Federacji i.prezesów Rodzin w.urzędnikami róż-
nego szczebla władz i.instytucji, na przykład 14 lipca 1999 (w.siedzibie ROPWiM, z.wy-
słannikami premiera, m.in. zastępcą szefa KPRM Mirosławem Koźlakiewiczem), gdzie 
powrócił nie tylko temat „Wdowiego Grosza”, ale i.niepokojące wieści o.stanie finan-
sowania budowy. Potem, już jesienią, 16 września, przedstawicieli środowisk katyń-
skich przyjął premier Jerzy Buzek (por. „Rodowód” 1999, nr 9). Federację reprezento-
wali: Janusz Lange, Andrzej Skąpski i.Ewa Gruner-Żarnoch z.Rady FRK, Włodzimierz 
Dusiewicz i.Zbigniew Siekański z.Zarządu FRK Nie wszystko udało się omówić, ale bi-
lans spotkania był pozytywny, poza jednym incydentalnym głosem. To wrażenie nieco 
popsuła zwołana konferencja prasowa, z.zamiarze premiera poświęcona sprawom ka-
tyńskim, podczas gdy dziennikarzy interesowały tylko tematy bieżące, a o.katyńskie 
nekropolie pytali zdawkowo. Andrzej Sariusz-Skąpski tak pointował swoje wrażenia 
w imieniu Rady Federacji: 

To nam, kilkuosobowej delegacji wielotysięcznej Rodziny Katyńskiej, uświado-
miło po raz kolejny bolesną prawdę: nasza sprawa jest zawsze tylko przykryw-
ką do polityki, do załatwiania interesów osób i.instytucji, które postrzegają nas 
i.starają się wykorzystać jako przedmiot. Bo przecież tak też mogliśmy odczy-
tać termin tego spotkania.– ponad rok od poprzedniego z.sierpnia 1998 roku, 
kiedy to otrzymaliśmy zapewnienie załatwienia szeregu naszych postulatów, 
ale jednocześnie w.przeddzień wyjazdu Prezydenta RP do Katynia i.Charkowa. 
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Mimo tych gorzkich refleksji wyszliśmy od Pana Premiera w.poczuciu, że na-
sze sprawy postępują, że budowa cmentarzy nie jest już zagrożona, że oczeki-
wane przez nas od dziesięcioleci godne upamiętnienie naszych Bliskich nastąpi 
w.2000 roku, że Pan Premier Jerzy Buzek jest życzliwą i.sprzyjającą nam Oso-
bą, na której wsparcie możemy liczyć.

A.jak place budowy wyglądały konkretnie latem 1999? Poniżej cytuję wiele mówią-
cą notatkę Krystyny Brydowskiej, która jako inżynier pracowała na miejscu, jak sama 
zawsze mówiła: była tam od pierwszego wbicia łopaty. Zawdzięczamy jej wiele prak-
tycznych rozwiązań, jak chociażby szyby, częściowo przykrywające wnękę, w.których 
powieszone są dzwony pod bramami pamięci. Podczas budowy Krysia… wpadła do jed-
nej z.tych wnęk i.złamała rękę. Tak narodził się pomysł zabezpieczenia tego miejsca.

Stan zaawansowania robót na poszczególnych cmentarzach
1. Polski Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu w.Charkowie:
 – zakończono wykonanie dokumentacji roboczej;
 – zakończono wycinkę drzew;
 – zakończono makroniwelację;
 – wykonano fundamenty pod budynek portierni;
 – wykonano ogrodzenie;
 – wykonano betonowanie słupów pod ogrodzenie;
 – rozpoczęto wykopy pod „czarną drogę”;
 – dostarczono na teren budowy kostkę bazaltową (zaakceptowaną przez  

artystów).
2. Polski Cmentarz Wojenny w.Katyniu:
 – wykonano roboty rozbiórkowe (ogrodzenie, ściana, inne drobne elementy);
 – zakończono wycinkę drzew;
 – wykonano większość robót ziemnych;
 – rozpoczęto betonowanie drogi dookoła cmentarza;
 – rozpoczęto roboty pod ścianą główną.
3. Polski Cmentarz Wojenny w.Miednoje:
 – zakończono wycinkę drzew;
 – wykonano korytowanie pod drogę dookoła cmentarza;
 – rozpoczęto betonowanie drogi jw.;
 – wykonano połowę fundamentów pod krzyże na „dołach śmierci”.
W czasie pobytu artystów na terenie budowy wyjaśniono sprawy technicz-

ne, takie jak umocowanie elementów żeliwnych. 

Kiedy w.2011 roku inna już Rada rozpisała konkurs na czwarty cmentarz katyń-
ski w.Bykowni, Krystyna Brydowska nadal służyła swym doświadczeniem w.wyborze 
najlepszego projektu. Już nie pojechała na otwarcie cmentarza pod Kijowem, odeszła 
w.listopadzie 2012. Brakuje nam Ciebie, Krysiu.
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17 września 1999: Katyń, Charków

Różne były wyjazdy do Katynia. Prywatne, z.delegacjami różnego szczebla, pociągami 
czy samolotem. W.60. rocznicę ataku sowieckiego na Polskę, po wielu perturbacjach, 
do Katynia i.Charkowa poleciała delegacja na czele z.prezydentem Aleksandrem Kwaś-
niewskim. Rodziny Katyńskie dostały zaproszenie dla 28 osób. To miała być okazja, aby 
nasi przedstawiciele zobaczyli postęp prac przy budowie cmentarzy. O.Katyniu napisał 
potem Andrzej Sariusz-Skąpski, jako wiceprzewodniczący Rady FRK („Rodowód” 1999, 
nr 9). Poza uroczystością skupił się na ocenie technicznej (był inżynierem budownic-
twa i wielokrotnie pełnił funkcję inspektora nadzoru): 

Pierwsze wrażenie.– wzorowy porządek na budowie i, co najważniejsze, robo-
ty ziemne oraz czysto budowlane są na ukończeniu. Pozostaje praktycznie do 
ukończenia ogrodzenie, brama wejściowa i.montaż elementów żeliwnych (krzy-
że, tablice, płyty), które będą sukcesywnie dowożone z.Polski. Mamy kilka mi-
nut, aby w.skupieniu zarejestrować jak najwięcej szczegółów, aby porównać to 
miejsce z.jego obrazem sprzed lat.

Jest też akapit z.rozmowy delegatów Rodzin z.prezydentem Kwaśniewskim:

Program jest bardzo napięty, ale pozostaje jeszcze kilkanaście minut wolnego 
czasu. Prezydent podchodzi do naszej grupki, zaskakuje nas stwierdzeniem: „To 
jest wielki i.znaczący dzień dla mnie i.dla Państwa. W.najbliższym czasie zapro-
szę Rodzinę Katyńską do Pałacu Prezydenckiego, gdzie spokojnie będziemy mo-
gli przedyskutować Wasze problemy. Deklaruję moją najdalej idącą pomoc w.ich 
załatwianiu. A.już dziś zapraszam Państwa na uroczyste otwarcie tego cmenta-
rza w.przyszłym roku”. Podchwytujemy to ostatnie zdanie: „Dziękujemy Panu 
Prezydentowi bardzo, ale wtedy chcemy tutaj być wszyscy, cała Rodzina, nie 
tylko kilkuosobowa grupka, wszyscy, którzy mają tutaj Mężów, Ojców i.Dziad-
ków. Czekamy na ten dzień od 60 lat. Panie Prezydencie, to już nie samolot, to 
dwa-trzy pełne pociągi”. Za naszymi plecami robi się ciasno od kamer TV i.mi-
krofonów dziennikarzy. Czy któraś z.nich zarejestrowała odpowiedź Aleksan-
dra Kwaśniewskiego? Początkowo żartobliwą: „A może będziemy mieli tyle sa-
molotów, aby wszyscy wygodnie przylecieli”. A.potem już poważnie: „Zrobimy 
tak, aby wszyscy mogli przyjechać, abyście wszyscy Państwo byli zadowoleni”.  
„Trzymamy za słowo, Panie Prezydencie” – kończymy rozmowę.

Czas naglił, bo zaraz potem ze Smoleńska polecieli do Charkowa. Swoją bardzo 
osobistą konfrontację z.lasem w.Piatichatkach tak zapamiętała Ewa Gruner-Żarnoch,  
która przecież znała tam każdą grudkę ziemi:

Mam w.oczach dokładny obraz: po ekshumacjach zostawiliśmy prawie sielanko-
wy wiejski cmentarz. Drzewa, kolorowe liście, a.między nimi usypane z.piasku 
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prostokątne groby, otoczone biało-czerwoną taśmą, a.na nich krzyże, kwiaty, 
znicze. Po wejściu na obecny cmentarz czuję gwałtowny, bolesny skurcz ser-
ca. Czuję się jakbym dostała obuchem między oczy. – tak silna jest wymowa 
tego dzisiejszego cmentarza. Podłoże wyłożone jest kostką granitową, z.której 
w.miejscach grobów wyłaniają się też pokryte kostką różnego kształtu i.wielko-
ści pagórki, jakby kopce. Mam nieodparte wrażenie, że ta ziemia chce koniecznie 
wyrzucić z.siebie swą straszną tajemnicę, oskarżyć morderców. Przemawia to 
tak silnie, że ktoś z.nas nie wytrzymuje.– płacze i.mówi, że już nigdy tego nie za-
pomni: będzie mu ten widok towarzyszyć do śmierci. Niektórym żal trochę po-
przedniego, tchnącego spokojem obrazu.– ale to przecież nie jest zwykły cmen-
tarz, na którym leżą ludzie, którzy odeszli w.pokoju, żegnani przez kochających 
bliskich. To miejsce najstraszniejszej i.największej zbrodni, która ma krzyczeć, 
oskarżać i.ostrzegać. Tylko to może nadać choć trochę sensu tej okrutnej śmier-
ci. (…) I.jeszcze mam nadzieję, że okryci tymi kurhanami jak skorupą, otoczeni 
płotem, będą nareszcie bardziej bezpieczni, chronieni przed profanującymi do-
tychczas ich szczątki barbarzyńcami.

Wracamy. Jeszcze tylko obiad w.ośrodku „Baza słoneczna”, pożegnanie na 
lotnisku.– znów czerwony chodnik.– i.odlot. Dopiero teraz czuję zmęczenie.

Przypominam fragmenty z.tych prywatnych refleksji córki i.syna Ofiar nie tylko 
z.kronikarskiego obowiązku. Chcę pokazać, jak różni się nasza, Rodzin Katyńskich, 
perspektywa od tego, co wtedy trafiło do opinii publicznej w.Polsce. Dziennikarze zo-
baczyli tylko i.powielali w.nieskończoność pamiętny epizod z.zachowaniem ówczesne-
go Prezydenta… 

Opinia naukowców

Kiedy brakowało nam racjonalnych i.emocjonalnych argumentów, aby ukrócić działania 
osób kwestionujących budowę nekropolii katyńskich, pomogli naukowcy, którzy pro-
wadzili prace ekshumacyjne. Poniżej fragmenty ich opinii na temat stanu zachowania 
szczątków. Autorami są prof. dr hab. Marian Głosek, w.tym czasie pracownik Uniwer-
sytetu Łódzkiego i.Instytutu Archeologii i.Etnologii Polskiej Akademii Nauk, oraz prof. 
dr hab. Maria Magdalena Blombergowa, pracownik Instytutu Archeologii Uniwersyte-
tu Łódzkiego, a.zarazem członkini Rodziny Katyńskiej w.Łodzi. Pełną publikację można 
znaleźć na łamach „Rodowodu” (1999, nr 10). Analiza ta przypomina zakres prac i.ich 
przebieg; odnotowuje także wszystkich badaczy. Czytamy pamiętne nazwiska: 

Kierownikami ekspedycji byli samodzielni pracownicy naukowi z. dużym  
doświadczeniem w.pracach terenowych:

 – Charków.– dr hab. Andrzej Kola, archeolog, profesor z.Instytutu Archeo-
logii Uniwersytetu im..M..Kopernika,
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 – Miednoje. – dr hab. Bronisław Młodziejowski, antropolog, profesor z. In-
stytutu Nauk Policyjnych,

 – Katyń.– dr hab. Marian Głosek, archeolog, profesor z.Instytutu Archeo-
logii Uniwersytetu Łódzkiego i.doc. w.Instytucie Archeologii i.Etnologii PAN.

We wspomnianej analizie naukowcy przytaczają wiele szczegółów, które muszą  
poruszyć każdą wyobraźnię. A.jest to przecież zaledwie zarys opracowania… Poniżej 
cytuję część ich konkluzji:

Reasumując, stwierdzić należy, że ekshumacja zwłok polskich oficerów nie ma 
sensu z.punktu widzenia uczestników badań. Pragnę powiedzieć, że wiele osób 
aktywnie zaangażowanych w.sprawy katyńskie opowiadało się za ekshumacją do 
momentu, gdy zajrzały do otwartych mogił Katynia, Miednoje i.Charkowa. Ten 
widok spowodował, że zmieniły zdanie. Łatwo jest podejmować takie decyzje, 
gdy się nie widzi otwartych mogił. Uczestnicy badań nie widzą możliwości eks-
humacji, bowiem w. przypadku mokrych dołów śmierci nie ma gwarancji kom-
pletnego podniesienia zwłok. Błota nie można wyekshumować i. przetranspor-
tować do kraju, a i.zostawić i.zapomnieć o.nim też nie można. Jest jeszcze jeden 
aspekt. Ekshumacja w.Miednoje jest na rękę tym wszystkim Rosjanom, którzy 
usiłują zwalić całą winę za ten mord na Niemców. Dla nich najlepszym rozwią-
zaniem byłoby wyekshumowanie i.wywiezienie zwłok, zaś miejsce zagospodaro-
wać i.zatrzeć ślady. Do Miednoje, gdzie są pochowani polscy policjanci, nigdy nie 
dotarły wojska niemieckie. Nie był to teren zajęty przez Niemców. Jest to niemy 
dowód, że dokonali tego Rosjanie. W.licznych dyskusjach na wschodzie, zawsze 
przytaczaliśmy ten argument, bo oni twierdzą, że wszystkie dokumenty można  
sfałszować.

Trudno się to czyta, bo obrazy – nawet jeśli przedstawione rzeczowym językiem na-
uki – rozdzierają duszę. Ostatnie argumenty o.Miednoje trzeba przypominać dzisiaj, 
kiedy AD 2019 pojawiły się w.Rosji głosy o.konieczności przekopania tamtejszej ne-
kropolii… Teoretycznie dotyczy to części rosyjskiej „memoriału”, ale w.obecnych wa-
runkach i.przy aktualnym stanie relacji dyplomatycznych na linii Warszawa–Moskwa 
wszystko się może zdarzyć. 

W.dalszej części opinii z.1999 roku profesorowie Blombergowa i.Głosek piszą o.spra-
wach praktycznych: kto miałby się podjąć ewentualnego przeniesienia szczątków – me-
dycy sądowi, antropolodzy? I.dokąd miałyby trafić? Przypominają też, że istnieje wiele 
miejsc, które należy zbadać: na początek Bykownia i.Kuropaty. A.są przecież zaniedba-
ne cmentarze I.wojny, lwowskie „Orlęta”. Tekst kończy się jeszcze jednym przejmują-
cym obrazem: 

Pomysł przywiezienia zwłok do Polski jest ahistoryczny. Katyń, Charków 
i.Miednoje nierozerwalnie wiążą się z.miejscem mordu. W.Charkowie odkryto 
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specjalnie usypaną tzw. czarną drogę, którą dowożono zwłoki i.wożono jeszcze 
żywych oficerów, których mordowano nad dołami śmierci. Jak przetranspor-
tować do Polski tę drogę? Czy pomysłodawcy ekshumacji wzięli to pod uwagę?

„Pierwszy etap budowy cmentarzy zakończony”

Tak triumfalnie pisał Andrzej Spanily w.grudniowym „Rodowodzie” za rok 1999. Zima 
przerywa prace w.terenie, czas na podsumowania i.plany. 2 grudnia u Andrzeja Prze-
woźnika spotykają się prezesi Rodzin i.władze Federacji. Są też kierujący ekshumacja-
mi profesor Andrzej.Kola i.profesor Bronisław Młodziejowski. Już zaczynamy wierzyć, 
że w.60. rocznicę mordu katyńskiego doczekamy się pogrzebów. Już zaczynamy pla-
nować, jak to będzie wyglądało. Jak pisał Andrzej Spanily: 

Uroczystości otwarcia i.poświęcenia cmentarzy planowane są na czerwiec 2000 
roku w. soboty w. odstępach tygodniowych. Z. różnych względów techniczno-
-organizacyjnych ilość uczestników będzie ograniczona do 300 osób na każdy 
cmentarz. Ta właśnie sprawa wzbudziła największe obiekcje w.poszczególnych 
Rodzinach Katyńskich. Wiele rodzin uważa, że winni jechać wszyscy, którzy wy-
rażą akces i.mogą znieść trudy podróży. Dlatego powinniśmy dopłacić wszyscy 
tyle, aby pokryć dodatkowe koszty podróży.

Mamy zapewnienie Premiera, że podmiotem tych uroczystości będą Ro-
dziny Katyńskie. Bo do tej pory mamy smutne doświadczenia z. wyjazdu do  
Katynia, Charkowa i.Miednoje…

Gdyby Andrzej Spanily wiedział, że za kilkanaście lat zapowiedziana wtedy licz-
ba 300 uczestników to dla nas dzisiaj coś niewyobrażalnego… Od lat do miejsc nekro-
polii katyńskich nie dojechał żaden pociąg specjalny. Ostatni większy wyjazd Rodzin 
Katyńskich odbył się w.kwietniu 2015, do Bykowni. Rodziny Katyńskie są zapraszane 
do udziału w.maleńkich delegacjach oficjalnych: czasem dostajemy kilka, czasem kil-
kanaście miejsc, prawdziwy cud, jeśli więcej. Narasta rozgoryczenie i.poczucie bezrad-
ności naszego środowiska.

A przecież nasza obecność TAM to nie tylko indywidualna sprawa, ale przede 
wszystkim realizacja polskiej racji stanu. Kto nas teraz usłyszy? 

Rok 2000. Oczekiwanie

Wchodziliśmy w.rok 2000 z.nadzieją, ale i z.obawami, czy w.60 lat po Zbrodni uda 
się nam wreszcie doczekać pogrzebu. O.atmosferze tego oczekiwania świadczą także 
pierwsze numery „Rodowodu”. Andrzej Spanily drukował na przykład wspomnienia 
z pierwszych wyjazdów do Katynia, jak relacja Jadwigi Kupiszewskiej, córki Stefanii 
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Marszałek-Guniewskiej (wdowy po por. Bolesławie Marszałku). Pani Jadwiga opisywa-
ła swoje pierwsze, z.roku 1990, Spotkanie z katyńskim lasem (2000, nr 1): podróż pocią-
giem specjalnym na trasie Warszawa–Smoleńsk i.drogę przez Gniazdowo:

Podróż do Smoleńska była okazją do bliższego poznania się członków rodzin ka-
tyńskich, mówienia o.naszych Najbliższych, do wspominania. Nikt jednak nie 
mówił wprost o.Katyniu, jakby bał się wymówić to słowo, jakby wnikał w.at-
mosferę tamtych okrutnych dni, myślał o.drodze, którą przyjdzie nam dojść do 
miejsca kaźni. Jak zachowa się już mocniej bijące serce, jakie myśli owładną sko-
łatany umysł? Czy bezpośrednie spotkanie z.katyńskim lasem przerośnie wy-
obraźnię? Czy wytrzymają nerwy?

Mówię z własnego i nie tylko własnego doświadczenia. Każdy z.nas najlepiej pa-
mięta to pierwsze spotkanie i. konfrontację swoich wyobrażeń w. tamtym miejscem.  
Jechaliśmy z.obrazami zaczerpniętymi z.relacji Stanisława Swianiewicza, czytaliśmy 
Pamiętniki znalezione w  Katyniu, znaliśmy straszne zdjęcia z. 1943 roku. A. tu czekał  
na nas piękny las, cichy, spokojny. Pani Jadwiga zapamiętała apel poległych: 

Wzywano poruczników, kapitanów, majorów, pułkowników, generałów. –  
OFICERÓW. Nazwiska uderzały o.sosny, które przybierały w.wyobraźni kształ-
ty postaci w.wojskowych mundurach. Nie drgnęła ani gałązka, ani listek.– przez 
pnie wysmukłych sosen przeświecały promyki wiosennego słońca.

Wtedy, w.1940 roku też była wiosna… (…)
I. stała się rzecz dziwna. Spokojne dotychczas drzewa zaczęły szumieć.  

Zerwał się wicherek, załopotały chorągiewki, zamigotały światełka. Wszyscy 
znieruchomieli. Trwało to zaledwie parę minut. I.znowu wszystko ucichło.

To ONI nas żegnali, prosząc o.PAMIĘĆ.

W kolejnym numerze (2000, nr 2) Andrzej Sariusz-Skąpski opisuje dzieje Pożółkłej 
koperty, którą w.rodzinnym archiwum przechowywano od roku 1939: 

Ta pożółkła koperta ma co najmniej 60 lat, jest w.naszym domu „od zawsze”, 
przechowywana w.równie pożółkłej kartonowej teczce. Teczce „katyńskiej” z.ro-
dzinnymi relikwiami.– jedynym listem od Ojca z.Kozielska, ze stosikiem kar-
tek pocztowych pisanych ręką Mamy, które ostemplowane pieczątką RETURN 
nigdy do Ojca nie dotarły, z.egzemplarzem „Gońca Krakowskiego” z.3 czerwca 
1943 z.kolejną listą ofiar zawierającą Jego nazwisko… I.ta koperta, przy prze-
glądaniu teczki zawsze odkładana na bok jako nic nie mówiąca.

Dopiero niedawno „przemówiła” do mnie.– przecież to notatka pisana ręką 
mojej Matki, przecież kiedyś musiała czemuś służyć, przecież zawiera konkret-
ne nazwiska z.Ojcem na pierwszym miejscu. Kim byli? Jaki los ich spotkał?
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Opowiadanie jest długie, to prawie śledztwo, które Tata prowadził do końca życia. 
Kiedyś do tego muszę wrócić… Tutaj cytuję fragment, aby pokazać, jak w.Rodzinach 
Katyńskich przygotowywaliśmy się na pogrzeb po 60 latach. 

I jeszcze jeden przykład: wiersz Mirosława Jana Rubasa („Rodowód” 2000, nr 3):

Dolinka Katyńska

Brzoza pnie się ku niebu
Opuszcza gałęzie ku ziemi,
By kołysane wiatrem mogły ją głaskać
Drzewo sprzeczności
Drzewo świadek
Drzewo powiernik
Z mozołem wymyślano napisy
Potem skuwano je pośpiesznie
Prezydenci rozwijali szarfy
Zamazywano kontury prawdy
Poprawiano prawdę w.imię racji stanu
Ziemia łapczywie piła łzy
Deszcz zmywał ślady
Palące się znicze zagęszczały atmosferę
Grób bez ciał
Tu pochowano ból i.dumę
Przerażenie, bunt i.poniżenie
Trwogę, złorzeczenie i.pokorę
Krzyk i.milczenie
Płacząca brzoza śpiewa pieśń chwalebną
Domagaliśmy się zwycięstwa prawdy
Racji stanu zmęczonych ludzi
Stoi mocno osadzony krzyż
Znak zwycięstwa niepokonanych

Autor wiersza był synem st. sierż. Korpusu Ochrony Pogranicza Jana Rubasa, któ-
rego nazwisko widnieje na tzw. liście ukraińskiej, a.jego upamiętnienie znalazło się na 
Polskim Cmentarzu Wojennym w.Bykowni pod Kijowem (zbudowany dopiero w.roku 
2012). Syn nie doczekał otwarcia tej nekropolii. Mirosław Jan Rubas (1934–2000), z.za-
wodu inżynier, od 1989 roku działał w.Warszawskiej Rodzinie Katyńskiej (wiele za-
wdzięcza mu opisana wyżej Sekcja Poszukiwań). Napisał wiele artykułów o.historii KOP 
i.szeroko rozumianej tematyce katyńskiej, wygłaszał referaty na konferencjach nauko-
wych, był autorem Katyńskiej listy strat polskich formacji granicznych (Warszawa 2000). 
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Dzwony katyńskie

Zanim w.Rosji i.na Ukrainie spłynęły śniegi i.można było podjąć prace na budowie, 
w.Polsce wiele się działo. Mówi o.tym notatka Krysi Brydowskiej (1934–2012) („Rodo-
wód” 2000, nr.3). Otóż gotowe były już dzwony, które miały trafić pod bramy pamięci 
na trzech cmentarzach katyńskich. Odlano je w.Przemyślu, w.Pracowni Ludwisarskiej 
Jana Felczyńskiego. 9 marca 2000 roku w.Warszawie przed Katedrą Polową Wojska 
Polskiego odbyła się uroczystość poświęcenia dzwonów. Znamy dobrze ich głos, wie-
lu z.nas uderzało w.ich spiżowe serce na „swoim” cmentarzu. To przywilej nas, potom-
ków Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dzięki Krysi zachował się opis uroczystości poświęcenia 
dzwonów i.słowa nad nimi wypowiedziane. Prymas Polski kard. Józef Glemp powie-
dział m.in.

Dzwony mają ścisły związek z.życiem ludu Bożego: ich dźwięk odmierza czas 
modlitwy, gromadzi lud na sprawowanie czynności liturgicznych, przypomina 
ważne wydarzenia, które przejmują radością lub bólem. Te dzwony przejmują 
bólem cały nasz naród. Niech pobożny udział w.dzisiejszym obrzędzie uwrażli-
wi nas na głos tych dzwonów: ilekroć go usłyszymy, pamiętajmy o.świadectwie 
wiary, męki i.śmierci synów naszego narodu, umęczonych i.zamordowanych na 
Wschodzie.

Księga Cmentarna – Katyń

3 kwietnia to data, która dla Rodzin Katyńskich jest jednoznaczna: tego dnia w.1940 
roku ruszył pierwszy transport z. obozu w. Kozielsku w. kierunku Smoleńska. 60 lat 
później, na Zamku Królewskim w.Warszawie odbyła się promocja Księgi Cmentarnej 
Polskiego Cmentarza Wojennego w.Katyniu. Jeszcze nie zakończyła się budowa tej ne-
kropolii, a.już mamy publikację, z.której widnieją notki biograficzne i.zdjęcia naszych 
Bliskich. Tak zaczynały się oficjalne obchody 60-lecia Zbrodni. Do dzisiaj ta pozycja 
służy nam na co dzień, chociaż mijający czas i.nowe ustalenia historyków zweryfiko-
wały wiele opublikowanych tam danych. Podniosłość tej chwili opisał kmdr Ryszard 
Kuraż z.Rodziny Katyńskiej w.Gdyni:

Pomysł wydania księgi cmentarnej zrodził się w. Wojskowym Instytucie Hi-
storycznym na przełomie lat 1988/89. Na łamach swojego wydawnictwa Woj-
skowego Przeglądu Historycznego, którego naczelnym redaktorem był płk. dr 
Marek Tarczyński, historycy wojskowi publikowali „Epitafia katyńskie”. 11 lat 
trwała mozolna praca związana z.wydaniem pierwszego tomu.– Cmentarza Wo-
jennego w.Katyniu. Kolejne tomy będą poświęcone cmentarzom w.Charkowie 
i.Miednoje.
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Zespół historyków z.Wojskowego Przeglądu Historycznego mógł poradzić 
sobie z.tym niezwykle trudnym i.odpowiedzialnym zadaniem tylko dzięki sta-
łej pomocy ze strony Rady Ochrony Pamięci Walk i.Męczeństwa, Niezależne-
go Komitetu Historycznego Badania Zbrodni Katyńskiej i.Rodzin Katyńskich 
z.kraju i.zagranicy.

Sala Balowa Zamku Królewskiego z.trudem pomieściła wszystkich uczest-
ników uroczystości. Rolę gospodarza pełnił Sekretarz Generalny ROPWiM 
Andrzej Przewoźnik: powitał Premiera Rządu RP, Prymasa Polski, ministrów 
Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i.Administracji, ambasadorów Fe-
deracji Rosyjskiej i. Ukrainy oraz szczególnie gorąco przedstawicieli Rodzin 
Katyńskich.

Jeszcze widzę zawsze pogodnego Ryszarda, w. niezwykle twarzowym mundurze 
komandora, na przykład podczas wyjazdowego spotkania władz Federacji Rodzin Ka-
tyńskich w.Gdyni. Ryszard Stanisław Kuraż (1939–2006) był autorem książek: Ostat-
nia wachta. Mokrany, Katyń, Charków… (Gdynia 2000) oraz Kontradmirał Xawery Czer-
nicki (Gdynia 2002).

Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie. 17 czerwca 2000

Podczas uroczystości otwarcia tekst napisany przez Ewę Gruner-Żarnoch został wy-
głoszony przez Jolantę Klimowicz-Osmańczyk z Warszawy:

Historii nie da się cofnąć, jak i.nie da się przywrócić życia zamordowanym. Ale 
sensu Ich śmierci może nadać dopiero fakt, że zbrodnia ta zostanie osądzona.– 
co stanie się przestrogą dla następnych pokoleń, a.równocześnie podwaliną pod 
nowe, przyjazne stosunki między naszymi narodami.

Mówi się teraz wiele o.przebaczeniu. Ale przebaczyć mogą ci, którzy doznali 
krzywd tym, którzy poczuwają się do winy i.wyrażają żal. My, Polacy, nie jeste-
śmy przecież narodem mściwym ani okrutnym. Wycierpieliśmy zbyt wiele, aby 
sprawiać cierpienie innym. Naród ukraiński z.pewnością nas zrozumie.– ucier-
piał nie mniej niż naród polski. Groby zamordowanych Ukraińców rozsiane są 
wokół naszych grobów. Dziś, wspólnie, z.ogromnym wzruszeniem, stoimy na 
tym powstałym po 60 latach cmentarzu i.wspólnie modlimy się za dusze zamor-
dowanych. Wierzymy, że strzec będziecie tych mogił.

Jesteśmy głęboko wdzięczni tym wszystkim.– Polakom, Ukraińcom i.Rosja-
nom.– dzięki staraniom których doszło do ujawnienia i.wyjaśnienia okoliczności 
zbrodni oraz do budowy cmentarzy wojennych w.Charkowie, Katyniu i.Miednoje. 
Prawdziwym twórcą tych cmentarzy pozostanie w.naszych sercach Pan Andrzej 
Przewoźnik, bo to Jego ogromne zaangażowanie, praca i. upór doprowadziły  
w.końcu do ich powstania.
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Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu. 28 lipca 2000

Podczas uroczystości otwarcia mówił dr Ryszard J..Rudziński:

Tylko głupim się wydawało, że zasadziwszy drzewa, w. tajemnicy, pod osłoną 
nocy pogrzebią niepokornych Polaków. Złowroga cisza przez pół wieku zalegała 
nad tą mogiłą. Ba, żeby tylko cisza. Cyniczne kłamstwa, dyplomatyczne uniki, 
tchórzliwe przerzucanie winy na innych, represje wobec tych, którzy mieli od-
wagę głosić prawdę. Wszystko to trzeba było przeżyć, aby wreszcie po pięćdzie-
sięciu latach usłyszeć.– wyszeptane przez zaciśnięte kainowe usta te słowa: tak, 
ja to uczyniłem, zgładziłem swego brata i.to nie tylko tego polskiego, ale sto-
krotnie więcej i.podlej.– bo swoich braci Rosjan, Ukraińców, Białorusinów i.wie-
lu innych, którzy myśleli inaczej, niż nakazywał totalitarny reżim.

Tragedia Antygony, której tyran nie pozwalał pochować brata, odżyła w.ha-
niebny sposób w.XX wieku. Gdy przed dziesięciu laty w.Krakowie Rodziny Ka-
tyńskie składały w.podziemiach Katedry Wawelskiej, wśród królewskich sarko-
fagów urnę z.Ziemią Katyńską, dzwonił Dzwon Zygmunta. Prosiliśmy w.duchu: 
Boże, spraw, aby jego dźwięk dotarł do Waszych mogił, tu w.Lesie Katyńskim, 
Charkowskim i w.Miednoje (…).

Dziś kończy się etap budowy Cmentarza Katyńskiego, ale nie jest to koniec 
sprawy katyńskiej. Nadal nie mamy odpowiedzi.– gdzie są groby ponad 7300 
polskich oficerów, których nazwiska są na tej samej liście katyńskiej i.którzy 
z.tego samego rozkazu zostali zamordowani. Czekamy i.będziemy czekać aż do 
skutku.

Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje. 2 września 2000

Fragment wystąpienia Witolda Banasia, prezesa Rodziny Policyjnej z.Katowic:

Policjanci, żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej, żan-
darmerii, wywiadu, Straży Więziennej oraz pozostali, których ciała znajdują się 
na tym cmentarzu! Wasze dzieci i.żony przybyły dzisiaj tu, na Wasze mogiły, bo 
Wy czekaliście na nas! Przybyło nas tylu, ilu mogło. Przywieźliśmy Wam wiatr 
z.naszych pól, śpiew ptaków i.zapach ziemi polskiej. Przywieźliśmy serca pełne 
bólu i.nasze sieroce łzy. Przyjechały z.nami wspomnienia dzieciństwa i.niespeł-
nione nadzieje, miłość do wolnej i.niepodległej Polski. Składamy to tu w.miejscu 
Waszego ostatniego spoczynku, mówiąc Wam: „Śmierć Wasza nie była daremna”.

Śpijcie dumni!!!
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Rodzina Katyńska w Katowicach
KRONIKA

2018
W lipcu i sierpniu 2018 rozpoczęliśmy proces wydawniczy związany ze wznowie-

niem i aktualizacją książki wydanej w 2003 roku, zawierającej krótkie biogramy na-
szych najbliższych. Wznowienie sfinansował Urząd Miasta Katowice i nosi tytuł Gdzie-
kolwiek są Wasze prochy…, tom I 

2 września: Tradycyjnie w pierwszą niedzielę września uczestniczyliśmy w Lub-
lińcu-Steblowie w mszy świętej w intencji zamordowanych w Twerze policjantów z po-
wiatu lublinieckiego. Z  13-osobowej grupy członków Rodziny Katyńskiej z  ziemi  
lublinieckiej żyje Dorota Mizgalska.

17 września: W uroczystości Dnia Sybiraka na cmentarzu przy ul. Francuskiej 
udział wzięły Ewa Bojanowska-Burak i Maria Śliwińska.

23 września: W Kościele Garnizonowym odprawiona została msza święta w in-
tencji naszych najbliższych zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze, na Ukra-
inie i na Białorusi. Po mszy złożyliśmy pod Pomnikiem Ofiar Katynia kwiaty i zapali-
liśmy znicze. Była to uroczystość dla członków Rodziny Katyńskiej, nie zapraszaliśmy 
oficjalnych gości. Mszę odprawił nasz kapelan o. Miłosz Kaczmarek. Po uroczystości 
nie było spotkania przy kawie w naszej siedzibie, bo nowy proboszcz Kościoła Garni-
zonowego nie wyraził na to zgody.

11 października: W  ramach integracji między Rodzinami Katyńskimi, Zarząd  
odwiedził Rodzinę Katyńską w Opolu. Przyjęci byliśmy z wielką gościnnością, zwie-
dziliśmy Opole i  tamtejsze miejsca pamięci. Po zwiedzeniu skansenu wsi opolskiej  
ugoszczeni zostaliśmy wyśmienitym obiadem.

20 października: Spotkanie prezesów Rodzin i Zarządu Federacji w Warszawie 
w siedzibie Warszawskiej RK przy ul. Powązkowskiej. Omówiono wiele bieżących spraw 
i naszej przyszłości.

30 października: Przedstawiciele władz miejskich, wojewódzkich i kombatanci 
złożyli wiązanki i zapalili znicze na grobach zmarłych zasłużonych dla Śląska, w zor-
ganizowanym tradycyjnie przez IPN O/Katowice Dniu Zadusznym.

5 listopada: Na zaproszenie RK Republiki Czeskiej uczestniczyliśmy w  uroczy-
stościach związanych z 100. rocznicą odzyskania Niepodległości. Spotkanie odbyło się 
w czeskim Cieszynie przy pomniku na Konteszyńcu.

11 listopada: W Dniu Święta Niepodległości członkowie Stowarzyszenia wzięli udział 
we mszy świętej za Ojczyznę w Katedrze pw. Chrystusa Króla w Katowicach. Dalszy ciąg 
uroczystości odbywał się przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożyliśmy 
kwiaty. Wieczorem uczestniczyliśmy w koncercie pieśni patriotycznych w sali Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

15 listopada: Na zaproszenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 
1939 nasza delegacja wzięła udział w uroczystościach 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej 
przy Grobie Policjanta Polskiego.
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18 listopada: Na zaproszenie biskupa diecezji sosnowieckiej Grzegorza Kaszaka 
w  odsłonięciu i  poświęceniu obelisku pamięci funkcjonariuszy służb mundurowych 
i urzędników państwowych i samorządowych zamordowanych w Katyniu, Charkowie 
i Twerze udział wzięła Ewa Bojanowska-Burak. 

2019
19 stycznia: Opłatek w sali domu parafialnego Kościoła Mariackiego. Gościliśmy 

6-osobową delegację RK z Republiki Czeskiej, przedstawicieli Stowarzyszeń Kombatan-
ckich i liczną grupę członków naszego Stowarzyszenia. Był to dzień promocji wznowio-
nego wydania I tomu książki Gdziekolwiek są Wasze prochy…

30 stycznia: Wraz z  pocztem sztandarowym wzięliśmy udział w  pogrzebie  
płk. Mariana Piotrowicza, ps. Kometa. Był wieloletnim, do końca aktywnym, prezesem 
Śląskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK.

31 stycznia: Spotkanie z młodzieżą w Liceum Ogólnokształcącym nr 6 w Sosnow-
cu; zorganizował je bardzo zaangażowany nauczyciel historii Jarosław Sobaszek.

28 lutego: 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 Najświęt-
szej Maryi Panny w Katowicach.

15 marca: W auli Polskiego Radia Katowice odbyła się uroczysta gala finału X wo-
jewódzkiego konkursu literacko-historycznego Prawda i kłamstwo o Katyniu. Konkurs 
od 10 lat organizowany jest przez posłankę do Parlamentu Europejskiego Jadwigę Wiś-
niewską. W tym roku na konkurs wpłynęło 259 prac. Nasze Stowarzyszenie uczestni-
czyło w tej uroczystości. 

17 marca: W Kościele Garnizonowym odbyła się msza święta w 79. rocznicę Zbrod-
ni Katyńskiej z  udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli władz wojewódzkich, 
samorządowych i  miejskich. W  czasie mszy, którą odprawił nasz kapelan o.  Miłosz, 
poświęcone zostały cztery kolejne tabliczki epitafijne. Po mszy wraz z zaproszonymi 
gośćmi złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze pod Pomnikiem Ofiar Katynia.

15 kwietnia: Po mszy świętej w kościele pw. św. Jana i Pawła Męczenników w Ka-
towicach-Dębie odbyło się uroczyste nadanie nazwy skwerowi u zbiegu ulic Dębowej 
i Chorzowskiej. Patronem został por. Henryk Kalemba, więzień Kozielska, zamordo-
wany w Katyniu. Henryk Kalemba był uczestnikiem I wojny światowej, plebiscytu oraz 
powstań śląskich. Jego córka, Józefa Bogdanowicz, była prezesem Rodziny Katyńskiej 
do 1997 roku. Wniosek złożyła Rada Jednostki Pomocniczej nr 10 Dąb. 

28 kwietnia: Wzięliśmy udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin Katyńskich 
na Jasną Górę, którą prowadził kapelan Federacji Rodzin Katyńskich ks. kmdr Janusz 
Bąk z Warszawy. Od nas pielgrzymowało 8 osób z pocztem sztandarowym. 

16 kwietnia: Odbyło się spotkanie władz wojewódzkich, miejskich i samorządo-
wych ze śląskimi organizacjami kombatanckimi w Bazylice w Panewnikach.
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17 czerwca: W Mogilnie odbyło się wyjazdowe zebranie delegatów Rodzin Katyń-
skich zrzeszonych w Federacji. RK Katowice reprezentowali Maria Śliwińska, Maria 
Śliwa i Zbigniew Padoł.

 
opracowała Ewa Bojanowska-Burak

Rodzina Katyńska w Krakowie 
KRONIKA 2019

12 stycznia: Msza święta w Kościele Garnizonowym pw. św. Agnieszki, a następnie 
spotkanie świąteczno-noworoczne w klubie Tagasta, przy Kościele Ojców Augustianów. 
W spotkaniu udział wzięli członkowie Stowarzyszenia, przedstawiciele władz miasta 
województwa, wojska, policji i harcerzy Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony 
Mak” ze Skawiny. Razem ok. 110 osób.

11 lutego: Rocznica pierwszej wywózki na Sybir, msza święta w Kościele Garnizo-
nowym pw. św. Agnieszki.

5 marca: Msza święta za pomordowanych na podstawie zbrodniczego rozkazu Sta-
lina w Kościele Garnizonowym pw. św. Agnieszki.

12 kwietnia: Uroczystości w 79. rocznicę Zbrodni Katyńskiej przy odnowionym 
Krzyżu Katyńskim na placu ojca gen. Adama Studzińskiego. Wypada zaznaczyć, że 
głównym inicjatorem remontu Krzyża był dr Józef Skotnicki, członek naszego Sto-
warzyszenia. Następnie w Kościele Garnizonowym pw. św. Agnieszki została odpra-
wiona msza święta. Uroczystości z okazji 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej odbyły się  
również w Wieliczce i Oświęcimiu. 

28 kwietnia: Pielgrzymka do Częstochowy.
12 września: Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie posiadamy tablicę 

upamiętniającą Zbrodnię Katyńską.
Na cotygodniowych dyżurach środowych załatwiamy sprawy organizacyjne, udzie-

lamy informacji.
Nasza praca na terenie miasta Krakowa została doceniona przez władze miasta 

i  pięć osób – Magdalena Bzowska, Izabella Nowakowska, Izabella Sariusz-Skąpska, 
Bernadeta Szeglowska, Jacek Wawszczak – zostało uhonorowanych odznaką Honoris 
Gratia, wręczoną przez prezydenta miasta Krakowa, profesora Jacka Majchrowskiego. 
Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miasta Krakowa 30 maja 2019.

opracował Zbigniew Siekański
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Rodzina Katyńska w Lublinie
W TEJ SZKOLE PAMIĘĆ O OFIARACH KATYNIA 
JEST ŻYWA… 

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie mieszczący się przy ul. Elsnera 5 jest pla-
cówką o wieloletniej tradycji. Powstała w roku 1918 z inicjatywy lubelskich stowarzy-
szeń kobiecych jako Żeńska Szkoła Zawodowa. Zespół stanowią Liceum Ogólnokształ-
cące, Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie i Branżowa Szkoła Gastronomiczna. Od 
kilkunastu lat siedzibą Szkoły jest piękny kompleks budynków, najnowocześniejszy 
obiekt oświatowy Lublina. Posiada znakomitą bazę dydaktyczną i obiekty sportowe. 
Budynek bezpieczny i przyjazny uczniom, posiada również monitoring.

Szkoła cieszy się dużym powodzeniem wśród młodzieży Lublina i  województwa, 
a  także miejscowości okolicznych. Wysoki poziom nauczania i  ciekawe jej kierunki, 
różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych, kilkanaście kółek zainteresowań i  klubów, 
w tym udział w projektach międzynarodowych i ogromna życzliwość nauczycieli – to 
główne atuty i przyczyny powodzenia. O poziomie nauczania, a także rozwijaniu ta-
lentów artystycznych i sportowych świadczą znakomite wyniki młodzieży na egzami-
nach, sukcesy w  konkursach i  olimpiadach przedmiotowych, przeglądach artystycz-
nych i zawodach sportowych. Młodzież bierze udział w wymianie międzynarodowej 
(Niemcy, Belgia, Francja), działa na rzecz społeczności lokalnej i w życiu kulturalnym  
Lublina.

Ważną formą wychowania, na którą Szkoła zwraca szczególną uwagę, jest wpaja-
nie młodzieży ducha patriotyzmu, miłości do Ojczyzny i krzewienie pamięci bohaterów 
naszych tragicznych, minionych lat. Społeczność Zespołu Szkół nr 5, w ramach ogól-
nopolskiego programu Katyń… ocalić od zapomnienia, posadziła na szkolnym terenie  
5 Dębów Katyńskich, upamiętniających pięciu Bohaterów – ofiary Zbrodni Katyńskiej. 
Nazwiska ich upamiętniono na tabliczkach inskrypcyjnych umieszczonych na pokaź-
nych rozmiarów głazach. Uroczystości były wzniosłe, wzruszające. Odegrano hymn 
państwowy, przywołano pamięć ofiar Katynia oraz zapalono znicze i złożono wiązan-
ki kwiatów. Dalsza część uroczystości odbywała się w pięknej szkolnej auli, gdzie mło-
dzież prezentowała program słowno-muzyczny o głębokiej treści patriotycznej.

Zespół Szkół nr 5 jest jedną z niewielu szkół Lublina, gdzie rocznice katyńskie ob-
chodzone są rokrocznie. Od 2010 roku, z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli  
władz Lublina, zaproszonych gości, rodzin Ofiar katyńskich, młodzieży i  żołnierzy 
Wojska Polskiego, hołd ofiarom Katynia oddawany jest w Dniu Pamięci Ofiar Zbrod-
ni Katyńskiej. Uroczystości adresowane są szczególnie do młodzieży, aby młodzi Po-
lacy poznawali historię naszej Ojczyzny, historię Zbrodni Katyńskiej. Uczniowie 
z  zainteresowaniem słuchają tej historii, a  także wspomnień rodzin o  tych, którzy 
żyli i pracowali w II RP, a kiedy trzeba było stanąć w obronie Ojczyzny, oddali za Nią  
swoje życie.
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Na szczególną uwagę zasługują występy młodzieży. Pieśni i wypowiadane z wiel-
kim wyczuciem wspaniałe teksty o Zbrodni Katyńskiej, nie zawsze zapisane na kar-
tach naszej historii, powodują wśród uczestników uroczystości wzruszenie i refleksje. 
Powodują też radość i satysfakcję, że pamięć o naszych Bohaterach wśród młodego po-
kolenia trwa… W Zespole Szkół znajduje się też zbiór eksponatów dotyczących polskiej 
tragedii. Są to dokumenty, pamiątki i wydawnictwa, które przybliżają historię Zbrod-
ni Katyńskiej. Materiały, z których korzysta młodzież pasjonująca się historią, ale i ci, 
którzy tę historię poznają dopiero tutaj w szkole.

Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Lublinie serdecznie dziękuje Dyrektorowi Ze-
społu Szkół nr 5 w Lublinie p. Marianowi Klimczakowi, Wicedyrektorom p. Danucie 
Kuflewskiej i p. Małgorzacie Kowalczuk oraz nauczycielom historii i WOS p. Eugenii 
Kot i  języka polskiego p. Violetcie Budzyńskiej-Kloc za krzewienie pamięci ofiar Ka-
tynia, przywoływanie sylwetek Bohaterów tej polskiej tragedii i przekazywanie wie-
dzy uczniom, a także za organizację rocznicowych uroczystości katyńskich. Młodzie-
ży występującej w inscenizacjach dziękujemy za głębokie i empatyczne rozumienie tej 
tragedii i prezentowanie tych odczuć uczestnikom uroczystości w sposób niezwykle  
osobisty, wzruszający.

Dziękujemy, że pamięć o Katyniu wśród społeczności Szkoły jest żywa!

opracowała Danuta Malon, zdjęcia Zespół Szkól nr 5 w Lublinie 
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Rodzina Katyńska w Mogilnie
KALENDARIUM 

12 kwietnia odbył się XXXI konkurs katyński. 
17–19 czerwca z inicjatywy Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej Ziemi Mogileńskiej 

i Narodowego Centrum Kultury w klasztorze w Mogilnie odbyła się trzydniowa II Ogól-
nopolska Konferencja Pamięć nie dała się zgładzić, połączona ze spotkaniem prezesów 
Rodzin Katyńskich oraz Rodziny Policyjnej 1939. 17 czerwca konferencja odbyła się 
w murach kościoła św. Jana i skierowana była do uczniów szkół podstawowych i ponad-
gimnazjalnych z powiatu mogileńskiego i gnieźnieńskiego oraz mieszkańców. W inaugu-
racji konferencji udział wzięli m.in. wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz 
oraz wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Dariusz Kurzawa, starosta 
powiatu mogileńskiego Bartosz Nowacki. Obecnie byli m.in. burmistrz Trzemeszna 
Krzysztof Dereziński, burmistrz Strzelna Dariusz Chudziński oraz przedstawiciele Gmin: 
Jezior Wielkich i Dąbrowa oraz radni rad powiatowych, miejskich i gminnych. W trak-
cie konferencji uczestnicy wysłuchali wykładów dr. Jana Wiśniewskiego, koordynatora 
Regionalnego Ośrodka Debat Międzynarodowych w Toruniu, dr. Przemysława Wójtowi-
cza z delegatury IPN z Bydgoszczy, prof. dr hab. Andrzeja Koli, mgr. Mieczysława Góry 
i prezes Federacji Rodzin Katyńskich Izabelli Sariusz-Skąpskiej. Konferencję poprzedzi-
ły wystąpienia młodzieży ze Zespołu Szkół w Mogilnie. Konferencję prowadzili Izabela 
Sip i Filip Turek, recytacja Marcin Janus, Wiktoria Szalaty, Modlitwę katyńska śpiewała 
Hanna Zbieranek. Nina Ryszewska przygotowała prezentację multimedialną, Zuzanna 
Walentowicz i Wojciech Nowaczyk wprowadzali gości, sprzęt multimedialny obsługiwał 
nauczyciel Marcin Król, opiekę nad uczniami sprawowały nauczycielki Renata Lepsza, 
Joanna Dybicz i Emilia Jankowska-Banaś. Całość prowadził dyrektor ZS w Mogilnie pan 
Zbigniew Orzechowski oraz ojciec gwardian Krzysztof Lewandowski. Spotkanie było 
okazją do złożenia podziękowań Stowarzyszeniu Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej 
za krzewienie pamięci o Zbrodni Katyńskiej. Prezes Adam Kowalski otrzymał Medal Wo-
jewody Kujawsko-Pomorskiego. Pierwszego dnia konferencji i spotkania udział wzięło 
465 osób. Uczestnicy konferencji udali się na mogileński cmentarz, gdzie strzelińskie 
zuchy wystawiły honorową wartę i złożono wiązanki kwiatów, zapalono znicze przy Po-
mniku Ofiar Katynia i na grobach członków Rodzin Katyńskich m.in. na grobie rodziny: 
Radomskich, Barteckich, Filijskich i Kowalskich. Tego dnia złożono wiązanki kwiatów 
i zapalono znicze na strzelińskim cmentarzu przy Pomniku Ofiar Katynia. 

18 czerwca konferencji w murach kościoła św. Jana skierowana była do uczniów 
szkół podstawowych z gminy Mogilno, nauczycieli oraz mieszkańców. Przybyli bur-
mistrz Mogilna i  wicestarosta powiatu mogileńskiego Marian Mikołajczak. Wykład 
przygotowała mgr Regina Dąbkowska z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa z de-
legatury IPN w Bydgoszczy. Uczestnicy obejrzeli prezentację przygotowaną przez ucz-
niów Szkoły Podstawowej im. Ofiar Katynia w Strzelcach „Miejsca pamięci w powie-
cie mogileńskim upamiętniające zbrodnie katyńską” (autorzy: Karolina Szymandera, 
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Lena Bikowska, Ewa Nowakowska, Kornelia Gotowalska, Amelia Cienguszewska, Eliza 
Banaszkiewicz i Filip Chojnacki). Prezentację prowadziły Karolina Szymandera i Maja 
Wiśniewska, nad całością czuwała pani dyrektor Mariola Szymandera i ojciec gwardian  
Krzysztof Lewandowski. W konferencji uczestniczyło 195 osób. Podczas spotkania 
z  rąk pani prezes Warszawskiej Rodziny Policyjnej 1939 Anny Wesołowskiej odzna-
kę Rodziny Policyjnej 1939 otrzymali: Adam Kowalski, ojciec Krzysztof Lewandowski 
i brat Jarosław Rajski.

Część uczestników spotkana odwiedziła Szkołę Podstawową im. Ofiar Katynia 
w  Strzelcach. Podczas spotkania zaproszeni goście mogli zwiedzić klasztor oraz pod-
ziemia wraz z przewodnikiem. W klasztorze gościli przedstawiciele Rodzin Katyńskich 
z Bydgoszczy, Poznania, Torunia, Katowic, Łodzi, Białegostoku, Opola, Piły, Gdańska, 
Wrocławia, Mogilna, Krakowa, Szczecina, Warszawy oraz Warszawskiej Rodziny Policyj-
nej 1939. Klasa o profilu gastronomicznym z Zespołu Szkół w Bielicach przygotowała ca-
tering i dzięki nim w przerwach konferencji można było spróbować pysznych kanapek 
i napić się kawy. Nad całością praktyk czuwała pani Aldona Korczyńska oraz dyrektor Pa-
weł Kraśny. Brat Jarosław Rajski filmował konferencję i spotkania w klasztorze oraz na 
cmentarzu w Mogilnie. Narodowe Centrum Kultury przekazało uczestnikom konferencji 
i spotkania „guziki katyńskie”. Uczestnicy konferencji zwiedzili zabytki Mogilna, Strzel-
na, Trzemeszna oraz Gniezna, a po drodze ośrodek wypoczynkowy w Przyjezierzu. Or-
ganizatorzy: Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej i Narodowe Centrum 
Kultury. Współorganizatorzy: Powiat Mogileński, Gmina Mogilno, Gmina Trzemeszno, 
Gmina Strzelno, Gmina Jeziora Wielkie, Gmina Dąbrowa przy współpracy: Miasta Gnie-
zna, Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Mogilnie, Instytutu Pamięci Na-
rodowej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Komendy Głównej Policji, Muzeum Katyń-
skiego, Mogileńskiego Domu Kultury, Zespołu Szkół w Mogilnie, Szkoły Podstawowej im. 
Ofiar Katynia w Strzelcach i Zespołu Szkół w Bielicach.  Zadanie dofinasowane ze środ-
ków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i Powiatu Mogileńskiego. 

16 września: 80. rocznica napaści wojsk sowieckich na Polskę. Uroczystości w po-
wiecie mogileńskim. W Szkole Podstawowej im. Ofiar Katynia w Strzelcach odbył się 
apel pamięci i spotkanie przygotowane przez dzieci oraz msza św. w kościele pw. Na-
rodzenia NMP pod przewodnictwem o. Tomasza Okonia. Udział wzięli m.in. wicesta-
rosta powiatu mogileńskiego Marian Mikołajczak, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
w Mogilnie Ewa Szarzyńska, obecni byli m.in. Ewa Kowalska z Instytutu Pamięci Naro-
dowej, Regina Dąbkowska z Biura Upamiętnienia i Męczeństwa IPN w Bydgoszczy, rad-
ny Rady Miejskiej w Mogilnie Przemysław Majcherkiewicz. Po uroczystościach w szkole 
w Strzelcach odbyły się warsztaty plastyczno-informatyczne, połączone z konkursem 
By pamięć o nich przetrwała. Dwudniowe warsztaty przeznaczone były dla dzieci z Gmi-
ny Mogilno, przygotowane przez Rodzinę Katyńską Ziemi Mogileńskiej. Projekt współ-
finansowany ze środków Gminy Mogilno. 

16 września: uroczystości w Mogilnie i Strzelnie przed Pomnikami Ofiar Katynia. 
17 września: wyjazd na uroczystości do Warszawy. 

opracował Adam Kowalski 
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Szkoła Podstawowa im. Ofiar Katynia w Strzelcach 

Szkoła Podstawowa w Strzelcach liczy ponad 100 lat. Najprawdopodobniej południowa 
część szkoły została wybudowana w 1864 roku, natomiast w 1904 dobudowano pół-
nocną część. 15 września 2010 roku nadano szkole imię Ofiar Katynia. W tym dniu od-
słonięto tablicę pamiątkową, poświęconą pamięci porucznika Kazimierza Kaczmarka, 
przedwojennego kierownika szkoły powszechnej w Strzelcach, zamordowanego w 1940 
roku w Charkowie. Posadzono także Dąb Pamięci w ramach programu Katyń… ocalić 
od zapomnienia. W 2010 roku powstała w szkole Izba Pamięci, poświęcona Zbrodni Ka-
tyńskiej. Pamiątki w niej zgromadzono dzięki Stowarzyszeniu Rodzina Katyńska Zie-
mi Mogileńskiej, prezesowi Adamowi Kowalskiemu, mieszkańcom okolicznych miej-
scowości, uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

Izba Pamięci jest ciągle wzbogacana. 17 kwietnia 2012 roku szkoła otrzymała sztan-
dar, który przekazał Andrzej Krzysztof Kunert – sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa.

Co roku w szkole uroczyście obchodzone są kolejne rocznice nadania szkole imie-
nia – Święto Patrona. We wrześniu i kwietniu społeczność szkoły uczestniczy w uro-
czystościach katyńskich w Mogilnie, Gębicach i Strzelnie i niektórych uroczystościach 
w Warszawie. W szkole działa Drużyna Harcerska i Gromada Zuchowa. Harcerze i zu-
chy pełnią wartę przy pomniku katyńskim oraz przy innych pomnikach podczas uro-
czystości państwowych. Uczniowie szkoły w Strzelcach godnie reprezentują ją w środo-
wisku lokalnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Biorą udział 
w  konkursach i  przeglądach, odnosząc w  nich liczne sukcesy. Organizują akcje cha-
rytatywne, biorą udział w sprzątaniu świata, zbierają nakrętki, makulaturę, baterie. 
Społeczność szkolna współpracuje z Sołectwem Strzelce, Stowarzyszeniem Jarzębina 
i oczywiście ze Stowarzyszeniem Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej. Pierwszym 
dyrektorem po nadaniu im. Ofiar Katynia w Strzelcach była pani Janina Baranowska 
do 31 sierpnia 2015 roku. A ja dyrektorem jestem od 1 września 2015 roku. 

opracowała Mariola Szymandera
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Rodzina Katyńska w Olsztynie
DĘBY PAMIĘCI

8 kwietnia odbyła się 10. edycja programu Katyń... ocalić od zapomnienia w gościnnych 
murach Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tak jak w poprzednich la-
tach, wśród przystępujących do projektu dominowały szkoły naszego województwa 
i jednostki wojskowe. Certyfikaty wystawione przez Stowarzyszenie Parafiada wręczo-
no uczestnikom dla uhonorowania pamięci 13 Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Sadzonki dę-
bów zostały przekazane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych. Przybyli na 
uroczystość uczestnicy wszystkich 10 spotkań Katyń... ocalić od zapomnienia przedsta-
wili portrety swoich Bohaterów. Rodzina Katyńska brała udział w wielu uroczystoś-
ciach sadzenia Dębów Pamięci. Wszystkie te starannie przygotowane spotkania miały 
wzruszający, patriotyczny charakter. 

8 kwietnia do ogólnopolskiej akcji sadzenia Dębów Pamięci dołączyła 4. Warmiń-
sko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Fróga, którą dowodzi 
płk Mirosław Bryś. W Morągu 42. Batalion Lekkiej Piechoty uhonorował Dębem Pa-
mięci generała dywizji Kazimierza Henryka Dzierżanowskiego.

Kazimierz Henryk Dzierżanowski urodził się 
24 października 1872 w  Hałuszczyńcach. Był synem 
Zygmunta, powstańca z  1863, i  Marii z  Fedorowiczów. 
W 1893 ukończył Wydział Artylerii Wojskowej Akademii 
Technicznej w Wiedniu i został oficerem zawodowym ar-
tylerii armii austriackiej. Służył w  artylerii we Lwowie. 
Walczył na frontach I wojny światowej. Wojnę zakończył 
w stopniu podpułkownika. Od 2 listopada 1918 dowodził 
polskimi Oddziałami na Morawach, a następnie przypro-
wadził je w granice Polski. Przyjęty do Wojska Polskiego 
w stopniu podpułkownika i przydzielony do Generalnego 

Inspektoratu Artylerii Ministerstwa Spraw Wojskowych. Uczestniczył w wojnie polsko-
-bolszewickiej, odznaczając się zwłaszcza w walkach o Mińsk i Bobrujsk. Za bohaterstwo 
w czasie wojny z Rosją Sowiecką został odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy. 31 
marca 1924 Prezydent RP Stanisław Wojciechowski na wniosek Ministra Spraw Wojsko-
wych gen. dyw. Władysława Sikorskiego awansował go na generała dywizji ze starszeń-
stwem i 9. lokatą w korpusie generałów. 21 października 1925 Prezydent RP mianował 
go komendantem Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. Z dniem 31 grudnia 1932 prze-
niesiony w stan spoczynku. Osiadł we Lwowie. 

We wrześniu 1939 roku z  powodu choroby i  wieku nie wziął czynnego udziału 
w obronie Lwowa, był Zastępcą Komendanta Obywatelskiej Straży Miasta Lwowa. We 
wrześniu 1939 został aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu w Zamarsty-
nowie. W  drugiej połowie kwietnia 1940 przetransportowany do więzienia w  Kijo-
wie. W 1941 roku gen. Władysław Sikorski, nie mając informacji o tragicznych losach 
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generała, brał pod uwagę jego kandydaturę na stanowisko dowódcy Polskich Sił Zbroj-
nych w ZSRR, ale władze sowieckie twierdziły, iż nic nie wiedzą o losie generała.

W Braniewie 43. Batalion Lekkiej Piechoty upamiętnił Dębem Pamięci generała dy-
wizji Franciszka Daniela Paulika.

Franciszek Daniel Paulik urodził się 13 sierpnia 
1886 w Cimelicach, na Morawach. Był synem Wincente-
go i Marii z Jansonów. Uczęszczał do gimnazjum w Pra-
dze, w latach 1881–1885 kształcił się w tamtejszym Kor-
pusie Kadetów i w 1885 roku jako kadet wstąpił do armii 
austriackiej. W 1888 roku awansowany do stopnia pod-
porucznika, w 1912 na kapitana. Od 1914 roku uczestni-
czył w walkach I wojny światowej, początkowo dowodząc 
baonem, a od 1915 roku 19. Pułkiem Strzelców Lwow-
skich. W  stopniu podpułkownika w  1916 otrzymał od 
zwierzchnictwa najwyższe pochwalne uznanie. W listo-
padzie 1918 przeszedł do Wojska Polskiego. Do lutego 

1919 był dowódcą rezerwy oficerskiej we Lwowie, następnie dowodził Grupą Operacyjną 
w grupie pułkownika Sikorskiego w Małopolsce Wschodniej i walczył w obronie Lwowa. 
W maju 1919 został dowódcą 8. Pułku Piechoty Legionów i IV Brygady Piechoty Legio-
nów. W czasie walk nad Dźwiną w październiku 1919 postawa Paulika, który poderwał 
do ponownego ataku cofające się pod naporem przeciwnika oddziały 9. Pułku Piechoty 
Legionów, zapobiegła okrążeniu jego żołnierzy. Za ten czyn odznaczony Krzyżem Or-
deru Virtuti Militari V klasy. Od kwietnia 1920 do września 1921 dowodził 13. Dywizją 
Piechoty (między innymi w czasie operacji kijowskiej). 31 października 1925 Prezydent 
RP mianował go generałem dywizji, wyłącznie z prawem do tytułu, z dniem przeniesie-
nia w stan spoczynku 30 listopada 1925. W 1921 stał się właścicielem majątku w Wielo-
polu koło Zagórza i tam zamieszkał z rodziną (żoną Wandą i czworgiem dzieci). Jednak 
generał źle się czuł na wsi. W 1928 roku odsprzedał posiadłość i zamieszkał we Lwowie. 

Po wybuchu II wojny światowej i agresji ZSRR na Polskę 17 września na terenach 
wschodnich II Rzeczypospolitej został aresztowany przez Sowietów w listopadzie 1939. 

Był osadzony w więzieniu na Brygidkach we Lwowie.
W Olsztynie 45. Batalion Lekkiej Piechoty posadził 

Dąb Pamięci, oddając honory generałowi brygady Ro-
mualdowi Dąbrowskiemu.

Romuald Dąbrowski herbu Jelita, syn Józefa, uro-
dził się 25 października 1874 w  Liteni. W  1894 roku 
zakończył naukę w  Korpusie Kadetów w  Budapeszcie 
i  rozpoczął służbę wojskową w armii cesarsko-królew-
skiej. I  wojnę światową rozpoczął w  stopniu kapita-
na, dowodząc kompanią ciężkich karabinów maszyno-
wych, a zakończył w stopniu podpułkownika, dowodząc 
pułkiem piechoty. 1 listopada 1918 przyjęty został do 
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Wojska Polskiego, z zatwierdzeniem posiadanego stopnia podpułkownika, ze starszeń-
stwem z dniem 1 listopada 1918. W maju 1919 objął dowództwo II batalionu w 15. Puł-
ku Piechoty „Wilków”. W październiku tego roku dowodził Podgrupą „Słucz” w składzie 
4. Dywizji Piechoty Frontu Wołyńskiego. Walczył w rejonie Olewska. 2 grudnia 1919 
objął dowództwo 15. Pułku Piechoty „Wilków” i sprawował je do 19 stycznia 1920. Na-
stępnie dowodził XXXV Brygadą Piechoty w 18. Dywizji Piechoty. Jesienią 1921 do-
wództwo XXXV Brygady Piechoty zostało przeformowane w dowództwo piechoty dy-
wizyjnej 18. Dywizji Piechoty, a płk Dąbrowski mianowany został dowódcą piechoty 
dywizyjnej 18 DP. 16 marca 1927 Prezydent RP Ignacy Mościcki na wniosek Ministra 
Spraw Wojskowych, Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, awansował go 
na generała brygady ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1927 i 4. lokatą w korpusie 
generałów. 17 marca 1927 zwolniony został ze stanowiska dowódcy 28 DP w Warsza-
wie i mianowany Dowódcą Okręgu Korpusu nr IV w Łodzi. Z dniem 30 września prze-
niesiony w stan spoczynku. Do wybuchu II wojny światowej mieszkał w Stanisławowie. 
Po napaści ZSRR na Polskę został aresztowany. 

Generałowie: Kazimierz Henryk Dzierżanowski, Franciszek Daniel Paulik i Romu-
ald Dąbrowski figurują na tzw. ukraińskiej liście katyńskiej, są pochowani na otwar-
tym w 2012 Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni koło Kijowa.

Ze strony Rodziny Katyńskiej w przygotowaniach do uroczystości pomagał nasz 
kolega Jan Domański. Wypełnił wnioski do Parafiady, wybrał postaci generałów i wy-
szukał ich biogramy.

9 kwietnia na terenie Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie po-
sadzono kolejny Dąb Pamięci, upamiętniający przedwojennego funkcjonariusza Policji 
Państwowej, st. post. Wincentego Bombę.

Wincenty Bomba urodził się w  1901 w  Opatowie. 
4 listopada 1918 roku wstąpił ochotniczo do Wojska Pol-
skiego. Został ranny w walkach o Lwów w 1919 roku. Po 
demobilizacji pomagał prowadzić rodzinne gospodar-
stwo rolne. W 1923 został funkcjonariuszem Policji Pań-
stwowej woj. wołyńskiego. W 1932 otrzymał nominację 
na stopień starszego posterunkowego. Służył na różnych 
policyjnych stanowiskach w  Zdołbunowie, położonym 
w województwie wołyńskim. Aresztowany przez NKWD 
we wrześniu 1939, spoczywa na Polskim Cmentarzu Wo-
jennym w Bykowni.

Uczestnicy uroczystości zapoznali się z wystawą Katyń – Zbrodnia. Prawda. Pamięć. 
Inicjatorem posadzenia Dębu Pamięci Wincentego Bomby był jego wnuk, Ryszard Bom-
ba, członek olsztyńskiej Rodziny Katyńskiej. Przy Dębie spotkała się liczna rodzina st. 
post. Wincentego Bomby. Naszemu koledze Ryszardowi Bombie dużej pomocy udzie-
liła Jolanta Kłoczewska, dyrektor Policealnej Szkoły im. prof. Religi. W  minionym 
roku na terenie tej Szkoły został posadzony Dąb Pamięci asp. Michała Kłoczewskie-
go. Również w tej ubiegłorocznej uroczystości brała udział wielopokoleniowa rodzina 
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zamordowanego policjanta. Pani dyrektor Jolanta Kłoczewska zapowiedziała stworze-
nie na terenie placówki Alei Dębów Pamięci, upamiętniających przedwojennych poli-
cjantów, Ofiary Zbrodni Katyńskiej.

25 kwietnia 2019 na terenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzydo-
wie, gmina Ostróda, zostały posadzone trzy Dęby Pamięci. Organizatorzy – Szkoła 
Podstawowa i parafia pw. Św. Trójcy – otrzymali certyfikat dla Dębu Pamięci upamięt-
niającego kpt. Kazimierza Zbigniewa Domaradzkiego. Jego dwaj bracia, też zamordo-
wani przez NKWD, mają już posadzone Dęby: kpt. Antoni Leon Domaradzki przez 
Starostwo Powiatowe w Zambrowie, a kpt. Tadeusz Domaradzki przez Zespół Szkolno-
-Przedszkolny nr 6 we Wrocławiu. Dyrektor szkoły Pani Beata Kucharczuk postanowi-
ła połączyć braci, niech posadzone dęby przywołują pamięć tych wspaniałych żołnie-
rzy, obrońców Rzeczypospolitej.

Kapitan Kazimierz Zbigniew Domaradzki, syn 
Antoniego i Teodory, urodził się 18 lipca 1903 w Tarno-
polu. W  latach 1915–1922 uczęszczał do Państwowej 
Szkoły Realnej (gimnazjum), gdzie 22 maja 1922 roku 
przed Państwową Komisją zdał egzamin maturalny. 
Umożliwiło mu to ubieganie się na studia na Politech-
nice Lwowskiej. W  1936 roku w  stopniu kapitana był 
dowódcą 2. kompanii w  83. Pułku Piechoty Strzelców 
Poleskich w Kobryniu. Odznaczony Srebrnym Krzyżem 
Zasługi. Następnie służył w batalionie Korpusu Ochro-
ny Pogranicza „Skałat”, gdzie był kolejno dowódcą kom-

panii odwodowej, a we wrześniu 1939 adiutantem batalionu. Pochowany jest na Pol-
skim Cmentarzu Wojennym w Kijowie-Bykowni.

Kapitan Antoni Leon Domaradzki, syn Antoniego i Teodory, urodził się 27 maja 
1897 w Tarnopolu. Był żołnierzem Legionów. W latach 1915–1918 przebywał w niewoli  
rosyjskiej. W Wojsku Polskim od 1919 roku. Służył w 3. Kieleckim Batalionie Etapo-
wym, w 5. i 2. Pułku Piechoty. Ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty w Warszawie 
(1920). Był dowódcą pododdziału piechoty w 54. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych. 

Pochowany na Polskim Cmen-
tarzu Wojennym w Katyniu.

Kapitan Tadeusz Doma-
radzki, syn Antoniego i Teodory,  
urodził się 3 lipca 1899 w Tarno-
polu. Tarnopolskie gimnazjum 
ukończył w 1917 roku. Należał do 
Polskiej Organizacji Wojskowej. 
Był dowódcą drużyny w  3. Kie- 
leckim Batalionie Etapowym 
i  dowódcą plutonu w  batalio-
nie celnym nr 23. i 77. W latach 
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1920. służył w Korpusie Ochrony Pogranicza „Dederkały”. W latach 1930. był oficerem 
w 4. batalionie KOP i w batalionie manewrowym w Rembertowie. Podporucznikiem zo-
stał mianowany w 1920 roku, a porucznikiem w 1922. Pochowany na Polskim Cmen-
tarzu Wojennym w Katyniu. 

Historia rodziny Domaradzkich jest wyjątkowa, od pokoleń związana z wojskiem. 
Ojciec braci, Antoni Domaradzki, emerytowany major Wojska Polskiego, długie lata był 
naczelnikiem VI Okręgu Sokoła w Tarnopolu. Jego ośmiu synów służyło w Wojsku Pol-
skim. Stefan Domaradzki, który przeżył wojnę, służył w stopniu kapitana w 54. Puł-
ku Piechoty w Tarnopolu. Jego syn, Adam Domaradzki, przebył szlak bojowy w armii 
Berlinga. Z powodu zagrożenia ze strony Ukraińców rodzina Domaradzkich opuściła 
rodzinne strony (na podstawie relacji z Jarosławskiej Księgi Kresowian).

Uroczystość posadzenia Dębów Pamięci w Brzydowie miała podniosły, patriotyczny 
charakter. Zaszczycili ją swoją obecnością m.in. senator Bogusława Orzechowska, war-
mińsko-mazurski marszałek Gustaw Marek Brzezin, kurator oświaty Krzysztof Nowa-
cki, przedstawiciele wojska, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, gminy Ostróda, spo-
łeczność Szkoły Podstawowej i mieszkańcy Brzydowa. Rodzinę Katyńską w Olsztynie 
reprezentował Jan Domański, który przygotował życiorysy braci Domaradzkich i był 
dobrym duchem tej uroczystości.

6 lipca 2019 na Skwerze Pamięci PRO MEMORIA przy Klubie 15. Giżyckiej Bry-
gady Zmechanizowanej odbyło się uroczyste posadzenie Dębów Pamięci. W pięknej 
oprawie wojskowej przygotowanej przez 2. Batalion Zmechanizowany im. 9. Pułku 
Strzelców Konnych z Grajewa, którym dowodzi ppłk. Adam Krysiak, udział wziął do-
wódca 15. GBZ gen. bryg. Norbert Iwanowski oraz m.in. przedstawiciele miejscowych 
władz, prezes Towarzystwa Przyjaciół 9PSK w Grajewie, delegacja Rodziny Katyńskiej 
z Olsztyna (Grażyna Wróblewska, Zenona Rzucidło-Gołębiewska, Elżbieta Suchowie-
cka, Stanisław Kulesza, Jolanta i Jan Nałęczowie, Jan Domański z wnukami i Barbara 
Gawlicka). Podczas uroczystości upamiętniono trzech przedwojennych oficerów Wojska 
Polskiego: gen. broni Władysława Jędrzejewskiego, ppłk. Karola Baczyńskiego i ppor. 
Tadeusza Antoniego Żmijewskiego. W trakcie czytania życiorysów, z szeregu występo-
wał żołnierz z portretem Bohatera.

Gen. broni Władysław Jędrzejewski urodził się 5 marca 1863 w majątku Nowiny 
w powiecie lepelskim. W 1880 roku zdał maturę w Gimnazjum w Petersburgu. Ukończył 
Warszawską Szkołę Junkrów Piechoty. Od 1884 roku zawodowy oficer rosyjskiej pie-
choty. Brał udział w rosyjsko-japońskiej wojnie w latach 1904–1905. I wojnę światową 
rozpoczął w stopniu podpułkownika. 22 kwietnia 1917 otrzymał awans na stopień ge-
nerała majora. 9 grudnia 1918 przyjęty do Wojska Polskiego w grupie oficerów byłego 
I Korpusu Polskiego i przydzielony do rezerwy oficerów. Wówczas został mianowany 
Komendantem rezerwy oficerów w Warszawie. Od marca do maja 1919 był Komendan-
tem Obrony Lwowa. Przeniesiony w stan spoczynku w stopniu generała dywizji, osiadł 
we Lwowie. Aktywnie działał w oddziale Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami 
Bohaterów we Lwowie. We wrześniu 1939 zgłosił się (w wieku 78 lat) do służby. Orga-
nizował Straż Obywatelską we Lwowie. 4 października 1939 został aresztowany przez 
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NKWD. Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni. 2 września 2016 pre-
zydent RP Andrzej Duda mianował Go pośmiertnie na stopień generała broni. 

Był żonaty z Katarzyną z Ambrożewiczów, z którą miał syna Tadeusza oraz córki 
Marię i Walerię. Syn Tadeusz Jędrzejewski, kapitan rezerwy, urodził się 14 lipca 1898. 
Posiadał przydział do 8. Pułku Artylerii Ciężkiej w Toruniu. W czasie kampanii wrześ-
niowej był dowódcą kolumny amunicyjnej 15. Dywizjonu Artylerii Ciężkiej. Poległ 
28 października 1939 w Warszawie.

Płk Karol Baczyński urodził się 11 lutego 1865 we Lwowie, syn Jana i  Anny 
z domu Fischer. Uczęszczał do szkoły realnej we Lwowie (ukończył 7 klas, bez matury), 
a następnie do Konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie, 
które ukończył w 1899 roku. W tym okresie działał w tajnym towarzystwie młodzie-
żowym „Orzeł Biały”. Od 1893 roku pracował jako niższy urzędnik sądowy w Sądzie 
Obwodowym we Lwowie. Jednocześnie należał do Ochotniczej Straży Pożarnej oraz do 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwowie. Od 1911 roku był działaczem Towa-
rzystwa Młodzieży im. Tadeusza Kościuszki, przy którym zorganizował Drużynę Strze-
lecką im. Tadeusza Kościuszki i został jej naczelnikiem. Wraz ze swoimi drużyniakami 
wstąpił 16 sierpnia 1914 do Legionu Wschodniego i dowodził kompanią w I (II) bata-
lionie. Po rozwiązaniu Legionu w Mszanie Dolnej (24 września 1914) przybył do Kra-
kowa, gdzie objął dowództwo 14. kompanii 3. Pułku Piechoty Legionów. Po bitwie pod 
Jastkowem mianowany 7 sierpnia 1915 komendantem obozu szkolnego w Jastkowie, 
przekształconego wkrótce w batalion uzupełniający. 10 stycznia 1916 w stopniu kapi-
tana mianowany Komendantem Stacji Zbrojnej Legionów w Kowlu. 

Po zwolnieniu ze służby 6 marca 1918 powrócił do Lwowa i podjął pracę w Sądzie 
Krajowym, gdzie awansował na st. oficjała kancelaryjnego. W tym okresie był współ-
twórcą i członkiem władz organizacji byłych legionistów we Lwowie. Od 1 listopada 
1918 uczestniczył w polsko-ukraińskich walkach o Lwów, dowodząc odcinkiem „Szko-
ła Sienkiewicza”. Po nadejściu odsieczy awansowany 24 listopada 1918 przez gen. Bole-
sława Roję do stopnia majora z jednoczesnym przydziałem do Komendy Miasta Lwowa. 
Jeszcze w końcu listopada 1918 objął dowództwo II baonu 1. Pułku Strzelców Lwow-
skich, przemianowanego wkrótce na 38. Pułk Piechoty i dowodził nim podczas walk 
w  Galicji Wschodniej. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej odkomenderowa-
ny do służby w Batalionach Celnych. Był zastępcą komendanta wojewódzkiego Straży 
Granicznej w Białymstoku. 7 grudnia 1923 zwolniony do rezerwy, w 1924 roku zwe-
ryfikowany jako podpułkownik rezerwy piechoty ze starszeństwem z dniem 1 czerw-
ca 1919 i w następnym roku przeniesiony do pospolitego ruszenia. Po demobilizacji 
wrócił do Lwowa i ponownie pracował jako urzędnik w Sądzie Okręgowym we Lwowie. 
Z dniem 31 października 1927 przeszedł na emeryturę. Był długoletnim wicepreze-
sem Okręgu Lwowskiego Związku Legionistów Polskich (1925–1930), a w latach 1929–
1930 prezesem nowo utworzonego oddziału lwowskiego tej organizacji. Działał rów-
nież w Związku Obrońców Lwowa, był członkiem zarządu Mogił Polskich Bohaterów, 
współorganizatorem i pierwszym skarbnikiem Towarzystwa Badania Historii Obrony 
Lwowa i  Województw Południowo-Wschodnich. Należał do zarządu lwowskiego od-
działu Związku Strzeleckiego oraz Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. 
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Po rozwiązaniu lwowskiej Rady Miejskiej został 31 lipca 1927 mianowany członkiem 
Rady Przybocznej komisarza rządowego dla miasta Lwowa, a po odwołaniu zarządu 
komisarycznego mianowany 24 maja 1930 roku członkiem Tymczasowej Rady Miasta 
Lwowa. Funkcję tę pełnił do maja 1934. 

Po zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną (22 września 1939) udzielał schronienia 
ukrywającym się oficerom Wojska Polskiego. Był żonaty z Bronisławą z domu Chmie-
lewską, miał dwóch synów; Stanisława (ur. 1895), legionistę, majora WP, oraz Zdzisła-
wa (ur. 1902), kapitana WP, jeńca obozu w Starobielsku, zamordowanego przez NKWD 
w Charkowie (posiada Dąb Pamięci w Łodzi).

Karol Baczyński po śmierci pierwszej żony poślubił Władysławę z domu Heydel (ur. 
1893), z którą miał córki Marię (1917–1993) i Zofię (1919–1995). Żona z córkami zosta-
ła deportowana 13 kwietnia 1940 do Kazachstanu. W 1942 roku wszystkie trzy wstą-
piły do Pomocniczej Służby Kobiet i zostały przydzielone do 5. Dywizji Piechoty Armii 
Polskiej w ZSRR gen. dywizji Władysława Andersa, z którą ewakuowały się do Iranu. 
Po wojnie pozostały na uchodźstwie.

Aresztowany przez NKWD w  grudniu 1939 roku we Lwowie, został osadzony 
w miejscowym więzieniu, zamordowany w kwietniu 1940. Spoczywa na Polskim Cmen-
tarzu Wojennym w Kijowie-Bykowni.

Ppor. Tadeusz Antoni Żmijewski, syn Bronisława i  Amelii z  Czaplickich, uro-
dzony 29 stycznia 1915 w Warszawie. Absolwent Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego 
w Warszawie (1934). Od 1935 roku studiował stomatologię na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu (1935). Należał 
do 9. Pułku Strzelców Konnych. Ppor. Żmijewski mianowany ze starszeństwem 1 stycz-
nia 1937. Kawaler. Więzień Kozielska, zamordowany przez NKWD w kwietniu 1940 
w Katyniu. Pochowany na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu.

Posadzenie Dębów Pamięci katyńskim Bohaterom odbyło się w  ramach obchodów 
25-lecia 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego. Po uroczystości 
w Giżycku, w drodze powrotnej do Olsztyna, przedstawiciele Rodziny Katyńskiej spot-
kali się z dyrektor Anną Duszyńską i Izabelą Łempicką, koordynatorem projektu Katyń... 
ocalić od zapomnienia ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach, 
przy posadzonym w tym roku Dębie Pamięci, którym uhonorowany został ppor. Stani-
sław Zapolski – Downar. W przygotowaniach do posadzenia Dębów Pamięci zarówno 
w Giżycku, jak i w Wilkasach bardzo pomocny był nasz nieoceniony kolega Jan Domański.

opracowali Barbara Gawlicka i Jan Domański
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5 kwietnia 2019 roku w Roźwienicy koło Jarosławia odbyła się uroczystość posadze-
nia Dębu Pamięci oraz odsłonięcia tablicy poświęconej ppor. Stanisławowi Mazurowi. 
Dąb został posadzony przed szkołą podstawową w Roźwienicy.

Stanisław Mazur urodził się w 14 września 1914 
w  Roźwienicy. Był najstarszym synem Jana Mazura 
i  Józefy z  domu Branowskiej. W  Roźwienicy uczęsz-
czał do szkoły podstawowej, a następnie do Pierwszego 
Państwowego Gimnazjum i  Liceum Ogólnokształcące-
go im. Józefa Piłsudskiego w Jarosławiu. W roku 1938 
ukończył Szkołę Podchorążych w  Komorowie k.  Os-
trowi Mazowieckiej w  stopniu podporucznika. Służył 
w 44. Pułku Piechoty, w jednostce wojskowej w Dubnie. 
W wyniku klęski poniesionej w potyczce z wojskami ra-
dzieckimi dostał się do niewoli rosyjskiej. Umieszczo-
no go w obozie jenieckim w Kozielsku. 3 kwietnia 1940 
przewieziono go do Katynia i  tam zamordowano. Po-
śmiertnie mianowany na stopień porucznika.

We wrześniu 1940 roku Stanisław Mazur skończyłby 26 lat. Rodziny nie zdążył 
założyć. Miał ośmioro rodzeństwa: Stefania (1919), Józef (1921), Władysław (1923), 
Antoni (1925), Maria (1928), Eugeniusz (1931), Zofia (1933) oraz Michalina (1936). 
Z najbliższej rodziny Stanisława żyje tylko siostra Zofia Drozd, z domu Mazur, miesz-
ka w Elblągu. W uroczystości nie mogła wziąć udziału ze względu na niepełnospraw-
ność. W czasie uroczystości reprezentowała ją córka Elżbieta Suchowiecka, mieszkająca 
w  Giedajtach koło Olsztyna. Uroczystość uczczenia pamięci ppor. Stanisława Mazu-
ra odbyła się z  jej inicjatywy przy współudziale innych członków rodziny bohatera. 
Wsparcia przy organizacji uroczystości udzieliła Rodzina Katyńska w Olsztynie. Prze-
wodnicząca Barbara Gawlicka przekazała woreczek z ziemią przywiezioną z Katynia. 
Organizatorami uroczystości byli dyrektorka Szkoły Podstawowej Elżbieta Rusinko 
(która wystąpiła o certyfikat Dębu) oraz wójt gminy Roźwienica Janusz Kotliński, któ-
ry również jest członkiem rodziny (wnuk Józefa, brata Stanisława Mazura). Kamień 
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pod płytę pamiątkową przygotował Bogdan Nykiel, spokrewniony z rodziną Stanisła-
wa Mazura. 

Udział wzięła licznie zgromadzona dalsza rodzina ppor. Stanisława Mazura: 
w  Roźwienicy oraz w  Jarosławiu i  w  Rzeszowie mieszkają potomkowie jego rodzeń-
stwa. W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele władz gminy, parlamentu 
Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowej w Rzeszowie i szkół z okolicznych miej-
scowości, strażacy OSP w Roźwienicy, władze starostwa w Jarosławiu, społeczność ucz-
niowska i nauczyciele szkoły w Roźwienicy oraz mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, a  następnie zebrani przeszli na teren 
szkoły podstawowej i tam przy asyście wojskowej i po wciągnięciu flagi państwowej 
na maszt została odsłonięta tablica pamiątkowa oraz posadzony dąb upamiętniający 
ppor. Stanisława Mazura. Odsłonięcia tablicy dokonali: poseł na Sejm i przewodniczący 
PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, siostrzenica Elżbieta Suchowiecka, dyrektor szkoły  
Elżbieta Rusinko oraz wójt gminy Roźwienica Janusz Kotliński. Symbolicznie złożo-
no garstkę ziemi katyńskiej otrzymanej od olsztyńskiej Rodziny Katyńskiej. Uroczy-
stości towarzyszyła orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej, poczty sztandarowe 
jednostki wojskowej oraz okolicznych placówek oświatowych. W  izbie pamięci i  tra-
dycji szkoły została odsłonięta ekspozycja poświęcona ppor. Stanisławowi Mazurowi: 
pamiątki, zdjęcia, dokumenty, świadectwa szkolne udostępnione przez członków ro-
dziny, a zebrane przez Elżbietę Suchowiecką. W gablocie również umieszczony został 
woreczek z garstką ziemi przywiezionej z Katynia. Po oficjalnych wystąpieniach na-
stąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów: recytacje wierszy, pieśni, insceniza-
cje teatralne, oraz balet, przeplatane utworami muzycznym w wykonaniu szkolnego 
zespołu muzycznego. Natomiast siostrzenica Elżbiety Suchowiecka przedstawiła ge-
nezę Zbrodni Katyńskiej oraz sylwetkę ppor. Stanisława Mazura. Uroczystość została 
zakończona obiadem podanym w szkolnej stołówce, na który zostali zaproszeni zebra-
ni goście i członkowie rodziny.

 
opracowała Elżbieta Suchowiecka, siostrzenica Stanisława Mazura  

(RK Olsztyn)
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100-LECIE POWOŁANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ

W lutym 2019 roku przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie od-
była się uroczystość nadania patrona warmińsko-mazurskiej Policji. Został nim nad-
kom. Heliodor Gruszczyński, były komendant powiatowy Policji Państwowej w  No-
wym Mieście Lubawskim w  latach 1935–1939, zamordowany w  Kalininie (Twerze) 
wiosną 1940 roku. Obecni byli posłowie i posłanki na Sejm RP z województwa war-
mińsko-mazurskiego, najwyższe władze naszego województwa i miasta Olsztyna oraz 
przedstawiciele Komendy Głównej Policji. W uroczystości wzięli udział również przed-
stawiciele powiatu nowomiejskiego: obecny komendant powiatowy policji w Nowym 
Mieście Lubawskim insp. Jacek Drozdowski oraz starosta nowomiejski Andrzej Ochlak. 
Gospodarz spotkania insp. Tomasz Klimek, komendant wojewódzki Policji w Olsztynie, 
z Arturem Chojeckim, wojewodą warmińsko-mazurskim, odsłonili pamiątkową tabli-
cę patrona garnizonu warmińsko-mazurskiego.

Nadkomisarz Policji Państwowej Heliodor 
Gruszczyński, syn Stanisława i  Aleksandry 
z  domu Dowgiałłów, urodził się 20 lipca 1892 
roku w  Radziwiliszkach (Litwa). W  Wojsku Pol-
skim służył od 6 listopada 1918 do 25 paździer-
nika 1921 roku w I Korpusie Polskim, dowodzo-
nym przez gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego. 
Odszedł z  wojska w  stopniu kapitana piechoty. 
Następnie skierowano go do szkoły oficerskiej 
w Dęblinie. Później służbę pełnił w tzw. baonach 
celnych i  wojskowej Straży Granicznej. W  Poli-
cji od 1 listopada 1923 roku służbę pełnił m.in. 
w  Wilnie i  Grudziądzu. Heliodor Gruszczyński 
został mianowany komisarzem 1 lipca 1930, od 
17 lipca 1935 do 1939 roku pełnił funkcję ko-
mendanta powiatowego Policji w Nowym Mieście 
Lubawskim. Spoczywa na Polskim Cmentarzu 

Wojennym w Miednoje. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości, 
Srebrnym i Brązowym Medalem za długoletnią służbę. W listopadzie 2007 roku w trak-
cie uroczystości Katyń pamiętamy – uczcijmy pamięć bohaterów Heliodor Gruszczyński 
został pośmiertnie mianowany na stopień nadkomisarza Policji.

W 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej społeczność Zespołu Szkół w Mrocznie, powiat 
nowomiejski, przystąpiła do programu Katyń... ocalić od zapomnienia i posadziła Dąb 
Pamięci, upamiętniający zamordowanego nadkomisarza Heliodora Gruszczyńskiego. 
Nie ma danych dotyczących jego najbliższej Rodziny. 

3 kwietnia 2019, jak co roku w kwietniu, miesiącu pamięci o Ofiarach Zbrodni 
Katyńskiej, na terenie warmińsko-mazurskiego garnizonu Policji przy ul. Pstrowskie-
go odbył się uroczysty apel, poświęcony przedwojennym policjantom zamordowanym 
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przez NKWD w 1940 roku. Zgromadzeni uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i za-
palili znicze przy tablicy pamiątkowej umieszczonej przy Dębie Pamięci, którym został 
uhonorowany asp. Konstanty Wolski.

Konstanty Wolski służył w przedwojennej Policji Państwowej na terenie powia-
tu kartuskiego. Ostatnim miejscem służby była jednostka w Jabłonowie Pomorskim. 
Nie wrócił z ostatniego zadania służbowego, jakim było konwojowanie grupy Niem-
ców z terenu brodnickiego na wschodnie rubieże Polski. Rodzina myślała, że zginął 
z rąk Niemców, dopiero potem przyszło oficjalne zaświadczenie o przebywaniu aspi-
ranta w obozie w Ostaszkowie. Co roku w uroczystościach przy Dębie asp. Konstan-
tego Wolskiego jest obecny jego wnuk Piotr Rafalski, były funkcjonariusz PP. Po ofi-
cjalnej uroczystości, w sali budynku Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie odbyły 
się warsztaty historyczne zatytułowane Katyń – Golgota Policji Państwowej. Wyświet-
lono dwa filmy nawiązujące do historii Policji Państwowej w dwudziestoleciu między-
wojennym: Kresy i Katyń. Golgota policjantów. Przewodnicząca olsztyńskiej Rodziny 
Katyńskiej Barbara Gawlic ka przedstawiła podejmowane działania Rodzin Katyń-
skich w upamiętnianiu Ofiar Zbrodni Katyńskiej, mówiła o pielgrzymkach na Polskie 
Cmentarze Wojenne, zapraszała do zwiedzania Muzeum Katyńskiego na warszaw-
skiej Cytadeli. To spotkanie historyczne zakończył Bogusław Kowalewski, członek 
zarządu Rodziny Katyńskiej, który w przygotowanej prezentacji przedstawił sylwet-
kę swojego dziadka st.post. Tomasza Kowalskiego, spoczywającego na Polskim Cmen-
tarzu Wojennym w Miednoje.

8 lipca 2019 w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się spotkanie autor-
skie i prezentacja publikacji Policja Państwowa na północnych obrzeżach II Rzeczypospo-
litej, która powstała z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Zbiegło się 
ono z  rocznicą urodzin nadkomisarza Heliodora Gruszczyńskiego, patrona warmiń-
sko-mazurskich policjantów. Autorka publikacji aspirant sztabowy Aneta Lichota słu-
ży w  Wydziale Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w  Olsztynie. 
W wolnych chwilach interesuje się historią, zwłaszcza Warmii i Mazur. Książka przed-
stawia budowanie struktur policyjnych w okresie dwudziestolecia międzywojennego, 
nawiązuje do etosu służby przedwojennego policjanta. W publikacji poruszono sytu-
ację panującą na terenach Warmii i Mazur, pokazane zostały też sylwetki policjantów 
pochodzących z  tych terenów lub pełniących służbę ziemiach obecnie znajdujących 
się w granicach administracyjnych województwa warmińsko-mazurskiego. Pracę asp. 
sztab. Anety Lichoty kończą wspomnienia o przodowniku PP Stanisławie Eustachym 
Strzemeckim i jego rodzinie. Na spotkaniu była obecna wnuczka zamordowanego po-
licjanta Ewa Łapińska, emerytowana funkcjonariuszka PP w Olsztynie. Pamięć o swo-
im ojcu Stanisławie Strzemeckim pielęgnowała nieżyjąca już córka Izabela Skorupska, 
członek olsztyńskiej Rodziny Katyńskiej.

Stanisław Strzemecki służył w  Legionach Józefa Piłsudskiego i  uczestniczył 
w  wojnie polsko-bolszewickiej. Do 1939 roku był funkcjonariuszem PP w  Równem. 
Wczesną wiosną 1939 roku został przeniesiony do policji śledczej do Krzemieńca, 
gdzie został aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu w Dubnie, a następnie 
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przewieziony do Ostaszkowa. Z obozu do rodziny dotarła jedna kartka pocztowa, da-
towana 26 stycznia 1940. Żona Izabela z domu Waleniak z czterema córkami i dwoma 
synami została zesłana na Syberię, gdzie spędzili sześć długich lat.

Obecna na spotkaniu Barbara Gawlicka otrzymała z rąk insp. Tomasza Klimka Ko-
mendanta Wojewódzkiego PP w Olsztynie medal okolicznościowy, wybity z okazji 100. 
rocznicy powołania Policji Państwowej. 

24 lipca 2019 w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie odbyła się uroczysta 
prezentacja tablic pamięci oraz książki Byśmy pamiętali. Przedwojenni Policjanci powia-
tu ciechanowskiego 1919–1939. Zanim powieszono tablice pamięci w sali konferencyj-
nej, w holu Komendy znajdowała się odsłonięta 7 listopada 2016 roku ściana pamięci. 
Można było obejrzeć fotografie przedstawiające przedwojennych ciechanowskich stró-
żów prawa, zapoznać się z ich życiorysami, m.in. starszego przodownika Stefana Żu-
kowskiego, przodownika Aleksandra Korzybskiego i posterunkowego Zenona Brudkie-
wicza, zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku. Obecne tablice pamięci wiszą 
we wspomnianej sali, a także w formie banerów umieszczonych przed wejściem do Ko-
mendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. Ekspozycja została udostępniona społeczno-
ści miasta 24 czerwca tego roku.

Książka Byśmy pamiętali. Przedwo-
jenni Policjanci powiatu ciechanowskiego 
1919–1939, której autorem jest pracu-
jący w  ciechanowskiej Komendzie na-
czelnik Wydziału Prewencji podinspek-
tor Piotr Mitter, pięknie wkomponowała 
się w  obchody 100. rocznicy ustanowie-
nia Policji Państwowej. Książka jest bo-
gato ilustrowana, zawiera szczególnie 
ciekawe kopie różnych przedwojennych 
dokumentów, wycinki z  gazet, zdjęcia 
policjantów w  czasie pełnienia służby 
i biorących udział w różnych uroczystoś-
ciach, zdjęcia rodzinne, wspomnienia. To 
liczące 250 stron, pięknie wydane opra-
cowanie powstało z  inspiracji Bohdana 
Żukowskiego, syna przedwojennego ko-
mendanta Posterunku Miejskiego w Ciechanowie, st. przod. Stefana Żukowskiego. Kie-
dy Bohdan Żukowski, członek Rodziny Katyńskiej w  Olsztynie, przeniósł się z  Ni-
dzicy do Ciechanowa, odwiedził Komendę Powiatową PP. Został życzliwie przyjęty 
przez komendanta insp. Grzegorza Grabowskiego i podins. Piotra Mittera. Namawiał 
 podinsp. Piotra Mittera, pasjonata historii, do zbierania dokumentów i gromadzenia 
wspomnień o funkcjonariuszach powiatu ciechanowskiego. Niestety, Bohdan Żukow-
ski nie mógł wziąć do ręki tak oczekiwanej przez niego publikacji, odszedł 12 maja  
2019 roku.
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Licząca 5 osób delegacja olsztyńskiej Rodziny Katyńskiej po spotkaniu w Komendzie 
udała się z córką Bohdana Żukowskiego, Małgorzatą Simińską, i jej mężem pod Pomnik 
Katyński, gdzie został zapalony znicz. Modlitwa przy grobie naszego członka i przyjacie-
la Bohdana Żukowskiego była ostatnim etapem naszej wizyty w Ciechanowie.

29 lipca 2019 w  Nowym Mieście Lubawskim podczas powiatowych obchodów 
Święta Policji nastąpiło uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy w hołdzie przedwo-
jennym funkcjonariuszom PP, umieszczonej na budynku miejscowej Komendy. Uczczo-
no pamięć poległych policjantów, którzy rotę ślubowania wypełnili do końca. Listę 
zamordowanych przez NKWD policjantów otwiera nadkom. Heliodor Gruszczyński, 
wspomniany wyżej komendant powiatowej Komendy Policji w Nowym Mieście Lubaw-
skim. Na tablicy odnotowano też aspirantów: Franciszka Chałę, Tomasza Draniczar-
ka, Augustyna Krajnika, Władysława Witkowiaka, Piotra Lereka i Jana Synoradzkiego.

W uroczystości brała udział rodzina asp. Franciszka Chały (wnuczka Grażyna Bro-
walska z mężem) i asp. Augustyna Krajnika (prawnuczka Alicja Kruszewska z dziećmi). 

Nowomiejski komendant insp. Jacek Drozdowski przedstawił sylwetki uhonorowa-
nych policjantów. Po poświęceniu tablicy przez kapelana delegacje złożyły wieńce i zni-
cze. Następnie w bazylice pw. św. Tomasza Apostoła odprawiono mszę świętą w inten-
cji policjantów i pracowników Komendy. Powiat nowomiejski jest jednym z niewielu 
powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, który przed wojną należał do Pań-
stwa Polskiego. Wśród Ofiar Zbrodni Katyńskiej jest 13 osób z byłego powiatu lubaw-
skiego. Tablica powstała z inicjatywy policjantów i samorządu powiatu nowomiejskiego.

W kwietniu 2018 roku odbyła się wzruszająca uroczystość posadzenia Dębu Pamię-
ci asp. Augustyna Krajnika przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, powiat no-
womiejski. Barbara Gawlicka rozmawiała wówczas z insp. Jackiem Drozdowskim o pla-
nach upamiętnienia przedwojennych funkcjonariuszy w Nowym Mieście Lubawskim. 
Udało się tego dokonać w tym roku. Na nowomiejskiej uroczystości Rodzinę Katyńską 
w Olsztynie reprezentowała Barbara Gawlicka. 

opracowała Barbara Gawlicka
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PŁOŃSK, 10 KWIETNIA 2019

W „Rodowodzie Rodzin Katyńskich” z 2017 roku pisałam o magicznej Pracowni Doku-
mentacji Dziejów Miasta Płońska, prowadzonej przez entuzjastkę historii ziemi płoń-
skiej panią Mirosławę Krysiak. To między innymi za jej sprawą 10 kwietnia 2019 roku 
odbyła się patriotyczna uroczystość w Lasku Katyńskim w parku przy ul. Kolejowej 
w Płońsku. 13 kwietnia 2010 roku, w czasie obchodów 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, 
posadzono w parku Dęby Pamięci, którymi uhonorowano Ofiary Mordu Katyńskiego 
pochodzące z terenu ziemi płońskiej i Ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

Obchody 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Płońsku zapoczątkowała msza święta 
w kościele pw. św. Michała Archanioła. Następnie uczestnicy uroczystości: kombatanci, 
pracownicy administracji samorządowej, przedstawiciele szkół i służb mundurowych 
przeszli ulicą Płocką do parku. U stóp Krzyża Katyńskiego złożono urnę z ziemią z Pol-
skich Cmentarzy Wojennych w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni oraz z Kuro-
pat na Białorusi. Ziemia to dar Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej w Olsztynie. Urnę 
z ziemią katyńską poświęcił ks. Edmund Makowski. Na pamiątkę tego wydarzenia na-
stąpiło odsłonięcie okolicznościowej tablicy. Przy Krzyżu złożono kwiaty i zapalono 
liczne znicze. Wartę pełnili żołnierze z Jednostki Strzeleckiej 1006 Płońsk.

W tym dniu przywołano pamięć o 28 mieszkańcach ziemi płońskiej, którzy zginęli 
z rąk NKWD, ich nazwiska są wyryte na płytach przy parkowym krzyżu.

W uroczystości brała udział pochodząca z Kołozębia w gm. Sochocin Teresa Marchel, 
wiceprzewodnicząca Rodziny Katyńskiej z Olsztyna, siostrzenica asp. Policji Państwo-
wej Tadeusza Tobolskiego, mieszkańca Kołozębia, zamordowanego w 1940 roku przez 
NKWD w Twerze. Towarzyszył jej nasz kolega Jan Domański z wnukiem Maćkiem Ka-
wałko. Dobrym duchem tej pięknej podniosłej uroczystości była Mirosława Krysiak, 
kierownik Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska, zaprzyjaźniona z Rodzi-
ną Katyńską w Olsztynie.

opracowała Barbara Gawlicka
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OSTRÓDA. IV KATYŃSKI MARSZ PAMIĘCI 

Po raz czwarty Ostróda wzięła udział w obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyń-
skiej. Tego dnia ulicami miasta przeszedł Katyński Marsz Pamięci. Wzięła w nim udział 
m. in. młodzież z ostródzkich szkół, Związku Strzeleckiego 1013, członkowie Stowa-
rzyszenia Rodzina Katyńska w  Olsztynie zamieszkujący w  Ostródzie, Katolickiego  
Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz licznie przybyli mieszkańcy miasta. 

Katyński Marsz Pamięci stał się już stałym elementem obchodów pamięci o Zbrod-
ni Katyńskiej w przestrzeni publicznej Ostródy. Organizatorom Marszu chodzi o pub-
liczne oddawanie hołdu Polakom zamordowanym przez Sowietów w Katyniu i w  in-
nych miejscach na Golgocie Wschodu. Marsz poprzedziła msza święta w intencji Ofiar 
Mordu Katyńskiego w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Pan-
ny, celebrowana przez ks. prał. Romana Wiśniowieckiego, proboszcza parafii. Następ-
nie miała miejsce prezentacja historyczno-artystyczna w  wykonaniu młodzieży ze  
Szkoły Podstawowej nr 3.

Dalszy ciąg uroczystości odbywał się przy Pomniku Pamięci Obrońców Suweren-
ności i Niepodległości RP – ceremonia wciągnięcia flagi na maszt, odśpiewanie hym-
nu i  odczytanie Katyńskiego Apelu Pamięci. Potem delegacje ostródzkich władz sa-
morządowych, instytucji, organizacji pozarządowych i mieszkańcy miasta złożyli pod 
pomnikiem wiązanki kwiatów i zapalili znicze z biało-czerwonymi wstęgami. Następ-
nie zgromadzeni na uroczystości z pocztami sztandarowymi na czele wyruszyli w Ka-
tyńskim Marszu Pamięci ulicami Ostródy w kierunku Szkoły Podstawowej nr 3, głów-
nego organizatora obchodów. Tam przy Dębach Pamięci odbyła się odprawa w hołdzie 
Ofiarom Zbrodni Katyńskiej.

Współorganizatorami obchodów byli: Burmistrz Miasta Ostróda, parafia pw. Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas  
Christiana” oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w  Ostródzie, na 
terenie której w maju 2018 posadzono Dąb Pamięci i odsłonięto tablicę pamiątkową 
poświęconą por. lek. Marianowi Dzusiowi, rozstrzelanemu w  1940 roku w  katowni  
charkowskiego zarządu NKWD.

opracował Zbigniew Połoniewicz, Ostróda
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MUZEUM KATYŃSKIE 

Rodzina Katyńska w Olsztynie co roku organizuje wyjazd do Muzeum Katyńskiego. 
Polskie Cmentarze Wojenne, na których spoczywają nasi Bliscy, są daleko. Przywoła-
nie pamięci i oddanie należnej im czci jest możliwe w części epitafijnej Muzeum. Uro-
czystości lokalne w Olsztynie przy współpracy z władzami województwa, miasta, po-
wiatu i służb mundurowych mają zawsze bardzo uroczysty charakter. Mimo to nasza 
Rodzina uważa, że dopełnieniem kwietniowych obchodów kolejnych rocznic Zbrodni 
Katyńskiej jest obecność w „naszym” Muzeum Katyńskim.

13 kwietnia stawiliśmy się niemałą, bo 50-osobową grupą w Muzeum. Ten wyjazd 
był skierowany do nauczycieli i  uczniów szkół, które uczestniczyły w  tegorocznych 
konkursach o tematyce katyńskiej, jak również do tych, które przystąpiły w tym roku 
do programu Katyń... ocalić od zapomnienia. Zainteresowanie było ogromne. Gdybyśmy 
dysponowali większymi środkami finansowymi, może udałoby się zabrać wszystkich, 
którzy chcą uczyć się historii nie tylko z podręczników.

W drodze do Muzeum pani prof. Maria Nagięć, córka prof. Stanisława Swianiewi-
cza, dała wykład o życiu jeńców w obozie w Kozielsku na podstawie wspomnień jej ojca. 
Przed uroczystością udało nam się zwiedzić Muzeum, dzięki uprzejmości kustosza Se-
bastiana Karwata. W tym samym czasie po Muzeum była oprowadzana przez kierow-
nika Sławomira Frątczaka pani senator Anna Maria Anders. Porozmawialiśmy z panią 
senator, młodzież porobiła sobie z nią zdjęcia. Następnie udaliśmy się do części epita-
fijnej, gdzie zapaliliśmy znicze. Rodziny szukały nazwisk swoich Bliskich, a przedstawi-
ciele szkół nazwisk Bohaterów, których upamiętnili poprzez posadzenie Dębów Pamięci.

Obchody były bardzo skromne, przybyło mało Rodzin Katyńskich, nie dopisała  
pogoda.

W tym roku po uroczystości w  Muzeum udaliśmy się do Dolinki Katyńskiej na 
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, gdzie zapaliliśmy Znicze Pamięci. Jeszcze w au-
tobusie w czasie jazdy do Warszawy Barbara Gawlicka zapoznała uczestników wyjazdu 
z historią tego miejsca. Cmentarz Wojskowy na Powązkach to szczególna nekropolia, 
pełna bolesnej historii naszego kraju.

Po powrocie jeszcze długo napływały podziękowania ze szkół. Niektórzy dyrek-
torzy zapewniają nas, że w kwietniu po raz kolejny przystąpią do programu Katyń... 
ocalić od zapomnienia.
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FRANCJA 2019

W „Rodowodzie” z  ubiegłego roku pisałam o  zobowiązaniu, jakiego podjął się Fran-
cis Bernard, prezydent francuskiej organizacji pozarządowej Le Souvenir Français. Je-
sienią 2017 roku obiecał, że jego organizacja co roku będzie obchodziła Dzień Pamię-
ci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W tym roku po raz drugi uroczystości katyńskie odbyły 
się 14 kwietnia w gminie Neuve-Chapelle. W tym samym czasie równolegle przebiega-
ły obchody kolejnej rocznicy Zbrodni Katyńskiej przy pomniku katyńskim na cmen-
tarzu w Olsztynie. Na zaproszenie Stowarzyszenia Pamięć Francuska Barbara Gawli-
cka, Maciej Prażmo i Piotr Barański z Niezależnego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
oraz Lidia Nowacka dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej  
przebywali w dniach 7–9 maja we Francji. 

Pierwszego dnia odbyła się uroczystość upamiętniająca Ofiary Zbrodni Katyń-
skiej. W  kościele w  Neuve-Chapelle w  kąciku polskim umieszczona została mar-
murowa tablica z napisem Hołd Ofiarom Katynia. Wiosna 1940. W uroczystości brali 
udział przedstawiciele Le Souvenir Français z  panem Francisem Bernardem na cze-
le, miejscowe władze z Ronaldem Lieven, merem miasta Neuve-Chapelle, oraz licznie 
zgromadzona społeczność pochodzenia polskiego. Na maszt wciągnięto flagi polską 
i francuską, odegrano hymny. Drugiego dnia odprawiona została msza za poległych 
podczas II wojny światowej, modlono się za Ofiary Mordu Katyńskiego i żołnierzy Ar-
mii Krajowej. Uroczystość upamiętniająca zakończenie II wojny światowej przebiega-
ła przy pomniku poświęconym poległym podczas I wojny. Trzeci dzień to wizyty na 
licznych w tej okolicy cmentarzach, gdzie spoczywają żołnierze Wielkiej Wojny, oraz 
zwiedzanie jednej z  wielu nieczynnych już kopalni węgla kamiennego oraz kopalni 

„Wellington”, gdzie wydobywano kamień do budowy miasta Arras, a w czasie I wojny 
przebywali tam angielscy żołnierze. Byliśmy goszczeni z niezwykłą serdecznością. Za-
przyjaźnione z nami Stowarzyszenie Pamięć Francuska miało 11 sierpnia swoją uroczy-
stość, na której nie zabrakło akcentów polskich: przemarsz z polską flagą do kościoła  
w Neuve-Chapelle, zapalenie zniczy i złożenie kwiatów przy tablicach upamiętniają-
cych Ofiary Katynia i żołnierzy AK.

W tym roku po raz kolejny przybędzie do Olsztyna francuska delegacja na obchody 
80. rocznicy powstania Służby Zwycięstwu Polski.
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WSPÓŁPRACA Z HARCERZAMI Z LITWY 
I BIAŁORUSI

Stowarzyszenie Rodzina Katyńska od lat razem z Niezależnym Związkiem Żołnierzy 
Armii Krajowej wspiera polskie drużyny harcerskie na Litwie, a od niedawna na Bia-
łorusi. Najbardziej potrzebne są mundurki harcerskie i sprzęt do prowadzenia działal-
ności harcerskiej. Zależy nam na pomaganiu im w zachowaniu polskości. Z ich strony 
spotykamy się z ogromną wdzięcznością. Ze wzruszeniem i radością przyjmują od nas 
mundurki, o które bardzo dbają. Delegacja z olsztyńskich organizacji m.in. z Rodziny 
Katyńskiej była serdecznie i ciepło podejmowana na Litwie w dniach 11–14 lutego tego 
roku. Były liczne spotkania z harcerzami, społecznością szkoły polskiej w Dziewienisz-
kach i z kombatantami w Domu Kultury w Wilnie. Za zebrane na spotkaniu opłatko-
wym Rodziny Katyńskiej pieniądze zakupiono mundurki, które wręczyły harcerzom 
w Grzegorzewie nasze koleżanki: wiceprzewodnicząca zarządu RK Teresa Marchel i se-
kretarz zarządu RK Grażyna Wróblewska. Panie miały też zorientować się, jakie byłoby 
zainteresowanie ze strony litewskiej Polonii w upamiętnianiu Ofiar Zbrodni Katyńskiej  
poprzez realizację programu Katyń... ocalić od zapomnienia. 

W lipcu tego roku pod Nidzicą goszczeni byli harcerze z Białorusi z Wołkowyska (ob-
wód grodzieński). Zdobywali sprawności harcerskie, zapoznawali się z historią kraju 
ich przodków. Z dumą noszą otrzymane mundurki. W miejscowości, gdzie mieszkają, 
pojawienie się w mundurkach harcerskich na ulicy nie zawsze jest mile widziane przez 
społeczność białoruską. Padają nawet takie słowa: „Idą polscy nacjonaliści”.

W czasie pobytu w Wietrzychowie koło Nidzicy dzieci z opiekunem w obecności Ma-
cieja Prażmy, prezesa Stowarzyszenie Promujmy Kozłowo Nom Omnis Moriar, Mar-
ka Wolszczaka, wójta gminy Kozłowo, i Alicji Hołubowicz, przewodniczącej rady gmi-
ny, 24 lipca 2019 roku zapaliły znicze przy Dębach Pamięci przy kościele pw. świętych 
Apostołów Piotra i Pawła. Posadzone 8 października 2009 roku z inicjatywy Macieja 
Prażmo w ramach programu Katyń... ocalić od zapomnienia, Dęby upamiętniają por. WP 
Wacława Sarosieka, asp. PP Kazimierza Wróbla i asp. PP Piotra Pawła Puciło.

Grupa harcerzy „Szare Wilki” posługuje się nienaganną polszczyzną, niektórzy z nich 
uczą się w polskiej szkole. Na spotkaniu przy ognisku z kapitan Czesławą Błaszczuk i ma-
jorem Ireneuszem Murynowiczem, żołnierzami AK, oraz Barbarą Gawlicką harcerze opo-

wiadali o życiu społeczności polskiej 
w  ich kraju, jak działa szkolnictwo, 
zwłaszcza polskie szkoły, jak odbudo-
wuje się polskie harcerstwo, jak wy-
gląda ich codzienne życie. 

Doskonale orientują się, kto spo-
czywa w  Kuropatach. Sami mają 
duże obawy, czy kiedykolwiek uda 
się tam wybudować Polski Cmen-
tarz Wojenny.
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ŚWIADEK HISTORII

Janina Mirosława Aleksandrowicz, była 
przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzina 
Katyńska w  Olsztynie, 12 grudnia 2018 
otrzymała nagrodę honorową Instytu-
tu Pamięci Narodowej „Świadek historii”. 
Jest to wyróżnienie ustanowione w 2009 
roku. Otrzymują je osoby i  instytucje 
szczególnie zasłużone dla upamiętniania 
historii narodu polskiego. Ze względu na 
stan zdrowia Mirka nie mogła uczestni-

czyć w uroczystości w siedzibie białostockiego oddziału IPN. Obecnie nasza koleżan-
ka mieszka w Gdańsku z opiekującą się nią rodziną. To tu prezes IPN dr Jarosław Sza-
rek uhonorował odznaczeniem Mirkę Aleksandrowicz. Na spotkaniu obecny był także 
prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN w Gdańsku. „Świadek historii to ktoś szczególny. 
Ktoś, kto przeżył określony czas i potrafi o nim zaświadczyć, potrafi zaangażować się 
w upamiętnienie tych wydarzeń. To ktoś zdolny do opowiadania historii z uwagi na jej 
ważność w budowaniu niezależnego państwa i suwerennego narodu. Bardzo dziękuję 
za Pani działalność i postawę” – mówił prezes IPN.

Mirka Aleksandrowicz, córka ppor. rezerwy WP Pawła Aleksandrowicza, jeńca obo-
zu w Kozielsku, była przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie 
w latach 1999–2013. Niezwykle zaangażowana w upamiętnianie Ofiar Zbrodni Katyń-
skiej. Współuczestniczyła w  budowie olsztyńskiego Pomnika Katyńskiego. Z  jej ini-
cjatywy powstało w naszym mieście Rondo Ofiar Katynia. Całym sercem promowała 
program Katyń... ocalić od zapomnienia. To ze współpracy z  Uniwersytetem Warmiń-
sko-Mazurskim powstała na terenie uczelni Aleja Ofiar Katyńskich, upamiętniająca 
26 Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Co roku w kwietniu i 17 września w tej Alei gromadzi się 
społeczność uczelni: władze, wykładowcy i studenci, aby uhonorować i przywołać pa-
mięć o naszych Bliskich.

Mirosława Aleksandrowicz jest autorką i współautorką wielu publikacji o tematyce 
katyńskiej i nie tylko. W książkach Pamięci Bliskich (tom I i II) przedstawione są sylwetki 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Bliskich członków naszej RK. Postanowieniem prezydenta RP 
z dnia 31 marca 2005 roku za wybitne zasługi Janina Mirosława Aleksandrowicz została 
odznaczona Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. Za szczególne zasługi dla Olszty-
na oraz zaangażowanie w działalność społeczną otrzymała bardzo cenioną w olsztyń-
skim środowisku Statuetkę Świętego Jakuba. Wręczono jej również Honorową Odznakę  
za zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego.

Gratulujemy naszej koleżance wspaniałego wyróżnienia. To również zaszczyt dla 
olsztyńskiej Rodziny Katyńskiej.

opracowała Barbara Gawlicka



82 RODOWÓD RODZIN KATYŃSKICH   ROK VII NR 7

DZIAŁALNOŚĆ RODZIN

Rodzina Katyńska w Opolu
DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU ZA ROK 2018

W dniu 26 stycznia 2018 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Rodziny Katyń-
skiej w  Opolu. Zarząd uzyskał absolutorium. Na zebraniu zatwierdzono plan pracy 
i plan finansowy na rok 2018. Stan osobowy Stowarzyszenia na 31 grudnia 2018 to  
50 członków zwyczajnych i 4 członków wspierających.

Działalność Stowarzyszenia obejmowała przede wszystkim upamiętnianie prawdy 
historycznej o Zbrodni Katyńskiej i jej Ofiarach poprzez organizowanie i uczestnictwo 
w uroczystościach związanych z obchodami rocznicowymi, kombatanckimi, świętami 
państwowymi w Opolu i na Opolszczyźnie. We wszystkich uroczystościach staraliśmy 
się uczestniczyć z naszym sztandarem.

Działalność Stowarzyszenia w rozbiciu na miesiące przedstawiała się następująco:
Styczeń 2018: Zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowe dla naszych członków i za-

proszonych gości, wśród których byli przedstawiciele władz samorządowych, woje-
wódzkich, miejskich Opola i Strzelc Opolskich, dowództwa 10. Brygady Logistycznej 
w  Opolu, stowarzyszeń kombatanckich, Sybiraków i  Kresowiaków. Modlitwę popro-
wadził ks. Rafał Bałamucki, kapelan naszej Rodziny Katyńskiej w Opolu. Spotkanie 
umilił występ członków zespołu Metronom. Śpiewaliśmy wspólnie kolędy, dzieliliśmy 
się opłatkiem.

Na zebraniu rozdaliśmy członkom stowarzyszenia „Rodowód Rodzin Katyńskich”, 
w którym znajdowały się między innymi wspomnienia i wiadomości z życia naszej Ro-
dziny Katyńskiej. Staramy się, aby w każdym „Rodowodzie” znalazły się wspomnienia 
napisane przez naszych członków.

W styczniu na zaproszenie Marszałka Województwa uczestniczyliśmy w spotkaniu 
stowarzyszeń kombatanckich w Filharmonii Opolskiej.

Luty 2018: Przedyskutowano i zatwierdzono plan pracy i plan finansowy, skory-
gowany o  wnioski z  zebrania sprawozdawczego. Realizując wnioski z  zebrania spra-
wozdawczego, wysłano pismo do Prezydenta Miasta Opole w sprawie upamiętnienia 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej tablicą lub nazwą ulicy lub placu w  Opolu. Panie Urszula  
Gawor i  Edwarda Turkiewicz były na spotkaniu w  tej sprawie u doradcy wojewody  
opolskiego pana Żukowskiego.

3 lutego na zaproszenie Sybiraków uczestniczyliśmy w spotkaniu z okazji 78. rocz-
nicy masowej deportacji Polaków z Kresów Wschodnich na Sybir.

9 lutego braliśmy udział w uroczystej przysiędze wojskowej na zaproszenie 10. Bry-
gady Logistycznej w Opolu.

Poparliśmy apel środowiska „Tygodnika Powszechnego”, aby w  rocznicę powsta-
nia w Getcie Warszawskim (9 kwietnia 1943) w świątyniach stolicy rozległ się dźwięk 
dzwonów.

Marzec 2018: Dostaliśmy informację z Muzeum Katyńskiego w Warszawie o wysta-
wie katyńskiej Umierali nie tylko sobie…, która ma charakter plenerowy, rozpoczyna się 
wystawieniem jej w Łazienkach i następnie ma krążyć po różnych dzielnicach Warszawy.
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1 marca w Opolu odbyły się uroczyste obchody narodowego Dnia Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych z odsłonięciem tablicy upamiętniającej ofiary Urzędu Bezpieczeństwa 
w  Opolu przy ulicy Krakowskiej 53. Zostaliśmy zaproszeni na nią przez Wojewodę 
Opolskiego i Prezydenta Miasta Opole.

4 marca uczestniczyliśmy w uroczystości upamiętniającej mord dokonany przez 
nacjonalistów ukraińskich na mieszkańcach Huty Pieniawskiej.

17 marca braliśmy udział w  uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia Stalagu 344, 
Lambsdorf, która odbyła się w miejscu pamięci narodowej w Łambinowicach. Złożyli-
śmy wiązankę kwiatów pod pomnikiem.

23 marca uczestniczyliśmy w finisażu wystawy zorganizowanej przez Centralne 
Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach i Stowarzyszenie Rodzina Ka-
tyńska w Opolu. Na wystawie tej zaprezentowana została również rodzinna korespon-
dencja szczególnej grupy jeńców wojennych, jaką byli oficerowie i policjanci przetrzy-
mywani w obozach NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. O kontaktach tych 
jeńców z bliskimi, wysłanych listach do rodziny i rzadkich odpowiedziach opowiadali 
pracownicy muzeum i potomkowie jeńców, po których pamiątki wzbogaciły ekspozycję.

Otrzymaliśmy odpowiedź od Prezydenta Miasta Opole na nasze wystąpienie o usta-
nowienie miejsca publicznego w Opolu upamiętniającego Ofiary Zbrodni Katyńskiej, 
w której Prezydent informuje nas, że będzie pamiętał priorytetowo o tym przy nazew-
nictwie nowo powstających rond, ulic, placów i skwerów.

Kwiecień 2018: Kwiecień to miesiąc pamięci narodowej, a  dla nas szczególnie 
ważna jest data 13 kwietnia, jako dzień 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Spotkali-
śmy się w tym dniu przy pomniku Golgota Wschodu, gdzie razem z przedstawicielami 
władz miejskich i wojewódzkich, stowarzyszeniami kombatanckimi, młodzieżą szkol-
ną i wojskiem uczciliśmy pamięć Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Asystę wojskową zapewniła  
10. Brygada Logistyczna w Opolu. Wzruszającą homilię i modlitwę wygłosił nasz kape-
lan ksiądz Rafał Bałamucki. W kościele bł. Czesława w niedzielę ksiądz Bałamucki od-
prawił mszę świętą w intencji Ojczyzny i pomordowanych na Wschodzie.

11 kwietnia w Warszawie na Zamku Królewskim odbyła się międzynarodowa kon-
ferencja Zbrodnia Katyńska – 75 lat walki o prawdę, zorganizowana przez Centrum Pol-
sko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Muzeum Katyńskie.

13 kwietnia w Muzeum Katyńskim w Warszawie zorganizowano główne obcho-
dy Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Po mszy świętej odbyła się debata Zbrodnia 
Katyńska – co pamiętamy i projekcja filmu Sztafeta.

13 kwietnia w siedzibie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowi-
cach odbył się finał XXVI edycji konkursu recytatorskiego poezji jenieckiej. Przedsię-
wzięcia edukacyjne dotyczące sprawy katyńskiej, które organizuje Muzeum, są dla nas 
bardzo ważne. Co roku fundujemy nagrody dla laureatów 2 konkursów:

 – konkursu recytatorskiego poezji jenieckiej Nie traćmy pamięci,
 – konkursu na projekt historyczny Póki nie jest za późno.
Na nagrody dla laureatów tych konkursów, w których uczestniczy młodzież szkol-

na, przeznaczyliśmy kwotę 1000 złotych.
25 kwietnia w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych odbyło się spotkanie z pra-

cownikami Muzeum Katyńskiego w Warszawie, na którym prelekcję wygłosiła pani Ewa 
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Kowalska – była kierowniczka MK, a towarzyszył jej pan Stanisław Frączak, obecny kie-
rownik MK. Tematem tego spotkania było Żyli nie tylko dla siebie, umarli nie tylko sobie.

Maj 2018: 2 i 3 maja na zaproszenie władz Opola uczestniczyliśmy w obchodach 
227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Byliśmy na okolicznościowej uroczystej 
sesji Rady Miasta Opola.

8 maja na zaproszenie Prezydenta Opola byliśmy na uroczystościach z  okazji  
73. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

16 maja w Krakowie, na cmentarzu Rakowickim braliśmy udział w ponownym po-
grzebie, po ekshumacji śp. Andrzeja Sariusz-Skąpskiego, wieloletniego prezesa Federa-
cji Rodzin Katyńskich, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Braliśmy udział w tym 
pogrzebie razem z licznymi przedstawicielami Rodzin Katyńskich z całej Polski.

W maju wysłaliśmy za pośrednictwem Federacji Rodzin Katyńskich sprawozdanie 
z naszej działalności do Ministerstwa Obrony Narodowej – Departament Kultury i do 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czerwiec 2018: 9 czerwca odbył się wyjazd na cmentarz wojenny do Charkowa, 
w którym uczestniczyła nasz członkini, pani Kazimiera Frydel. Wyjazd zorganizowa-
ny został przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Relacja z tego wyjaz-
du przygotowana przez panią Kazimierę Frydel opublikowana została w „Rodowodzie 
Rodzin Katyńskich” za 2018 rok.

19 czerwca odbyły się w Opolu IX Opolskie Dni Kresowe, w których jak co roku 
uczestniczyliśmy. 

21–23 czerwca uczestniczyliśmy, na zaproszenie Rodziny Katyńskiej Ziemi Mo-
gileńskiej, w zjeździe prezesów Rodzin Katyńskich i Rodzin Policyjnych zrzeszonych 
w Federacji Rodzin Katyńskich. Zjazd odbył się dzięki staraniom prezesa Rodziny Ka-
tyńskiej z Mogilna pana Adama Kowalskiego. Spotkanie odbyło się w klasztorze be-
nedyktyńskim z XVI wieku, obecnie objętego przez OO. Franciszkanów, w atmosferze 
serdecznej i przyjacielskiej. Dokładny opis spotkania ze zdjęciami zamieszczony jest 
w „Rodowodzie Rodzin Katyńskich” 2018. 

28 czerwca nasi członkowie uczestniczyli w obchodach święta 10. Brygady Logi-
stycznej w Opolu.

29 czerwca w Muzeum Katyńskim w Warszawie odbyły się uroczystości 25. roczni-
cy powstania tej placówki, zorganizowane przez dyrektora Muzeum Wojska Polskiego.

Lipiec–sierpień 2018: Opracowaliśmy i wysłaliśmy do Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej sprawozdanie w sprawie rozliczenia kwot uzyskanych z odpisu 1% po-
datku na rzecz naszego stowarzyszenia. Braliśmy udział w uroczystościach związanych 
z rocznicą wybuchu powstania warszawskiego.

15 sierpnia uczestniczyliśmy w obchodach święta Wojska Polskiego organizowa-
nych przez 10. Brygadę Logistyczną w Opolu z wiodącym tematem Spotkania żołnier-
skich pokoleń.

Przygotowując materiały do „Rodowodu Rodzin Katyńskich” za rok 2018, zebra-
liśmy zdjęcia i  informacje o  miejscach upamiętnienia Zbrodni Katyńskiej i  jej Ofiar 
na terenie Opola i Opolszczyzny. Przygotowujemy się do wydania specjalnej broszury 
z okazji 80-lecia Zbrodni Katyńskiej o miejscach upamiętnienia Zbrodni Katyńskiej 
na terenie Opolszczyzny.
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Wrzesień 2018: 1 i 17 września złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Golgota Wscho-
du. 17 września, w Dniu Sybiraka uczestniczyliśmy w mszy świętej w katedrze opolskiej. 

Październik 2018: 6 października w Łambinowicach odbyło się uroczyste spot-
kanie w  74. rocznicę przybycia pierwszego transportu wysiedlonych z  Warszawy  
uczestników powstania warszawskiego do Stalagu 344 Lambsdorf.

11 października gościliśmy członków Rodziny Katyńskiej w Katowicach. Na spot-
kanie przyjechały 3 osoby. Rozpoczęliśmy spotkanie w naszej siedzibie, a następnie po-
kazaliśmy Rynek Opolski, kościół OO. Franciszkanów, złożyliśmy kwiaty pod Golgo-
tą Wschodu. Zwiedziliśmy następnie skansen w Bierkowicach, gdzie oprowadzała nas 
pani Edwarda Turkiewicz. Zakończyliśmy spotkanie wspólnym obiadem w restauracji 
przy skansenie. 

19 października na zaproszenie Komendy Hufca ZHP w Głubczycach uczestni-
czyliśmy w uroczystej zbiórce z okazji przejścia na emeryturę po 35 latach służby hm 
Ryszarda Kańtocha. W swym wystąpieniu hm Kańtoch dziękował serdecznie Rodzi-
nie Katyńskiej w Opolu za wieloletnią owocną współpracę. Zbiórka w ratuszu w Głub-
czycach miała bardzo uroczysty charakter. Osoby szczególnie zasłużone we współpra-
cy z hufcem otrzymały Złote Lilijki oraz miniaturkę herbu Głubczyc, wśród osób tych 
znalazły się panie Urszula Gawor i Edwarda Turkiewicz z naszej Rodziny Katyńskiej.

20 października członkinie naszej Rodziny uczestniczyły w uroczystej przysię-
dze wojskowej w 10. Brygadzie Logistycznej w Opolu.

Prokuratura Krajowa zwróciła się do nas z prośbą o kontakt z rodzinami zamordo-
wanych w Katyniu prokuratorów w celu upamiętnienia tej grupy zawodowej i przekazu 
młodym adeptom zawodu prokuratorskiego wiedzy o zamordowanych poprzednikach. 
Niestety, wśród podanych nazwisk nie było nikogo w naszych rodzinach katyńskich 
na Opolszczyźnie.

Listopad 2018: 11 listopada w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości władze 
miejskie Opola i wojewódzkie Opolszczyzny przygotowały szereg pięknych uroczysto-
ści. Otrzymaliśmy dużo zaproszeń do udziału w  uroczystościach. Uczestniczyliśmy 
z naszym sztandarem we mszy świętej za Ojczyznę w katedrze opolskiej i w innych 
licznych spotkaniach w Opolu i na Opolszczyźnie.

16 listopada Centralne Muzeum Jeńców Wojennych wspólnie z Muzeum Katyń-
skim zorganizowało spotkanie i seminarium z rodzinami jenieckimi w Muzeum Ordy-
nariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie.

Grudzień 2018: Ukazał się nowy numer „Rodowodu Rodzin Katyńskich” za rok 
2018, którego druk i wydanie zrealizowane zostało w Opoldruku Opole przy istotnej 
pomocy członka naszej Rodziny Katyńskiej. W numerze tym znajdują się między inny-
mi wspomnienia pani Teresy Kaczmarek z wyjazdu do Miednoje i wspomnienia pani 
Kazimiery Frydel z wyjazdu do Charkowa oraz zdjęcia i krótkie opisy miejsc upamięt-
nienia Zbrodni Katyńskiej na Opolszczyźnie. Mam nadzieję, że uda się zgromadzić 
więcej zdjęć i opisów, o co wszystkich naszych członków bardzo proszę. Jest również 
w tym „Rodowodzie” krótki opis naszej działalności w 2018 roku.

Zarząd spotykał się co miesiąc na zebraniach, na których omawiano aktualne spra-
wy i podejmowano decyzje co do bieżących działań.
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Rodzina Katyńska w Oświęcimiu
PAMIĘTALI W OŚWIĘCIMIU O ZBRODNI 
KATYŃSKIEJ

To była 79. rocznica Zbrodni Katyńskiej, którą wspomniano 29 kwietnia w Oświęcimiu. 
Obchody miały charakter cykliczny, podzielony na dwie części. Pierwsza z nich obej-
mowała spotkanie organizatorów z młodzieżą szkół średnich na terenie sanktuarium 
NMP Wspomożenia Wiernych księży salezjanów w Oświęcimiu. Następnie w kościele 
pw. Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu tradycyjnie złożono kwiaty pod pamiątkowy-
mi tablicami oraz odprawiono w intencji polskich bohaterów wojennych mszę świętą 
koncelebrowaną. Organizatorem obchodów było Koło Terenowe w  Oświęcimiu Sto-
warzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej w Krakowie przy współudziale 
dwóch oświęcimskich parafii oraz miasta Oświęcim. Te rocznicowe obchody odbyły się 
w 20-lecie istnienia Koła Terenowego w Oświęcimiu SROKPP w Krakowie.

Od lat młodzież szkół średnich z Oświęcimia bierze udział w spotkaniu, na któ-
rym prezentowana jest wiedza na temat Zbrodni Katyńskiej. W tym roku w sali tea-
tralnej na terenie sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych księży salezjanów mło-
dzież szkół średnich wysłuchała wykładu dr Izabelli Sariusz-Skąpskiej, prezes Federacji 
Rodzin Katyńskich, a także Zbigniewa Siekańskiego, prezesa Stowarzyszenia Rodzin 
Ofiar Katynia Polski Południowej w Krakowie. Na spotkaniu był także obecny dr Ka-
rol Ptaszkowski, przewodniczący Koła Terenowego w Oświęcimiu SROKPP w Krakowie,  
a także Rodziny Policyjnej 1939 z Oświęcimia.

 – Zginęli w 1940 roku strzałem w tył głowy. Byli potraktowani jak przestępcy, któ-
rymi nie byli. Byli więźniami wojennymi, którym przysługiwała obrona przed wojną, 
bo już zostali pojmani. Chroniło ich prawo i wbrew temu prawu, wbrew zwyczajowi 
i cywilizacji, wbrew kulturze Europy zostali zamordowani. 80 lat później dzieci, wnu-
ki, prawnuki opowiadają ich historię, aby pokazać, że bycie bohaterem jest trudniej-
sze, niż nam się wydaje – mówiła do młodzieży dr Izabella Sariusz-Skąpska. Posługu-
jąc się prezentacją multimedialną, przedstawiła Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu 
oraz zachęcała do odwiedzenia Muzeum Katyńskiego.

 – Katyń to symbol najbardziej znany, ale mówiąc o Zbrodni Katyńskiej, musimy 
również brać pod uwagę tych, którzy zginęli w lesie charkowskim, będąc jeńcami Sta-
robielska, tych, którzy zginęli w Twerze i zostali wrzuceni do dołów śmierci w Mied-
noje, i tych, którzy byli w więzieniach zachodniej Ukrainy, czyli na dawnych Kresach 
Wschodnich, i leżą w Bykowni. Istnieją też Kuropaty pod Mińskiem, gdzie nie ma cmen-
tarza wojennego – akcentował Zbigniew Siekański.

Podczas drugiej części uroczystości w przedsionku świątyni delegacje władz samo-
rządowych, wojska i policji, Sybiraków, kombatantów, uczelni oświęcimskiej, radnych 
samorządowych złożyły wiązanki kwiatów, przez co uczczono pamięć zamordowanych. 
Pod tablicami wartę honorową pełnili policjanci w umundurowaniu wyjściowym oraz 
z okresu międzywojennego.
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 – Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być dziś w Oświęcimiu w miesiącu pamięci 
narodowej, ponieważ Oświęcim nigdy nie zawodzi. Miasto, które przeżyło tak stra-
szą rzecz, jak martyrologia Auschwitz, pamięta również o Zbrodni Katyńskiej – mó-
wił podczas wystąpienia Zbigniew Siekański. Tradycyjnie odprawiono mszę świętą 
koncelebrowaną przez ks. Edwarda Mazgaja, proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP 
w Oświęcimiu, oraz ks. Aleksandra Karkoszkę SDB, penitencjarza w parafii NMP Wspo-
możenia Wiernych w Oświęcimiu, który wygłosił homilię. Przed rozpoczęciem mszy 
świętej głos zabrali dr Karol Ptaszkowski, założyciel Koła Oświęcimskiego SROKPP 
w  Krakowie, oraz dr Izabella Sariusz-Skąpska, prezes Federacji Rodzin Katyńskich. 
Pierwszy z mówców powitał przybyłych oraz przypomniał, iż w tym roku mija 20 lat 
od powołania do życia Koła Oświęcimskiego Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Pol-
ski Południowej w Krakowie oraz Rodziny Policyjnej 1939. To nieprzerwany okres za-
biegów o zachowanie pamięci o tragicznych wydarzeniach z okresu sowieckiej agresji 
na Polskę w 1939 roku.

 – Przez dziesięciolecia prawda o Zbrodni Katyńskiej była niedostępna poza zaci-
szem domów, gdzie mieszkały rodziny katyńskie. Przez dziesięciolecia prawda była 
ukrywana i zakłamywana. Ale myliłby się ten, kto twierdzi, że kłamstwo powtórzo-
ne 1000 razy przemieni się w prawdę. Wiemy już bardzo wiele, pisze się książki i prace  
naukowe, ale jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia dla historyków, aby ci, którzy się 
zastanawiają, gdzie mieszka historia Zbrodni Katyńskiej, znaleźli do niej dostęp – mó-
wiła podczas wystąpienia w kościele dr Izabella Sariusz-Skąpska.

Oprawę wokalną podczas mszy świętej zapewnił Chór Byłych Wychowanków Sale-
zjańskich Auxilium pod dyrekcją Mirosława Kramarczyka.

opracowali Karol Ptaszkowski i Ryszard Tabaka
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Rodzina Katyńska w Toruniu
DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Toruniu powstało w sierpniu 1989 – najpierw po-
wstał komitet społeczny Rodziny Katyńskiej, w którego skład weszli senatorowie Alicja 
Grześkowiak i Stanisław Dembiński oraz posłowie Jan Wyrowiński i Krzysztof Żabiń-
ski. Później przyjęto nazwę „Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Toruniu”.

Nasze działania to: odsłanianie epitafiów, tablic pamiątkowych, współuczestni-
czenie w sadzeniu Dębów Pamięci, współorganizowanie wystaw, redagowanie biulety-
nu archiwizującego działania Stowarzyszenia RK w Toruniu, dostarczanie materiałów 
do artykułów, uczestniczenie w spotkaniach z młodzieżą i lokalnych społecznościach.

21 czerwca 2017: Prezes RK w Toruniu Bogdan Taczak otrzymał z rąk Michała  
Zaleskiego Nagrodę Prezydenta Miasta Torunia za całokształt działalności w dziedzinie  
historii i dziedzictwa narodowego.

28 sierpnia 2018: Stowarzyszenie otrzymało Medal Marszałka Województwa  
Piotra Całbeckiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” podczas uro-
czystości Kujawsko-Pomorskich obchodów 38. rocznicy podpisania Porozumień Sierp-
niowych, połączone z 100. rocznicą odzyskania Niepodległości.

26 września 2019: Otrzymaliśmy jako stowarzyszenie honorową odznakę 
„Świadek historii” za całokształt działalności upamiętniającej ofiary Zbrodni Katyńskiej. 
Rodzina Katyńska w Toruniu podejmuje działania upamiętniające pomordowanych ofi-
cerów polskich w Katyniu, Charkowie, Miednoje Działalność (2017-2019), Bykowni.

oprac. Barbara Sękowska-Reinke

Pan Prezes RK 
w Toruniu Bogdan 
Taczak otrzymał 
nagrodę Prezydenta 
Miasta Torunia z rąk 
Michała Zaleskiego 
(21 czerwca 2017).

Medal Marszałka Wo-
jewództwa Kujawsko-

-Pomorskiego Piotra 
Całbeckiego „Unitas 
Durat Palatinatus  
Cuiaviano-Pomera-
niensis” w 100. rocz-
nicę odzyskania Nie-
podległości  
(28 sierpnia 2018).

Uroczyście odsłoniliśmy tablicę 
pamiątkową, poświęconą gen. 

dr Bolesławowi Błażejewskiemu, 
zamordowanemu w Katyniu (13 kwietnia 

2018). Tablica została wykonana 
przez toruńskiego artystę pana Lecha 

Karczewskiego.
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DZIAŁALNOŚĆ STOWARZESZENIA
Bogusław Perczak, Barbara 

Sękowska-Reinke, Barbara Kuta 
podczas uroczystości wręczania 

nagrody honorowej „Świadek 
historii”.

Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Toruniu  
otrzymało honorową odznakę „Świadek historii”  
za całokształt działalności (26 września 2019).

Rodzina Katyńska w Warszawie
KRONIKA

2018
17 września: Udział w obchodach 79. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę i Dnia 

Pamięci Ofiar Agresji Sowieckiej. Przed południem uroczystą mszę świętą na placu 
apelowym Muzeum Katyńskiego odprawił bp polowy WP ks. gen. Józef Guzdek, któ-
ry w homilii podkreślił, że „obchody rocznicy agresji sowieckiej na Polskę to nie tyl-
ko czas wspomnień i modlitwy w intencji poległych oraz zamordowanych, ale również 
czas refleksji i ponownego pytania: dlaczego to się stało? Dlaczego kłamstwo katyńskie 
oraz doraźne korzyści wielu państw przeważyły nad prawdą? Czy to możliwe, że po  
wielu latach od tych tragicznych wydarzeń nadal są ludzie, którzy nie zgadzają się  
z oczy wis tymi dowodami ludobójstwa na Polakach?… Jeśli chcemy zachować wolność, 
musimy być wierni prawdzie, która jest warunkiem wolności i  godności człowieka –  
Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.

Po południu razem z  członkami innych Stowarzyszeń upamiętniających ofiary  
napaści Związku Sowieckiego na Polskę 17 września 1939 roku uczestniczyliśmy  
w obchodach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy przy Pomniku Poległym 
i Pomordowanym na Wschodzie.

8 listopada: Udział w  uroczystości przygotowanej z  okazji 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości w  Zespole Szkół Licealnych i  Ekonomicznych nr 1 
w Warszawie. Uczniowie wystawili wartę honorową. Program przewidywał zwiedza-
nie okolicznościowej wystawy i zapalenie zniczy przy Dębach Pamięci. W części arty-
stycznej wystąpili uczniowie oraz artyści Filharmonii Narodowej z koncertem pieśni 
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patriotycznych. Szkoła została uhonorowana przez nasze stowarzyszenie pamiątko-
wym „Guzikiem Katyńskim”.

9 listopada: Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie zaprosił nas 
na świętowanie „Dnia dla Niepodległej”. Placówka uczestniczyła w ustanowieniu „Re-
kordu dla Niepodległej”, do którego to projektu edukacyjnego zgłosiło się ponad 20 
tysięcy szkół i  przedszkoli. Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu. Następ-
nie uczniowie zaprezentowali składankę słowno-muzyczną o tematyce patriotycznej. 
Szkołę uhonorowaliśmy „Guzikiem Katyńskim”.

14 grudnia: W sali konferencyjnej Garnizonu Warszawskiego w Cytadeli Warszaw-
skiej odbyło się wyjątkowo uroczyste, wspólne spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia 
Rodzina Katyńska w Warszawie, Związku Sybiraków i Warszawskiego Stowarzyszenia 
Rodzina Policyjna 1939 zorganizowane przez Muzeum Katyńskie przy wsparciu Gar-
nizonu Warszawskiego. Po wprowadzeniu sztandarów, odśpiewaniu Hymnu Rzeczy-
pospolitej Polskiej i Hymnu Sybiraków wiele osób zostało uhonorowanych odznacze-
niami, dyplomami i wyróżnieniami, również przez nasze Stowarzyszenie „Guzikiem 
Katyńskim” i Medalem Pamiątkowym „Prawda i Pamięć”. 

2019
4 stycznia: Na Powązkach pożegnaliśmy zmarłego 21 grudnia 2018 Jacka Mile-

ra, historyka sztuki sakralnej, dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za 
Granicą i Strat Wojennych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pod-
czas 25-letniej pracy prowadził aktywną działalność na rzecz ochrony polskich dóbr 
kultury poza granicami kraju, szczególnie na Białorusi, Litwie i Ukrainie. Był wykła-
dowcą akademickim na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
i Uniwersytecie Warszawskim.

19 stycznia: W Katedrze Polowej została odprawiona msza święta w intencji Sto-
warzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich. Podczas liturgii ks. płk SG Zbigniew Kępa, 
asystent kościelny tej organizacji, apelując do zebranych, stwierdził, że jako członko-
wie Stowarzyszenia muszą rozbudzać w sobie ów nadprzyrodzony zmysł świętości, aby 
mogli te znaki świętości rozpoznać u pomordowanych kapelanów i kleryków oraz je 
udokumentować.

Po Eucharystii odbyło się spotkanie członków i zaproszonych gości. Wystąpili na 
nim m.in. o. Gabriel Bartoszewski, postulator w procesach beatyfikacyjnych, dr Ewa 
Kowalska z  IPN oraz dr Jacek Macoszyn, dyrektor Muzeum Ordynariatu Polowego, 
który przedstawił koncepcję wystawy czasowej poświęconej kapelanom katyńskim. 

20 stycznia: W kościele pw. św. Karola Boromeusza na Powązkach została odprawio-
na msza święta w 30. rocznicę zamordowania ks. prałata Stefana Niedzielaka, współza-
łożyciela Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, proboszcza parafii, w której w latach 1980. 
wraz z Wojciechem Ziembińskim zaczął tworzyć Sanktuarium „Poległym i Pomordowa-
nym na Wschodzie”. 

5 lutego: Z okazji 100. rocznicy powołania Biskupstwa Polowego w Polsce (powołał 
je 5 lutego 1919 roku papież Benedykt XV) w Katedrze Polowej WP została odprawio-
na uroczysta msza święta dziękczynna, celebrowana pod przewodnictwem nuncjusza 
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apostolskiego abp. Salvatore Pennacchio. Przed mszą została odsłonięta i poświęcona 
tablica upamiętniająca abp. Achillesa Rattiego (późniejszego papieża Piusa XI), pierw-
szego nuncjusza apostolskiego w niepodległej Polsce, oraz pamiątkowy medalion jubile-
uszowy wykonany z brązu, przedstawiający pastorał pierwszego bp. polowego Stanisła-
wa Galla, w otoczeniu pięciu herbów kolejnych ordynariuszy wojskowych. 12 września 
1945 roku działalność biskupstwa została zawieszona. Ordynariat Polowy w  Polsce 
został przywrócony 21 stycznia 1991 roku dekretem papieża Jana Pawła II, a Katedrą 
Polową WP został Kościół Garnizonowy pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pol-
ski przy ul. Długiej w Warszawie. 

5 marca: W 79. rocznicę decyzji Biura Politycznego WKP(b) z 5 marca 1940 zosta-
ła odprawiona w kościele św. Krzyża uroczysta msza święta w intencji polskich jeńców 
rozstrzelanych w ZSRR na mocy tej decyzji. Jak co roku uczestniczyli członkowie na-
szej Rodziny. 

7 kwietnia: Ulicami Warszawy przeszedł XII Katyński Marsz Cieni, w  którym 
wzięło udział blisko 400 rekonstruktorów z całej Polski. Marsz poprzedziła msza świę-
ta odprawiona w Katedrze Polowej WP. Komendant marszu Jarosław Wróblewski po-
wiedział m.in. „Ten marsz ma pokazać, że nasze milczenie podczas drogi warszawski-
mi ulicami jest symbolicznym krzykiem o ich pamięć, jesteśmy ich cieniami”. Wśród 
maszerujących, jak co roku, byli też członkowie naszego Stowarzyszenia.

7 kwietnia: W  Nowym Dworze Mazowieckim uczestniczyliśmy w  uroczystoś-
ciach z okazji 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Po mszy świętej odprawionej w kościele  
pw. św. Michała Archanioła, na skwerze im. ks. Stanisława Poniatowskiego, zosta-
ły posadzone dwa kolejne Dęby Pamięci poświęcone żołnierzom Batalionu Elektro-
technicznego z lat 1919–1939. Gościem honorowym uroczystości była minister Anna  
Maria Anders. 

11 kwietnia: Na dziedzińcu Komendy Głównej Policji, pod obeliskiem Poległym Poli-
cjantom, odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary Zbrodni Katyńskiej w 79. rocznicę 
zamordowania przez NKWD funkcjonariuszy PP. Podsekretarz stanu w MSWiA Janusz 
Zieliński powiedział m.in. „Prawda o tamtych wydarzeniach musi być w nas, żyć i być 
częścią zbiorowej świadomości. Oddajemy dzisiaj cześć tym, którzy zginęli za Polskę”.

13 kwietnia: Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Na placu apelowym Mu-
zeum Katyńskiego została odprawiona msza święta pod przewodnictwem bp. Józefa 
Guzdka. W homilii, analizując politykę zagraniczną Rosji po przegranej wojnie 1920 
roku, biskup stwierdził, że budowana ona była na fałszu i przyświecała jej idea znisz-
czenia odrodzonej Polski. Skutkiem tego był wyrok, który zapadł 5 marca 1940, ska-
zujący elitę polskiego narodu na śmierć. Zdaniem biskupa, zgromadzone w Muzeum 
Katyńskim eksponaty wydobyte z dołów śmierci krzyczą o prawdę, wołają o sprawied-
liwy sąd i ukaranie winnych. Na zakończenie zachęcił do wierności prawdzie i modlit-
wy w intencji pomordowanych. Eucharystię poprzedził apel oraz ceremonia złożenia 
kwiatów przy epitafiach katyńskich. 

Członkowie naszego stowarzyszenia złożyli również wiązanki kwiatów i zapalili  
znicze w  Sanktuarium Pomordowanym na Wschodzie na Starych Powązkach oraz  
Dolince Katyńskiej na Cmentarzu Wojskowym.
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15 kwietnia: W Teatrze Polskim odbyła się Finałowa Gala 10. przeglądu filmowe-
go Echa Katynia. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek wręczył sta-
tuetki filmowcom, którzy swoją twórczością przyczynili się do popularyzacji historii 
Zbrodni Katyńskiej. Otrzymali je duńska dziennikarka Anna Elisabeth Essen, Asen 
Władimirow – bułgarski producent i reżyser oraz Piotr Szkopiak – polski reżyser uro-
dzony w  Wielkiej Brytanii, którego dziadek został rozstrzelany w  Katyniu. Zebrani  
obejrzeli spektakl Kartki z Katynia.

11 maja: W kościele pw. św. Karola Boromeusza została odprawiona msza święta 
w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej, której przewodniczył bp Rafał Markowski. Po Eu-
charystii ksiądz biskup poświęcił kolejne tabliczki epitafijne na ścianie kościoła. Hołd 
pomordowanym złożyły dzieci, które tego dnia przystępowały do I komunii. Bp Mar-
kowski spotkał się w naszej siedzibie z rodzinami tych, którym zostały poświęcone 
tabliczki epitafijne.

12 maja: Z inicjatywy Stowarzyszenia Pamięci Kapelanów Katyńskich przy wspar-
ciu ojców franciszkanów, na terenie Klasztoru Znalezienia Krzyża Świętego w Kalwa-
rii Pacławskiej otwarto i poświęcono pierwszą w Polsce Aleję Dębów Pamięci Kapelanów 
Katyńskich, będącą upamiętnieniem duszpasterzy Wojska Polskiego II RP. Byli to ka-
pelani różnych wyznań i religii, służby czynnej i rezerwy, którzy we wrześniu 1939 
roku dostali się do niewoli sowieckiej razem z żołnierzami. W obozach prowadzili taj-
ne posługi religijne dla jeńców i tak jak oni, wiosną 1940 roku, zostali zamordowani:  
13 w Katyniu, 5 w Charkowie, 13 w Twerze, 2 na Ukrainie. 

20 czerwca: Uroczystość Bożego Ciała w  parafii św. Karola Boromeusza na Po-
wązkach. Jak co roku, drugi ołtarz przygotowała Warszawska Rodzina Katyńska. Po 
raz pierwszy do pocztu sztandarowego zostali zaproszeni uczniowie Zespołu Szkół  
im. Kasprzaka w Warszawie.

1 września: W kościele pw. św. Karola Boromeusza została odprawiona msza świę-
ta w  intencji ks. prałata Stefana Niedzielaka, z  okazji kolejnej rocznicy imienin. Po 
mszy jak zawsze procesyjnie ze sztandarem Stowarzyszenia udaliśmy się na modlitwę, 
złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy Sanktuarium „Poległym i Pomordowanym na 
Wschodzie” oraz przy grobie Księdza.

tekst Anna Radziejowska-Hilchen, Maria Rubas, zdjęcia Maria Rubas

Poczty sztandarowe na spotkaniu 
opłatkowym (14 grudnia 2018).
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Uroczystości na dziedzińcu Komendy Głównej Policji  
(11 kwietnia 2019)

Nowe tabliczki epitafijne  
(11 maja 2019).

Ołtarz Warszawskiej Rodziny Katyńskiej  
(Boże Ciało, 20 czerwca 2019).

Procesja w Boże Ciało 
(20 czerwca 2019).
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Rodzina Katyńska we Wrocławiu

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA W ROKU 2018 

1. Działalność edukacyjna

a) prelekcje, spotkania
2 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku odbył się finał III Kon-

kursu Powiatowego Katyń – Golgota Wschodu, nad którym oprócz Muzeum Katyńskiego, 
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Starostwa Powiatowego i Oddziału Wrocławskiego 
IPN patronat objęło także nasze Stowarzyszenie. Uczestnikami konkursu byli ucznio-
wie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłodzkiego. 

Na zaproszenie dyrekcji Zespołu Szkół w tym wydarzeniu udział wzięli Jacek Libic-
ki i Tomasz Strogulski, przysłuchując się wypowiedziom finalistów. Na zakończenie 
uroczystości obaj panowie mieli wystąpienie stosowne do tematyki konkursu. 

20 listopada w Szkole Podstawowej nr 23 im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego we 
Wrocławiu przy ul. Przystankowej 32 odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepod-
ległości pod hasłem Patriotyzm jest w nas. Uczestniczyli w nim Zbigniew Godlewski 
i Anna Budzińska, która ze szkołą ma kontakty od kilku lat i jest osobiście zapraszana 
na spotkania z młodzieżą tej szkoły. Apel miał bardzo uroczystą oprawę. Po zakończe-
niu uroczystości Anna Budzińska i Zbigniew Godlewski wpisali się do Księgi Pamiąt-
kowej Szkoły w imieniu swoim i naszej Rodziny.

18 grudnia Krystyna Gołębiowska i  Zbigniew Godlewski uczestniczyli w  bożo-
narodzeniowych Jasełkach w Szkole Podstawowej nr 8 im. Józefa Piłsudskiego przy  
ul. Kowalskiej 105 we Wrocławiu. Wzięli też udział w świątecznym kiermaszu, z które-
go dochód przeznaczony jest na Hospicjum dla Dzieci z Dolnego Śląska.

b) wywiady
10 lutego przed rozpoczęciem uroczystości, pod Pomnikiem Zesłańców Sybiru na 

pl. Strzeleckim, z okazji 78. Rocznicy Pierwszej Masowej Zsyłki na Sybir, Krystyna Go-
łębiowska udzieliła wywiadu nt. losów wywiezionych na Sybir braci ciotecznych, obec-
nie członków naszej Rodziny. Wywiad przeprowadziła redaktorka Telewizji Dolnoślą-
skiej (TVP 3 Wrocław).

13 kwietnia po zakończeniu uroczystości obchodów 78. Rocznicy Zbrodni Katyń-
skiej pod Pomnikiem Ofiar Katynia Barbara Włodyga i Teresa Gwara udzieliły wywia-
dów w TVP 3 – Wrocław, a Teresa Gwara dla TVN24. Wypowiedzi dotyczyły tragedii 
katyńskiej. W tym samym dniu w studio TVP 3 – Oddział Wrocław w audycji „Fakty 
Wrocław” wystąpił Jacek Libicki, wypowiadając się na temat Zbrodni Katyńskiej i lo-
sów swojego ojca.

W  październiku i  listopadzie odbyły się wywiady z  niektórymi członkami 
DRK w ramach projektu Świadkowie epoki realizowanego przez Instytut Solidarności 
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i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie. Rozmowy – po 10 osób w cyklu – były 
nagrywane i  filmowane. Na zamówienie Instytutu przeprowadzał je Krzysztof Ła-
gojda. W programie tym udział wzięli: Janina Buczyłko, Barbara Dworzak, Krystyna 
Gołębiowska, Teresa Gwara, Jacek Libicki, Adrianna Linowska, Anna Naczke, Wan-
da Milczanowska, Ludmiła Seredyńska i  Maria Seweryn. Udostępniając zachowane 
dokumenty, listy, zdjęcia itp., rozmówcy relacjonowali historię swojej rodziny, losy 
ojca, swoje losy – córek i  synów przed wojną, w  czasie jej trwania i  po wyzwoleniu.  
Po opracowaniu materiałów każdy otrzyma na płycie nagranie całego spotkania.

c) wystawy edukacyjne
W 2018 roku wystawa Zachować pamięć była prezentowana w dwóch wrocławskich li-

ceach: od 16 kwietnia do 18 maja w Liceum Ogólnokształcącym nr VI im. Bolesława Prusa 
 przy ul. Hutniczej 45, od 24 maja do 15 czerwca w Liceum Ogólnokształcącym nr XVII 
im. Agnieszki Osieckiej przy ul. Tęczowej 60. Czekamy na informacje z Departamen-
tu Edukacji i ewentualny terminarz jej prezentacji w kolejnych szkołach wrocławskich.  
Jeżeli zainteresowanie już się wyczerpało, to wystawę można będzie skierować ponownie  
na teren województwa.

2. Udział w uroczystościach

W 2018 roku członkowie DRK uczestniczyli w 15 uroczystościach, składając 12 wiąza-
nek kwiatów. Udział w nich wzięło od 1 do 18 osób. Najczęściej powtarzające się osoby  
to: Krystyna Gołębiowska, Teresa Gwara, Halina Kula, Jacek Libicki, Agata Linow-
ska i Ludmiła Seredyńska. Najważniejsze uroczystości, a więc związane z 78. rocznicą 
Zbrodni Katyńskiej odbyły się:

12 kwietnia w Świdnicy pod Obeliskiem i Dębem Pamięci por. Tadeusza Macieja 
Chołocińskiego – ojca Teresy Gwara. Na zaproszenie organizatorów, wraz ze złożeniem 
wiązanki kwiatów, uczestniczyli: Jacek Libicki, Teresa Gwara i Krzysztof Gwara. Po-
czet dla Sztandaru DRK utworzyli uczniowie z III Liceum Ogólnokształcącego im. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy. Podczas okolicznościowych przemówień wystąpie-
nie mieli Jacek Libicki i Teresa Gwara.

13 kwietnia we Wrocławiu wraz z  ceremoniałem wojskowym, zorganizowane 
przez Wojewodę Dolnośląskiego, Dowódcę Garnizonu Wrocław i Dolnośląską Rodzinę 
Katyńską. Uroczystość rozpoczęła msza św. w Kościele Garnizonowym pw. św. Elżbiety, 
celebrowana przez ks. prałata Janusza Radzika, Dziekana Sił Powietrznych, który wy-
głosił homilię. Przed rozpoczęciem mszy Tomasz Strogulski uruchomił dzwon w Kapli-
cy Katyńskiej 3-krotnym uderzeniem serca dzwonu. Pod Pomnikiem Ofiar Katynia po 
odegraniu Hymnu Narodowego wystąpili: prezes naszego Stowarzyszenia Jacek Libic-
ki i wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak. Następnie miała miejsce modlitwa ekume-
niczna, którą rozpoczął JE ks. biskup Jacek Kiciński, a potem apel pamięci z salwą ho-
norową i złożenie wieńców oraz wiązanek kwiatów (było ich aż 64). Podczas mszy oraz 
w uroczystości pod Pomnikiem w poczcie ze sztandarem Stowarzyszenia stanęli: Agata 



96 RODOWÓD RODZIN KATYŃSKICH   ROK VII NR 7

DZIAŁALNOŚĆ RODZIN

Linowska i Michał Siekierski (wnuczka i prawnuk ofiar Zbrodni Katyńskiej). Razem 
z naszym sztandarem uczestniczyło 39 pocztów z różnych szkół i organizacji. W uro-
czystości udział wzięło 18 członków DRK.

16 kwietnia w Sanktuarium Golgoty Wschodu przy ul. Wittiga 10 odbyła się uro-
czystość poświęcona 78. rocznicy Mordu Polskich Policjantów w Twerze w 1940 roku 
i w innych miejscach kaźni, 10. rocznicy wmurowania Tablicy Pamiątkowej poświęco-
nej Policjantom Państwowej Policji II RP oraz 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. W imieniu Stowarzyszenia DRK uczestniczyły, składając także wiązan-
kę kwiatów: Krystyna Gołębiowska, Agata Linowska i Ludmiła Seredyńska.

Wymieniając naszych członków uczestniczących w  różnych uroczystościach, należy 
zaznaczyć, że Ludmiła Błażejczyk (mieszkanka Bielawy), reprezentując DRK, brała 
udział w 18 uroczystościach patriotycznych i 7 edukacyjnych odbywających się w Bie-
lawie, Dzierżoniowie i  Oleśnicy. Za swoją działalność otrzymała szereg podzięko-
wań, zarówno od poszczególnych uczniów, jak i od wicestarosty powiatu dzierżoniow-
skiego, została wyróżniona Złotą Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa 
Dolnośląskiego” oraz Medalem „Starosty Dzierżoniowskiego” za zasługi dla rozwoju 
i promowania województwa, a także za pielęgnowanie wartości patriotycznych wśród 
młodzieży i mieszkańców regionu. Należy tu podkreślić imponującą pracę Ludki na 
rzecz regionu dolnośląskiego, a  szczególnie pracę z  młodzieżą. Jest na tym terenie  
ambasadorem naszego Stowarzyszenia.

3. Udział w różnych innych spotkaniach

Uczestniczyliśmy w 6 spotkaniach, w których udział wzięło od 1 do 34 osób: 
10 listopada prezes Jacek Libicki zaproszony został przez wojewodę dolnoślą-

skiego Pawła Hreniaka do udziału w ceremonii, podczas której wojewoda, w imieniu 
premiera Mateusza Morawieckiego, wręczył prezesowi Medal 100-lecia Odzyskania  
Niepodległości.

11 listopada w godzinach rannych, przed rozpoczęciem uroczystości związanych 
z Dniem Niepodległości, prezydent miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz po raz ostatni 
w swojej kadencji zaprosił członków Zarządów Związków Kombatanckich na uroczy-
ste śniadanie. Z naszego Stowarzyszenia zaproszeni zostali: prezes Jacek Libic ki, wice-
prezes Teresa Gwara, sekretarz Ludmiła Seredyńska i skarbnik Halina Kula. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali od prezydenta pamiątkowy srebrny pierścień z  wygrawerowa-
nym godłem państwowym i napisem „100 lat Niepodległości Polski 1918–2018”, a tak-
że wspólne zdjęcie z Prezydentem wraz z osobistą dedykacją oraz płytę z nagraniem 
całej uroczystości.

• Spotkanie różańcowe i opłatkowo-noworoczne naszej Rodziny.
• Spotkanie świąteczne w Stowarzyszeniu „Rodzina Policyjna 1939”.
• Spotkanie świąteczne wrocławskich kombatantów i osób represjonowanych.
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4. Wyjazdy

9 czerwca z okazji 78. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej Ministerstwo Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego zorganizowało wyjazd na uroczystości do Charkowa. Z naszej Ro-
dziny udział wzięli Zbigniew Godlewski, Krystyna Gołębiowska, Teresa Gwara, Lud-
miła Seredyńska i Janusz Wąsowski, którzy na Cmentarzu Wojennym w Charkowie 
przy epitafiach bliskich naszych członków złożyli 70 małych bukiecików kwiatów 
i umieścili biało-czerwone chorągiewki. Takie same bukieciki położono na 15 polskich  
kurhanach.

16 października w Warszawie odbyło się zebranie prezesów i przedstawicieli Rad 
Rodzin Katyńskich oraz władz Federacji w sali Warszawskiej Rodziny Katyńskiej przy 
ul. Powązkowskiej 14. Naszą Rodzinę reprezentowała wiceprezes Teresa Gwara. Tema-
tem spotkania, prowadzonego przez prezes Federacji Izabellę Sariusz-Skąpską, było: 
omówienie działalności Muzeum Katyńskiego i omówienie przygotowań do wydania 
kolejnego numeru „Rodowodu”. 

5. Publikacje

Teresa Gwara:
Działalność Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej w 2017 r. 
Charków 2018
Pożegnania w Dolnośląskiej Rodzinie Katyńskiej (2017/2018)
Artykuły opublikowane zostały w „Rodowodzie Rodzin Katyńskich” 2018, rok VI, 

nr 6.

opracowała Teresa Gwara

Rodzina Katyńska w Zamościu
KALENDARIUM 2018

6 stycznia: Na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosława Pio-
trowskiego w spotkaniu opłatkowym uczestniczył przedstawiciel Zamojskiej Rodziny 
Katyńskiej (ZRK) w Janowie Lubelskim.

13 stycznia: Udział przedstawicieli ZRK na spotkaniu opłatkowym Zarządu  
Oddziału Zamość Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. Błogosławień-
stwa udzielił JE bp Biskup Mariusz Leszczyński.

21 stycznia: Uczestnictwo w obchodach 155. rocznicy wybuchu powstania stycz-
niowego, zorganizowanych przez Burmistrza Zwierzyńca, Stowarzyszenie Szwadron 
Kawalerii Ochotniczej w Barwach 9. Pułku Ułanów Małopolskich.

4 lutego: Udział w uroczystości 75. rocznicy bitwy stoczonej 4 lutego 1943 roku 
przez oddziały Armii Krajowej z Niemcami pod Lasowcami.
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9 lutego: Udział we mszy świętej w intencji Elewów Służby Przygotowawczej w koś-
ciele parafialnym pw. św. Jana Bożego oraz uroczystej przysiędze wojskowej.

15 lutego: Zarząd ZRK został zaproszony do udziału w  Kongresie Organizacji  
Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim.

16 lutego: Prezes Stowarzyszenia ZRK został zaproszony przez Prezydenta Miasta 
Zamość do włączenia się w prace Komitetu Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodleg-
łości w  Zamościu. Kulminacyjnym punktem zamojskich obchodów niepodległościo-
wych było odsłonięcie w listopadzie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na terenie  
koszar Jednostki Wojskowej 3391 w Zamościu.

1 marca: Udział w  obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
zorganizowanych przez ŚZŻAK Okręg Zamość, 3. Zamojski Batalion Zmechanizowa-
ny oraz parafię Wojska Polskiego pw. Jana Bożego w Zamościu.

4 marca: Udział delegacji ZRK w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
w Bazylice Objawień Św. Antoniego w Radecznicy z okazji 66. rocznicy śmierci płk. Ma-
riana Pilarskiego ps. „Jar” i kpt. Stanisława Biziora ps. „Eam”.

17 marca: Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Zamojskiej Rodziny  
Katyńskiej.

15 kwietnia: Stowarzyszenie Zamojska Rodzina Katyńska, 3. Zamojski Batalion 
Zmechanizowany, Prezydent Miasta Zamościa i  Rektor kościoła pw. św. Katarzyny 
w Zamościu wspólnie zorganizowali uroczystości 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej (re-
lacja poniżej).

2 maja: Uczestnictwo w obchodach 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez 
Polskę i 75. rocznicy pacyfikacji Aleksandrowa, zorganizowanych przez Wójta Gminy 
Aleksandrów i Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień 
i Obozów Koncentracyjnych.

3 maja: Udział w  uroczystości 227. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  
W ramach obchodów msza święta, manifestacja patriotyczna mieszkańców Zamościa 
i okolic, uroczysta Sesja Rady Miasta Zamość.

6 maja: Uczestnictwo w  uroczystości patriotyczno-religijnej w  Błudku (gmina  
Susiec) z okazji 73. rocznicy rozbicia obozu zagłady żołnierzy Armii Krajowej.

6 maja: Udział w uroczystości 72. rocznicy odbicia więźniów z komunistycznego 
więzienia w Zamościu przez oddział żołnierzy Armii Krajowej – WIN dowodzony przez 
Romana Szczura ps. „Urszula” 8 maja 1946 roku.
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8 maja: Udział w  manifestacji patriotycznej z  okazji 73. rocznicy zakończenia 
II wojny światowej.

9 maja: Delegat ZRK uczestniczył w  uroczystym podsumowaniu II Edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Historycznego i Literackiego dla młodzieży Burs i Internatów 
oraz promocję książki „My, Pierwsza Brygada” – Polska droga do niepodległości w Zamoś-
ciu – Bursa nr 1.

18 maja: Przedstawiciel ZRK uczestniczył w  uroczystości z  okazji Święta Straży  
Granicznej, zorganizowanej przez Komendanta placówki Straży Granicznej w Lubyczy 
Królewskiej. W programie msza święta, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod kamie-
niem upamiętniającym posadzenie Dębu Pamięci, poświęconego oficerowi Wojska Pol-
skiego płk. Wojciecha Stanisława Wójcika, zamordowanego w kwietniu 1940 w Charkowie.

27 maja: Udział w  uroczystości z  okazji zjazdu Żołnierzy 9. Pułku Piechoty Le-
gionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej w  Zwierzyńcu. W  programie msza święta,  
wystawa i projekcja filmu Powstanie Zamojskie, festiwal pieśni partyzanckiej. 

2 czerwca: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków ZRK w celu dokonania 
wyborów uzupełniających Zarządu w związku z nagłą śmiercią członka Zarządu Woj-
ciecha Gaudnika. Rektor kościoła pw. św. Katarzyny udostępnił jedną z gablot przykoś-
cielnych – cel: informacje dla zamościan o pracach Stowarzyszenia ZRK. 

3 czerwca: Udział w uroczystości 75. rocznicy pacyfikacji miasta Józefów i oko-
licznych miejscowości przez Niemców oraz obchodów 75. rocznicy Rzeczypospolitej 
Józefowskiej, zorganizowanych przez Burmistrza Józefowa oraz ŚZŻAK koło Józefów 
i Okręg Zamość. 

9 czerwca: Prezes ZRK Marek Splewiński uczestniczył w  wyjeździe Rodzin Ka-
tyńskich do Charkowa na Polski Cmentarz Wojenny. Uroczystość zorganizowało Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspólnie z Federacją Rodzin Katyńskich. 

10 czerwca: Udział w uroczystości patriotyczno-religijnej związanej z 75. rocznicą 
ludobójstwa na Wołyniu. Poświęcenie Krzyża Pamięci Polakom, ofiarom rzezi na Woły-
niu na cmentarzu parafialnym w Zamościu. Msza święta w kościele pw. św. Jana Bożego.

24 czerwca: Udział w uroczystości 74. rocznicy bitwy partyzanckiej pod Osucha-
mi  – największy cmentarz partyzancki w  kraju. W  wyniku operacji „Sturmwind II” 
i walk z Niemcami 25 czerwca 1944 roku zginęło około pół tysiąca żołnierzy Armii 
Krajowej i Batalionów Chłopskich. 
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25 lipca: Zarząd ZRK w ramach kontynuacji wydania biuletynu nr 6 Federacji Ro-
dzin Katyńskich „Rodowód Rodzin Katyńskich” przekazał materiały w trzech blokach 
tematycznych wraz z dokumentacją zdjęciową.

1 sierpnia: Uczestniczyliśmy w  obchodach 74. rocznicy wybuchu powstania  
warszawskiego zorganizowanych przez ŚZŻAK Okręg Zamość, parafię katedralną pw. 
św. Tomasza Apostoła, 3. Zamojski Batalion Zmechanizowany, Urząd Miasta Zamość.

12 sierpnia: Udział ZRK w  uroczystości patriotyczno-religijnej związanej 
z  75.  rocznicą rozpoczęcia likwidacji niemieckiego Obozu Przesiedleńczego w  Zwie-
rzyńcu. Msza święta w intencji pomordowanych Dzieci Zamojszczyzny. Organizatorzy: 
Stowarzyszenie Dzieci Zamojszczyzny z Biłgoraja oraz Burmistrz Zwierzyńca.

15 sierpnia: Delegacja ZRK uczestniczyła w uroczystości Święta Wojska Polskie-
go, poprzedzonej mszą świętą w kościele pw. św. Jana Bożego w Zamościu, zorganizo-
wanej przez Jednostkę Wojskową nr 3391 pod dowództwem ppłk. Leszka Winogrodz-
kiego. W programie pełny ceremoniał wojskowy, pokaz musztry paradnej, walki wręcz 
i defilada WP. 
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23 sierpnia: Zgłoszenie udziału Szkoły Podstawowej w Wysokiem wspólnie z Za-
mojską Rodziną Katyńską w  programie edukacyjnym Katyń… ocalić od zapomnienia, 
posadzenie Dębów Pamięci dla zamordowanych w Katyniu ppor. Tadeusza Szpringera, 
kpt. Jakuba Wnuka oraz ppor. Stanisława Waśko zamordowanego w Charkowie (rela-
cja poniżej).

25-26 sierpnia: Uczestnictwo w obchodach 98. rocznicy zwycięskiej bitwy Kawa-
lerii Polskiej w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku pod Komarowem. Uroczysto-
ści poprzedził capstrzyk kawaleryjski, msza święta za poległych ułanów, koncert pieśni 
legionowych. W drugim dniu msza polowa w Wolicy Śniatyckiej, ceremoniał wojskowy, 
pokazy wyszkolenia kawaleryjskiego, inscenizacja bitwy pod Komarowem oraz pokazy 
wyszkolenia jednostek Wojska Polskiego.

1 września: Udział w obchodach 79. rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na 
Polskę oraz 75. rocznicy zakończenia wysiedleń na Zamojszczyźnie.

16 września: Uczestnictwo w uroczystości patriotyczno-religijnej w Łosińcu z oka-
zji 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej i bitwy pod Tomaszowem Lubelskim.

17 września: Udział w obchodach 79. rocznicy agresji rosyjskiej na Polskę. 
27 września: Udział w uroczystościach Dnia Podziemnego Państwa Polskiego.
30 września: Uczestniczyliśmy w obchodach 79. rocznicy walk wrześniowych pod 

Aleksandrowem na cmentarzu wojennym w Sigle; organizatorzy Kombatanci i Osoby 
Represjonowane Ziemi Biłgorajskiej oraz Wójt Gminy Aleksandrów.

5 listopada: Udział w  odsłonięciu pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Zamościu.

11 listopada: Udział w 100. rocznicy odzyskania Niepodległości.
30 listopada: Wspólne zorganizowanie przez Stowarzyszenie Zamojska Rodzina 

Katyńska, Wójta Gminy Zamość, Szkołę Podstawową w Wysokiem upamiętnienia Ofi-
cerów Wojska Polskiego, mieszkańców wsi Wysokie, Sitańca i Wolicy Sitanieckiej, za-
mordowanych w Katyniu i Charkowie oraz mieszkańców wsi Wysokie, którzy zginęli  
podczas II wojny światowej. 

13 grudnia: Udział w  obchodach 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 
w Zamościu w programie: rekonstrukcja wydarzeń z 13 grudnia 1981 roku, msza św. 
za Ojczyznę, NSZZ „Solidarność” i Internowanych pod przewodnictwem JE ks. bp. Ma-
riusza Leszczyńskiego, koncert pieśni religijno-patriotycznych.

OCALAMY OD ZAPOMNIENIA

Katyń… ocalić od zapomnienia – pod takim hasłem 30 listopada 2018 w Szkole Podsta-
wowej w Wysokiem miała miejsce niezwykła uroczystość. Społeczność szkolna, przed-
stawiciele Rodzin Katyńskich, z prezesem Markiem Splewińskim, mieszkańcy Wysokie-
go i okolicznych miejscowości, władze Gminy Zamość z wójtem Ryszardem Gliwińskim 
na czele oraz przedstawiciele zaproszonych organizacji oddali cześć trzem oficerom 
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wywodzącym się z naszej „małej Ojczyzny” – Jakubowi Wnukowi z Wysokiego, Stani-
sławowi Waśko z Sitańca Wolicy oraz Tadeuszowi Szpryngerowi z Sitańca. Tego dnia 
uczczono także pamięć mieszkańców Wysokiego – ofiar II wojny światowej oraz żołnie-
rzy, którzy w tamtym czasie zginęli w Wysokiem. Ich nazwiska widnieją na tablicach 
umieszczonych na murach szkoły.

Zgromadzonych powitał dyrektor Aleksander Sagan. Następnie uczestniczono we 
mszy świętej w  intencji pomordowanych, której przewodniczył ks. Bolesław Zwolan, 
a  homilię wygłosił ks. Adam Dworzycki. Obecne były poczty sztandarowe Ochotni-
czych Straży Pożarnych z okolicznych miejscowości. Szkolny Poczet Sztandarowy pre-
zentował historyczny sztandar Szkoły Podstawowej w Wysokiem z 1938 roku. Prezes 
stowarzyszenia Zamojska Rodzina Katyńska Marek Splewiński – inicjator przedsię-
wzięcia – przedstawił zebranym krótki rys historyczny związany ze Zbrodnią Katyń-
ską. Pan Włodzimierz Łój – jeden z najstarszych mieszkańców wsi – odczytał wiersz 
poświęcony ofiarom zbrodni stalinowskiej. Głos zabrał także Grzegorz Wnuk – bra-
tanek zamordowanego w Katyniu Jakuba Wnuka i sąsiad szkoły w Wysokiem – który 
opowiedział o milczeniu przez dziesięciolecia o straszliwej Zbrodni Katyńskiej. Nato-
miast Ryszard Śliwiński, wójt Gminy Zamość, obok trzech wspominanych bohaterów, 
przypomniał także sylwetki mieszkańców Wysokiego – Edwarda Kasprzysiaka – dy-
rektora szkoły i  Bolesława Wnuka – przedwojennego wójta, którzy zginęli podczas  
II wojny światowej, a ich nazwiska widnieją na pamiątkowej tablicy. Przedstawicielom 
rodzin zamordowanych w Katyniu zostały wręczone pamiątkowe certyfikaty i okolicz-
nościowe publikacje.

Następnie głos zabrała młodzież szkolna, prezentując program słowno-muzyczny, 
który wyraziście wybrzmiał na tle symbolicznej scenografii brzozowego lasu z samot-
nymi drewnianymi krzyżami. Podniosłym momentem było przedstawienie sylwetek 
trzech lokalnych bohaterów – Jakuba Wnuka, Stanisława Waśko, Tadeusza Szprynge-
ra. Następnie przyszedł czas na poświęcenie tablic umieszczonych na murach szkoły 
oraz ich odsłonięcie przez dyrektora szkoły i wójta Gminy Zamość. Przy dźwięku wer-
bla delegacje złożyły wieńce, a młodzież zapaliła znicze. W ten sposób uczczono pa-
mięć ofiar hitleryzmu z Wysokiego. Potem uczestnicy uroczystości przeszli na miejsce 
posadzenia trzech Dębów Pamięci. Odsłonięto pamiątkowy obelisk, złożono kwiaty 
i zapalono znicze. Były to chwile wzruszenia nie tylko dla członków rodzin, zaproszo-
nych gości, ale i dla całej społeczności szkolnej. Po oficjalnej części zgromadzeni mieli  
okazję powspominać i porozmawiać o minionych wydarzeniach przy przekąskach przy-
gotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Wysokiego i słodkim poczęstunku od 
pracowników szkoły w Wysokiem.

Uroczystość w Szkole Podstawowej w Wysokiem była niezwykłą lekcją historii i hoł-
dem złożonym lokalnym ofiarom II wojny światowej. Cześć i chwała bohaterom! 

opracował zespół redakcyjny Szkoły Podstawowej w Wysokiem
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BIOGRAMY UHONOROWANYCH DĘBAMI PAMIĘCI

Tadeusz Szprynger, syn Michała i  Małgorza-
ty z  domu Bernardów, urodzony 15 październi-
ka 1908, w Sitańcu, pow. zamojski. W 1930 roku 
zdał maturę typu humanistycznego w Gimnazjum 
Męskim Spółki Cywilnej Szkoły Średniej w  Lubli-
nie, później ukończył Szkołę Główną Handlową, 
po której rozpoczął pracę urzędnika w Banku PKO 
w  Warszawie. Od sierpnia 1930 do czerwca 1931 
roku uczył się w Szkole Podchorążych Rezerwy Pie-
choty w Zambrowie. Awansowany, po jej ukończe-
niu do stopnia kaprala podchorążego rezerwy. Po 
odbyciu praktyki w  50. Pułku Piechoty w  Kowlu, 
odszedł do rezerwy w  stopniu plutonowego pod-
chorążego rezerwy. 

Oceniający porucznik Franciszek Baran stwierdza jego bardzo duże poczucie dy-
scypliny, sprawność fizyczną, świetną pamięć i  zdolności samodzielnego rozwiązy-
wania zagadnień, uzdolnień kierowniczych oraz wychowawczych, poczucie honoru, 
godności i  ambicji osobistej. Charakter ustalony, spokojny, opanowany, obowiązko-
wy, solidarny i koleżeński. Pisze oceniający por. Franciszek Baran: „Nadaje się w cza-
sie wojny na dowódcę plutonu pionierów”. Opinia zaakceptowana została przez płk. 
Józefa Liwacza, dowódcę 50. Pułku Piechoty. Awans na podporucznika rezerwy ze 
starszeństwem otrzymał 1 stycznia 1933 roku. Przeniesiono go wówczas do 23. Pułku 
Piechoty we Włodzimierzu Wołyńskim. Będąc oficerem rezerwy, uczestniczył w ćwi-
czeniach w 23. Pułku Piechoty w latach 1934 i 1937. Szkolił się na dowódcę plutonu 
pionierów. W sierpniu 1939 podporucznik Tadeusz Szprynger zmobilizowany został do 
macierzystej jednostki we Włodzimierzu Wołyńskim i brał udział w działaniach wo-
jennych. Dostał się do niewoli sowieckiej. Przebywał w obozie w Szepietówce, a póź-
niej w obozie w Kozielsku. Zamordowany w  lesie katyńskim w kwietniu 1940 roku.  
Żył tylko 32 lata.

Przy tym upamiętnieniu należy wspomnieć o braciach ppor. Tadeusza Szpryngera, 
Michale Szprynger, który wywieziony został po powstaniu warszawskim do obozu je-
nieckiego w Niemczech i tam zginął w 1944 roku. Drugi brat, Wiktor Szprynger, zmo-
bilizowany 5 sierpnia 1939 do Łucka, po zdradzieckiej napaści na Polskę od wscho-
du przez Rosjan 17 września, podobnie jak Tadeusz przebywał w niewoli sowieckiej.  
Udało mu się jednak uciec. Zmarł w Sitańcu w 1988 roku.

Stanisław Waśko, syn Franciszka i Agnieszki z domu Zielińskich, urodzony 5 mar-
ca 1913 w Wolicy Sitanieckiej. Absolwent gimnazjum w Zamościu. Służył w Wojsku 
Polskim, absolwent Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Pełnił służbę w 1. Pułku Lotniczym. 
W 1939 roku w dyonie szkolnym Bazy Lotniczej nr 1. We wrześniu 1939 dostał się do 
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niewoli sowieckiej. Przebywał w  obozie w  Staro-
bielsku. Zamordowany w  Charkowie w  kwietniu 
1940 roku. Żył tylko 27 lat. 

Należy przypomnieć również o  patriotyzmie 
Adama i Zygmunta Waśko, braci Stanisława, którzy 
oddali życie za Ojczyznę. Adam należał do Polskiej 
Organizacji Wojskowej, podlegając komendanto-
wi ZWZ Zygmuntowi Pomarańskiemu. Został  
zamordowany w  listopadzie 1941 roku w  obozie 
śmierci Auschwitz-Birkenau. Najstarszy z  braci, 
Zygmunt, jako rezerwista powołany do Wojska 
Polskiego we wrześniu 1939 roku, po paru miesią-
cach trafił do niewoli niemieckiej i w marcu 1940 
roku został przewieziony do stalagu koło Weima-
ru, gdzie zmarł. 

Jakub Wnuk, syn Piotra i  Katarzyny z  domu 
Klaudelów, urodzony 31 maja 1904 w Wysokiem 
koło Zamościa. Absolwent gimnazjum w  Zamoś-
ciu, które ukończył w 1925 roku, rozpoczął i ukoń-
czył studia na Wydziale Farmacji Uniwersytetu 
Warszawskiego, uzyskując stopień naukowy dok-
tora farmacji (1937). Po studiach podjął służbę 
w Wojsku Polskim, gdzie 1 marca 1932 otrzymał 
stopień podporucznika w korpusie oficerów sani-
tarnych, stopień kapitana uzyskał 1 stycznia 1936 
roku. Po odbyciu służby wojskowej osiadł w War-
szawie, gdzie podjął pracę w Wojskowym Instytu-
cie przeciwgazowym. W 1932 roku ożenił się z Jó-

zefą Klukowską, z  którą miał synów bliźniaków: Andrzeja i  Bogdana. Po wybuchu 
wojny zmobilizowany wraz z  innymi pracownikami Instytutu Przeciwgazowego, do-
stał się do niewoli sowieckiej. Osadzony w obozie w Kozielsku. Zamordowany w lesie 
katyńskim w kwietniu 1940 roku. Żył tylko 36 lat.

W 1943 roku jego szczątki zidentyfikowała pracująca w Katyniu Komisja Technicz-
na Czerwonego Krzyża, a jego imię i nazwisko znalazło się na liście katyńskiej, opub-
likowanej na łamach prasy „gadzinowej” w  Generalnej Guberni. Tak rodzina dowie-
działa się o śmierci Jakuba Wnuka. Jego symboliczny grób znajduje się na cmentarzu 
w Sitańcu od 1968 roku.

Miesiąc po śmierci brata Jakuba Niemcy rozstrzelali jego starszego brata – posła na 
Sejm II RP Bolesława Wnuka, ojca Grzegorza Wnuka.

opracował Marek Splewiński
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79. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ 

Katyń. Pamiętajmy, by nie pozostały po nich tylko guziki. 
Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu

Dnia 4 kwietnia 2019 roku w  Galerii Fotograficznej Młodzieżowego Domu Kultury 
im. Kornela Makuszyńskiego w  Zamościu „Na Poddaszu” otwarto wystawy fotogra-
ficznej Katyń. Pamiętajmy, by nie pozostały po nich tylko guziki, której autorem jest An-
drzej Szumowski, nauczyciel fotografii w  MDK. Przedsięwzięcie organizowane było 
przy współpracy ze Stowarzyszeniem Zamojska Rodzina Katyńska oraz Radą Rodzi- 
ców MDK.

Swoją obecnością podczas wernisażu zaszczycili nas między innymi: Piotr Zając – 
zastępca Prezydenta Miasta Zamość, Mariusz Kołodziej – przewodniczący Rady Rodzi-
ców MDK, prezes Zarządu Zamojskiej Rodziny Katyńskiej Marek Splewiński, sekretarz 
Stowarzyszenia Jerzy Słupecki oraz przedstawiciele Zamojskiej Rodziny Katyńskiej: 
Mieczysława Bełz, Halina Padjas oraz Zbigniew Padjas. Mogliśmy liczyć również na 
obecność lokalnych mediów.

Zaproszeni goście przekazali mło-
dzieży informacje na temat działalności 
Stowarzyszenia ZRK, zebrani otrzymali 
także „Biuletyn Informacyjny Stowarzy-
szenia”. Ekspozycja miała na celu przybli-
żenie dzieciom i młodzieży ważnych kart 
historii naszego kraju oraz lepsze zro-
zumienie kontekstu i  konsekwencji tra-
gicznych wydarzeń, które miały miejsce 
przed 79 laty. 

Katyń – zachować w pamięci. Książnica Zamojska

„Jednym z największych koszmarów systemu sowieckiego jest mania legalnego likwi-
dowania ofiar, nie wystarczy komuś strzelić w łeb, trzeba jeszcze, żeby o to na procesie 
pięknie poprosił”. Cytowany fragment z książki Inny świat, jednego z najważniejszych 
przedstawicieli polskiej literatury XX wieku, więźnia sowieckich łagrów Gustawa Her-
linga-Grudzińskiego, ukazuje bezmiar okrucieństwa, przemocy i  zagłady, jakie spot-
kała tysiące Polaków na Wschodzie w latach II wojny światowej. Symbolem tego nie-
wyobrażalnego aktu barbarzyństwa i  pogardy wobec człowieka i  jego godności jest 
Zbrodnia Katyńska.

Tej trudnej dziejowej historii poświęcone zostało spotkanie, jakie odbyło się  
24 kwietnia 2019 w Książnicy Zamojskiej im. S.K. Zamoyskiego z udziałem prezesa  
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Marka Splewińskiego. Uczestniczyli w nim członkowie senioralnej grupy bibliotecznej: 
Fryderyk Choma, Zofia Kot, Alicja Niścior, Władysław Rycaj, Anna Sztrum, Krystyna 
Szykuła, Anna Winniak, Anna Ząbek oraz Iwona Proczka (opiekun grupy) i Krystyna 
Rybińska-Smyk, reprezentujące Zamojskie Centrum Wolontariatu. 

Katyń… ocalić od zapomnienia. Bursa Międzyszkolna nr 2 
w Zamościu

Przed budynkiem bursy posadzono 
Dęby Pamięci poświęcone bohaterom 
którzy zginęli z  rąk NKWD w  kwiet-
niu 1940. Byli nimi: Zbigniew Gaud-
nik, syn Kazimierza, urodzony we 
Lwowie, zamordowany w Twerze, oraz  
Tomasz Gołębiowski, syn Henryka, 
urodzony w Płoskiem, zamordowany 
w Charkowie. 

Z okazji 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Galerii Młodych Bursy Międzyszkolnej 
nr 2 w Zamościu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia ZRK: preze-
sem Markiem Splewińskim oraz z sekretarzem Jerzym Wacławem Słupeckim. Podczas 
spotkania złożone zostały pod Dębami Pamięci wiązanki kwiatów i zapalono znicze. 
Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotografii pana dyrektora Waldemara Leszczyńskie-
go Katyń… ocalić od zapomnienia. 

Całość materiałów Zamojskiej Rodziny Katyńskiej przygotowali  
prezes Marek Splewiński i sekretarz Jerzy Słupecki
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Rodzina Katyńska w Katowicach 
POCZĄTKI RODZINY KATYŃSKIEJ  
WE WSPOMNIENIACH CZŁONKÓW

Odeszli ci, którzy zakładali Rodzinę Katyńską w Katowicach. W „Rodowodzie” opisu-
jemy osobiste przeżycia i motywacje do działania tych, którzy poczynili pierwszy krok, 
ale ich już nie ma. Spotkali się z Tymi, na których czekali, za którymi tęsknili i któ-
rych opłakiwali.

Przed rokiem 1989 każdy z nas działał na własną rękę, na własną rękę zdobywał 
informacje, albo już w 1943 roku wiedział, miał zdjęcia, listy, pamiątki. Wiosną 1989 
roku tygodnik „Odrodzenie” zorganizował I ogólnopolski wyjazd do Katynia. Liczba 
zgłoszeń przekroczyła 1200 osób, a miejsc było kilkaset, przeprowadzono więc losowa-
nie. Wśród szczęśliwie wylosowanych znalazł się dr n. med. Andrzej Żubrowski, które-
mu powierzono funkcję lekarza dyżurnego i zobowiązano do zabezpieczenia podstawo-
wej apteczki. Wśród wylosowanych znaleźli się: Maria Korczak, Jerzy Żeleski i Janusz 
Spychalski. Ta czwórka postanowiła, śladem Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, poczy-
nić starania, aby nas, dzieci katyńskie ziemi śląskiej, zorganizować.

Zaczęło się od małego anonsu w „Dzienniku Zachodnim”. Andrzej Żubrowski pisał: 
„Nie jestem w stanie opisać wrażeń i przeżyć, jakie stały się moim udziałem, gdy po 

raz pierwszy znalazłem się nad grobem mojego ojca. Myślę, że podobnie przeżywali to 
inni moi współtowarzysze podróży – żony, dzieci, bracia i siostry pomordowanych ofi-
cerów. Podczas tych kilku dni zawiązaliśmy między sobą nić przyjaźni, ale było to za-
ledwie kilkadziesiąt osób z całej Polski, a tylko 4 z naszego regionu.

Odczuwam potrzebę kontaktu, dzielenia się swymi przeżyciami, wymiany fotogra-
fii itp. z innymi, którzy tam stracili swoich bliskich. Dlatego chciałbym – za pośredni-
ctwem Dziennika Zachodniego – prosić wszystkich zainteresowanych o kontakt listo-
wy ze mną lub panią Marią Korczak”.

Wspomnienie Joanny Łuczak (2017)

O  tworzeniu w  Katowicach Rodziny Katyńskiej dowiedziałam się zupełnie przypad-
kiem od pani Józefy Bogdanowicz. Po złożeniu dokumentów świadczących, że w obozie 
w Kozielsku przebywał mój Ojciec, por. Zygmunt Zbroja, w roku 1990 zostałam wpisa-
na na listę członków i otrzymałam legitymację członkowską nr 183.

Pamiętam bardzo uroczyste zainaugurowanie działalności Stowarzyszenia w 1990 
roku mszą świętą w Kościele Garnizonowym z udziałem orkiestry wojskowej, wojska, 
harcerzy, władz wojewódzkich i miejskich oraz licznej grupy członków Rodziny Katyń-
skiej i tłumu mieszkańców. Były salwy Kompanii Honorowej wojska oraz las sztanda-
rów. Nastrój był bardzo podniosły, wzruszający, były łzy…
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W latach następnych towarzyszyłam p. Prezes Koła Józefie Bogdanowicz i pomaga-
łam w załatwianiu spraw związanych ze zgodą na budowę pomnika katyńskiego i usta-
laniu jego lokalizacji. 

W czerwcu 1995 roku wzięłam udział w pielgrzymce do Smoleńska i Katynia zorga-
nizowanej – przy pomocy władz i wojska – przez działające w kraju oddziały Rodziny 
Katyńskiej. Mszę pod krzyżem odprawił ks. Peszkowski, były więzień Kozielska i ka-
pelan Rodzin Katyńskich w Polsce. Nie było jeszcze cmentarza, tylko ziemne kwartały 
w środku lasu. Wzruszenie było ogromne. Zabrałam garść ziemi z grobów i złożyłam 
ją po powrocie w grobie Mamy, która zmarła w 1990 roku.

Drugą pielgrzymkę odbyłam w  2000 roku na uroczyste poświęcenie Polskiego 
Cmentarza Wojennego w Katyniu. Odnalazłam tabliczkę nagrobkową z nazwiskiem 
Ojca i po raz pierwszy miałam możliwość imiennie zapalić Mu znicz i złożyć kwiaty. 
Niesamowite wrażenie zrobił głuchy odgłos dzwonu, wydobywający się spod ziemi… 
Znów były łzy i emocje.

Obie pielgrzymki pozostawiły we mnie wiele wspomnień i dały moc wzruszeń.
Będę pamiętać je na zawsze. 

opracowała Ewa Bojanowska-Burak

Rodzina Katyńska w Poznaniu
INFORMACJA O POCZĄTKACH DZIAŁALNOŚCI 
RODZIN KATYŃSKICH W POZNANIU  
(LATA 1989–1990)

Organizowanie się 

Rodziny Katyńskie w Poznaniu zaczęły się organizować w kwietniu 1988 roku równo-
legle w dwóch grupach. Przy Klubie Inteligencji Katolickiej 16 kwietnia powstała sek-
cja pod nazwą „Rodzina Katyńska”. Już w lutym 1990 roku liczyła ona 120 członków, 
w tym 12 wdów po zamordowanych oficerach. Prezesem Rodziny Katyńskiej przy KIK 
został pan Zbigniew Rumiewicz. Siedzibą był budynek KIK przy ul. Klin 9. Dyżury były 
pełnione trzy razy w tygodniu. Raz w miesiącu odbywało się ogólne zebranie członków.

W marcu 1989 przez prasę poznańską przemknęła wiadomość o zarejestrowaniu 
w Koninie Stowarzyszenia Katyń. Tam wiele osób z Poznania wysłało deklaracje przy-
stąpienia, wydobywając na jaw sprawę swoich Mężów, Ojców i Braci zamordowanych 
w Katyniu i innych miejscach zagłady polskich oficerów, podoficerów i policjantów na 
terenie ZSRR. Spotkanie zorganizowane w  Koninie miało uroczystą oprawę (msza 
święta i  wystawa pamiątek katyńskich), ale jednocześnie przewaga liczebna rodzin 
z Poznania unaoczniła poznaniakom konieczność zorganizowania się Rodzin Katyń-
skich w Poznaniu.
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Rodziny Katyńskie w Poznaniu spotkały się 30 kwietnia na uroczystej mszy świętej 
katyńskiej u OO. Jezuitów. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy pana Jerze-
go Marcickiewicza z Poznańskiego Klubu Historycznego im. dr. Franciszka Witaszka. 
Po odczycie rodziny zostały zaproszone do współdziałania z Klubem w upamiętnieniu 
bestialstw stalinizmu.

W dniu 22 maja 1989 roku w siedzibie Klubu w ośrodku kultury „Kopernik” na wal-
nym zebraniu rodzin katyńskich 37 osób zdecydowało o stworzeniu Sekcji Katyń przy 
tym Klubie, powierzając przewodzenie panu mgr. inż. Dariuszowi Korpalowi – synowi 
oficera zamordowanego w Katyniu.

Sekcja Katyń przy PKH im. dr. F. Witaszka przekształciła się w samodzielne Sto-
warzyszenie Katyń, które 19 lutego 1990 roku zostało zarejestrowane w Sądzie Woje-
wódzkim w Poznaniu. Stowarzyszenie liczyło wówczas 150 członków. Wśród nich 20 
wdów, pozostali to w większości ci, co stracili swoich ojców.

Prezesem Stowarzyszenia Katyń został pan Dariusz Korpal. Siedzibą był kościół 
OO. Jezuitów w Poznaniu, ul. Szewska 18. Opiekunem Stowarzyszenia został ks. Wła-
dysław Wołoszyn SJ. Zebrania odbywały się w każdy drugi piątek miesiąca w sali domu 
zakonnego. 

Obie grupy rodzin ściśle współdziałały ze sobą. Wiele osób uczestniczyło w spot-
kaniach tak jednej, jak i drugiej grupy.

Cele i zadania

Cele, jakie postawiły sobie Rodziny Katyńskie zgrupowane w Stowarzyszeniu Katyń 
w początkowym okresie, to:

 – Niedopuszczenie do wymazania z  pamięci narodowej naszych Mężów, Oj-
ców i Braci, zamordowanych jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Starobielsku 
i Ostaszkowie.

 – Ocalenie od zapomnienia i wydobycie na światło dzienne dokumentów, pamiątek 
i przekazów ustnych, które zachowały się po zamordowanych naszych Bliskich prawie 
cudem, mimo pożogi wojennej, zsyłek, tułaczki, represji i strachu. 

 – Dążenie do wspólnego wyrażania kultu zmarłych dla ofiar Katynia i innych nie-
ujawnionych jeszcze wówczas miejsc zagłady.

Realizacja zamierzeń

W pierwszym okresie działania Stowarzyszenia Katyń pojawiły się następujące sposo-
by realizacji powyższych celów:

 – Zestawiono wykaz pomordowanych oficerów polskich i  policjantów na podsta-
wie danych uzyskanych od rodzin. Zawierał on ponad 90 nazwisk, wśród których 30% 
ujawniono po raz pierwszy.

 – Współpracowano z tygodnikiem „Zorza” i panem Jędrzejem Tucholskim nad two-
rzeniem pierwszej pełnej Listy Katyńskiej w kraju.
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 – Przygotowano poznańską listę Ofiar do Katyńskiego Apelu Poległych.
 – Opracowano wniosek do rządu RP W Londynie o odznaczenie medalem wojska 

pomordowanych oficerów według sporządzonego wykazu ze szczegółowymi danymi 
personalnymi.

 – Około 30 członków Stowarzyszenia brało udział w ogólnopolskiej pielgrzymce do 
Katynia, zorganizowanej w kwietniu 1990.

 – Wraz z Rodziną Katyńską przy KIK współorganizowano uroczystość poświęcenia 
Krzyża Katyńskiego na Cmentarzu Junikowskim, stanowiącego wierną kopię krzyża 
postawionego w Katyniu.

 – Zbierano dokumenty, listy, fotografie i wspomnienia o pomordowanych oficerach 
i policjantach, tworząc zaczątki archiwum, które zostało wykorzystane do wystawy Zgi-
nęli w Katyniu, urządzonej w Muzeum na Odwachu od 9 stycznia 1990.

 – Wystąpiono do Ministerstwa Łączności w sprawie emisji znaczka pocztowego na 
50-lecie Zbrodni Katyńskiej.

 – Na 50. rocznicę zamordowania polskich oficerów włączono się w prace mające na 
celu ustawienie na Cmentarzu Junikowskim w bezpośrednim sąsiedztwie Krzyża Ka-
tyńskiego kamiennego monumentu w kształcie stołu ofiarnego, spełniającego symbo-
liczną rolę grobu Ofiar Katynia; pomnik został odsłonięty w kwietniu 1990 roku.

 – Uzyskano pozytywną decyzję o lokalizacji w centrum miasta, na skwerze u zbie-
gu ul. Fredry i Al. Niepodległości pomnika katyńskiego, który obecnie służy mieszkań-
com w chwilach upamiętniania Zbrodni Katyńskiej.

Nadal pozostaje niespełniony cel główny: ujawnienie pełnej prawdy o Zbrodni Ka-
tyńskiej. Aktualnie po ujawnieniu archiwów amerykańskich czekamy na ujawnienie 
archiwów brytyjskich i pełne ujawnienie archiwów rosyjskich.

opracował Dariusz Korpal

Rodzina Katyńska w Warszawie
30. ROCZNICA ŚMIERCI KS. PRAŁATA STEFANA 
NIEDZIELAKA

W kościele pw. św. Karola Boromeusza na Warszawskich Powązkach 20 stycznia 2019 zo-
stała odprawiona msza święta w intencji ks. Stefana Niedzielaka, zamordowanego, przez 

„nieznanych sprawców”, w nocy z 20 na 21 stycznia 1989 roku, proboszcza tej parafii.
Urodził się 1 września 1914 roku w  Płocku-Podolszycach. Na rok przed maturą 

przeniósł się do Warszawy, gdzie wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchow-
nego i 23 czerwca 1940 otrzymał z rąk abp. Stanisława Galla święcenia kapłańskie. 

Podczas okupacji, pełniąc posługę kapłańską kolejno w parafiach Wiskitki, Bolimów 
i Łowicz, włączył się jednocześnie w działalność podziemną. Był kapelanem Łódzkiego 
Okręgu Armii Krajowej. Oprócz posługi duszpasterskiej nawiązał współpracę z Delegaturą 
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Rządu na Kraj, dzięki czemu poznał wcześnie raport Polskiego Czerwonego Krzyża w spra-
wie Zbrodni Katyńskiej. Był kurierem przewożącym zaszyfrowane komunikaty z Warsza-
wy do Krakowa dla abp. Adama Sapiehy, metropolity krakowskiego. Latem 1944 dostar-
czył mu materiały z przeprowadzonej przez Niemców w 1943 roku ekshumacji w Katyniu. 
Dzięki temu bardzo szybko poznał prawdę o tej zbrodni, która wstrząsnęła nim do głębi. 

Uczestniczył w  powstaniu warszawskim i  jako kapelan był integralną częścią  
armii powstańczej.

Po wojnie wstąpił do tajnej organizacji Wolność i Niezawisłość, co przypłacił kilku-
miesięcznym aresztowaniem. W 1946 roku powrócił do Warszawy i przez 10 lat kiero-
wał odbudową kościołów: św. Trójcy i Wszystkich Świętych. 

W 1957 roku został rektorem kościoła pw. św. Karola Boromeusza i dyrektorem 
cmentarza na Starych Powązkach. Po pięciu latach przeniesiony na odległą Pragę do 
parafii Matki Bożej Loretańskiej. Dopiero w  1977 roku powrócił na Powązki, a  gdy 
15  października 1978 ks. kard. Stefan Wyszyński erygował parafię pw. św. Karola  
Boromeusza, ks. Niedzielak został tam proboszczem. 

Tu angażował się w organizację patriotycznych mszy w rocznicę świąt narodowych. 
W swoich kazaniach wprost domagał się mówienia prawdy o faktycznych okolicznoś-
ciach Zbrodni Katyńskiej i odrzucał kłamstwa na ten temat, formułowane od dziesię-
cioleci przez władze. W jednym z kazań poświęconych pomordowanym na Wschodzie 
powiedział m.in. „Cnota męstwa polega przede wszystkim na tym, że jesteśmy gotowi 
cierpieć, a nawet oddać swoje życie za dobrą, za wielką sprawę. Nasi bracia, za których 
się modlimy, oddali swe życie za świętą sprawę”. 

Razem z  Wojciechem Ziembińskim rozpoczął budowę Sanktuarium „Poległym na 
Wschodzie”. W ścianie kościoła wmurowano krzyż oraz tabliczki upamiętniające ofiary 
Zbrodni Katyńskiej, a także śmierć naszych rodaków aż do ostatnich wywózek na Sybe-
rię (dziś tych kamiennych tabliczek jest blisko tysiąc czterysta). Nad tabliczkami znajduje 
się napis: NIE WOLNO ZMARNOWAĆ TYCH ŚMIERCI OD 1939 R. TIBI POLONIA…  + 
OBROŃCOM KRESÓW RP + BOHATEROM KOP + NIEZNANYM OFIAROM KATYNIA + 
ŁAGRÓW + ZSYŁEK. Sanktuarium zostało poświęcone 1 września 1984 roku przez pry-
masa Polski Józefa Glempa. Do kościoła trafiła replika obrazu Matki Bożej Kozielskiej. 

Gdy na przełomie października i listopada 1988 roku powstawała Warszawska Ro-
dzina Katyńska, ks. Stefan Niedzielak udzielił poparcia tej społecznej inicjatywie i uży-
czył naszej organizacji siedziby w swej parafii (pomieszczeń pod swoim mieszkaniem), 
gdzie, choć upłynęło ponad 30 lat, członkowie stowarzyszenia spotykają się do dziś.

Zwiększająca się popularność sanktuarium, połączona z ostrymi kazaniami, pod-
czas których ks. Niedzielak mówił o zamordowanych, a nie tylko poległych Polakach, 
spowodowała nasilenie szykan ze strony Służby Bezpieczeństwa. Proboszcz regularnie 
otrzymywał anonimowe listy z pogróżkami, życzeniami śmierci i wyzwiskami. W pa-
rafii dzwoniły głuche telefony, czasami odzywały się męskie głosy, zapowiadające za-
bicie księdza. Kilka dni przed śmiercią kapłan otrzymał następującą pogróżkę przez 
telefon: „Jak się nie uspokoisz, zdechniesz jak Popiełuszko”.
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Pogrzeb zamordowanego duchownego odbył się 26 stycznia 1989 roku, z udziałem 
kard. Józefa Glempa, biskupów Zbigniewa Kraszewskiego i Stanisława Kędziory oraz 
kilkunastotysięcznej rzeszy wiernych. Nad mogiłą ks. Stefana Niedzielaka pochyliły 
się sztandary Armii Krajowej i „Solidarności” oraz sztandar Związku Legionistów Jó-
zefa Piłsudskiego (z 1918 r.). Podczas mszy wykonano wtedy po raz pierwszy Rapsod 
Katyński Czesława Grudzińskiego. Trumnę spuszczono do grobu przy dźwiękach Ma-
zurka Dąbrowskiego, odśpiewano modlitwę O Panie, któryś jest na niebie, wyciągnij spra-
wiedliwą dłoń… Zgodnie z życzeniem zmarłego, do grobu na Warszawskich Powązkach 
została złożona urna z ziemią z Katynia.

Ze wspomnień osób pamiętających kapłana i  moich wyłania się obraz człowie-
ka uczciwego, wyrozumiałego, pomocnego i oddanego potrzebującym. Walka o praw-
dę o Katyniu stała się sprawą, której poświęcił dużą część swojego życia. Był naszym 
opiekunem, nauczycielem i wzorem męstwa. Odważnie upominał się o ujawnienie lu-
dobójczej roli NKWD i protestował przeciwko wieloletniemu kłamstwu. Ta nieustra-
szona działalność stała się prawdopodobnie przyczyną zabójstwa. Sprawców tego mor-
du nie wykryto, a śledztwo umorzono w październiku 1990 roku. W niewyjaśnionych 
okolicznościach z akt sprawy zniknęły materiały zabezpieczone podczas sekcji zwłok 
i ślady zabezpieczone na miejscu zbrodni. 

W 2008 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie księdza Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, „za wybitne zasługi w działalno-
ści na rzecz przemian demokratycznych w Polsce…” 21 czerwca 2015 roku w 26. rocz-
nicę śmierci i 75. święceń kapłańskich w parafii św. Wojciecha na osiedlu Podolszyce 
w Płocku została odsłonięta i poświęcona tablica dedykowana kapłanowi.

Nam, Rodzinom Katyńskim, nie wolno zapomnieć o tej ofierze życia złożonej przez 
ks. Niedzielaka za wielką, świętą sprawę.

opracowała Maria Rubas

Rodzina Katyńska w Zamościu
25-LECIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Zamojska Rodzina Katyńska istnieje jako stowarzyszenie. Nazwanie „rodziną” ma swo-
ją głęboką wymowę. Słowo „rodzina” określa bowiem ważne, istotne wydarzenia w życiu 
jego członków. Łączącą więzią jest pamięć o śmierci najbliższych i zrozumienie rozmiaru 
strat, które nas dotknęły. Stajemy się sobie bliscy, mając tę świadomość, choć przedtem 
najczęściej się nie znaliśmy. W początkach organizowania, w tym niełatwym początko-
wym okresie wspólnej pracy zabiegaliśmy o to, aby przekazać pełną wiedzę o Zbrodni Ka-
tyńskiej, przede wszystkim to, kim byli nasi zamordowani członkowie rodzin. Naszą po-
winnością jest informowanie polskiego społeczeństwa o poniesionych przez nasz naród 
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wielkich stratach. Przez okres 25 lat naszych działań „Rodzina” jest otwarta na wszelkie 
inicjatywy i propozycje zgłaszane przez społeczeństwo Zamojszczyzny. 

Do organizacji blisko z nami współpracujących należą Związek Sybiraków, Świato-
wy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków Pomor-
dowanych na Wołyniu, 3. Zamojski Batalion Zmechanizowany WP, Zespół Wokalny 
Funkcjonariuszy Zakładu Karnego, Stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami”, 
Szkoły, Samorządy, Przedsiębiorcy. Wspierające działania tych społeczności dla spra-
wy katyńskiej są dla nas ważnym, wzbogacającym tworzywem, z którym się jednoczy-
my. Nasza „Rodzina” jest organizacją, na której spoczywa zobowiązanie testamentu 
naszych rodzin, obowiązek moralny, prawem uzasadniony odczytywania przesłania 
zawartego w Zbrodni Katyńskiej.

Zamojska Rodzina Katyńska powstała w październiku 1994 roku. Zanim jednak 
do tego doszło, jej przyszli członkowie już w latach 1960. organizowali uroczystości re-
ligijne. Umieszczali napisy upamiętniające Zbrodnię Katyńską na symbolicznych na-
grobkach członków swych rodzin zamordowanych w 1940 roku przez NKWD. W miarę 
możliwości szerzyli wiedzę o sowieckich morderstwach dokonanych na oficerach WP, 
funkcjonariuszach Policji Państwowej, sądownictwa, żołnierzach Korpusu Ochrony 
Pogranicza, Straży Więziennej, urzędnikach Państwa Polskiego i polskich patriotach.

Niektóre rodziny lub pojedyncze osoby z terenu Zamojszczyzny początkowo zosta-
ły członkami Rodziny Katyńskiej w Warszawie oraz Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Ka-
tynia Polski Południowej w Krakowie. Uczestniczyły w poszukiwaniach bliskich i wy-
jazdach do Katynia w latach 1990 i 2011, do Charkowa w latach 1996, 2010 i 2018, do 
Bykowni w 2012 roku. Podejmowały interwencje u władz państwowych w celu wyjaś-
nienia okoliczności i ujawnienia zbrodni. Ogromne znaczenie dla przyszłości stowa-
rzyszenia miało zdobycie przez potomków policjantów zabitych w ZSRR list jeńców 
Ostaszkowa zamordowanych w Twerze i zakopanych w Miednoje. W czasie demokra-
tycznych przemian w ZSRR w 1990 roku, podczas pierestrojki, rząd rosyjski zdecydo-
wał się ujawnić część prawdy o Katyniu.

W kwietniu 1990 roku z  inicjatywy Franciszka Antoniewicza wykonano brzozo-
wy krzyż upamiętniający Zbrodnię Katyńską, który ustawiono na terenie Rotundy, 
dziewiętnastowiecznej działobitni, obecnie Mauzoleum Martyrologii Zamojszczyzny. 
W pobliżu Rotundy, we wrześniu 1939 roku członkowie komunistycznej czerwonej mi-
licji współpracującej z Armią Czerwoną, która zajęła Zamość, rozstrzelali kilku zamoj-
skich policjantów.

W 1990 roku ukazała się w zamojskiej prasie zamojska lista katyńska, opracowana 
przez red. Krzysztofa Czubarę, późniejszego honorowego członka ZRK. Starania rodzin 
Emeryków, Gorzków i Słupeckich doprowadziły do umieszczenia na Rotundzie symbo-
licznego epitafium zamordowanego przez NKWD policjanta Romana Jakubowskiego. 
Nagrobek poświęcony został wiosną 1994 roku przez ks. prałata Zdzisława Ciżmińskie-
go, dzisiejszego kapelana ZRK. Podobnego upamiętnienia Zbrodni Katyńskiej doko-
nała na cmentarzu parafialnym w Zamościu rodzina Witiuków oraz rodziny Wnuków,  
Szpringierów na cmentarzu w Sitańcu. 
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Kiedy w 1989 roku Ojczyzna nasza odzyskała niepodległość, a „Katyń” jako symbol 
pomordowanych na Wschodzie przestał być słowem tabu, mogliśmy głośno mówić o swej 
tragedii sprzed pół wieku. Wówczas właśnie z najbliższymi pomordowanych na Wscho-
dzie związanymi z Zamojszczyzną i połączeni wspólną tragedią staliśmy się jedną wielką 

„Rodziną”. Stowarzyszenie nasze powstało z inicjatywy Franciszka Antoniewicza. W skład 
komitetu założycielskiego ZRK, który doprowadził do powołania 30 lipca 1994 roku sto-
warzyszenia w Zamościu, weszli: Franciszek Antoniewicz, Janusz Skwarek, Tadeusz Cym-
berski, Marian Witiuk, Marek Splewiński i Jerzy Słupecki. Przynależność do ZRK zade-
klarowało wówczas ponad 60 rodzin. Odbyło się zebranie organizacyjne Stowarzyszenia. 
Wybrano pięcioosobowy Zarząd Stowarzyszenia ZRK. Przewodniczącym Zarządu został 
Franciszek Antoniewicz, rolnik, działacz „Solidarności” RI. Jego zastępcami zostali Ja-
nusz Skwarek i Tadeusz Cymberski, skarbnikiem Marian Witiuk, a sekretarzem Jerzy 
Słupecki. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano Marka Splewińskiego. Kapela-
nem ZRK został ks. Zdzisław Ciżmiński, rektor kościoła pw. św. Katarzyny w Zamościu.

Pierwszym dokumentem i aktem prawnym umożliwiającym nam działanie jest Sta-
tut zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim (nr. rej. „ST”/A/686, z 13 grudnia 1994).

Jednym z najważniejszych zadań Stowarzyszenia stało się wspieranie wysiłków Fe-
deracji Rodzin Katyńskich i władz polskich, zmierzających do przeprowadzenia ekshu-
macji pomordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze oraz zbudowanie w miejscach 
kaźni cmentarzy wojennych. Delegacje ZRK uczestniczyły w  pracach FRK oraz piel-
grzymkach do Katynia, Charkowa, Miednoje, Bykowni (1995, 1998, 2000, 2012 i 2018).

Od początku swego istnienia ZRK organizuje każdego roku w kwietniu uroczysto-
ści poświęcone rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Szczególną oprawę miały obchody Roku 
Katyńskiego w 1995 roku 22 kwietnia: po mszy świętej, celebrowanej przez ks. Ciżmiń-
skiego, członkowie Stowarzyszenia, kombatanci, przedstawiciele wojska, policji oraz 
młodzież zamojskich szkół, w asyście kompani honorowej Technicznej Szkoły Wojsk 
Lotniczych udali się na Rotundę. Tam historyk Janusz Skwarek, syn policjanta – więź-
nia Ostaszkowa, przypomniał tło i okoliczności katyńskiej zbrodni. Następnie, zgod-
nie z ceremoniałem wojskowym, odbył się apel pamięci. 

Wśród wielu przedsięwzięć, które udało się ZRK w tym czasie przeprowadzić, na 
uwagę zasługuje m.in. współorganizowanie w  Muzeum Arsenał w  Zamościu dwóch 
wystaw: 75 lat Policji Państwowej i Drogi do Niepodległości. Po wielomiesięcznych stara-
niach zaprojektowano i wykonano sztandar zamojskiego Stowarzyszenia. Wyhaftowa-
ła go nieodpłatnie pani Maria Hołys z Wólki Łabuńskiej koło Zamościa. Sztandar po-
święcił w kwietniu 1996 roku w kościele pw. św. Katarzyny ks. Jan Zdzisław Ciżmiński.

W 1996 roku zarząd ZRK postanowił podjąć się realizacji jednego ze swych podsta-
wowych statutowych celów – wybudowania w pobliżu kościoła pw. św. Katarzyny Po-
mnika Krzyża Katyńskiego. W celu zebrania funduszy na to przedsięwzięcie wydruko-
wano cegiełki wartości 1, 2 i 5 zł. Projekt cegiełek wykonał nieodpłatnie zamojski grafik 
Kazimierz Łoński. Rozprowadzeniem cegiełek, szczególnie w dniach Wszystkich Świę-
tych, zajmowali się harcerze Chorągwi Zamojskiej ZHP pod kierownictwem harcmistrza 
Janusza Nowosada, wspólnie z członkami ZRK. Dzięki temu udało się zebrać znaczną 
część funduszy. Przygotowania do budowy pomnika, Krzyża Katyńskiego, trwały cztery 
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lata. Autorem projektu pomnika był Zarząd ZRK i prof. Bogusław Smyrski, architekt 
z Warszawy, z pochodzenia zamościanin. Prace projektowe opracowała firma „Deska”. 
Siedmiometrowy krzyż został wykonany z żelazobetonu przez Fabrykę Domów w Za-
mościu. Patynowane, metalowe części krzyża powstały w firmie „Granbud”. 

Uroczystość odsłonięcia i  poświęcenia Krzyża Katyńskiego zaplanowano na 
30 września 2000 roku. Pięć dni wcześniej delegacja ZRK umieściła w kielichu z betonu, 
gdzie stanął krzyż, ziemię z dołów śmierci Katynia, Charkowa i Miednoje. Uroczystą 
mszę świętą celebrował ks. bp Jan Śrutwa wraz z prałatem Zdzisławem Peszkowskim – 
jeńcem Kozielska, kapelanem Rodzin Katyńskich, o. Henrykiem Klimajem – także jeń-
cem Kozielska, redemptorystą z Krakowa, i ks. rektorem Zdzisławem Ciżmińskim – ka-
pelanem ZRK. Uczestniczyli w niej mieszkańcy Zamościa, członkowie ZRK i Związku 
Sybiraków, kombatanci AK i WiN, kapłani diecezji zamojsko-lubaczowskiej, przedstawi-
ciele władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich, policjanci z Biłgoraja, Hrubieszo-
wa, Tomaszowa Lubelskiego, Lublina, Krasnegostawu i Zamościa, żołnierze 3. Bryga-
dy Obrony Terytorialnej, kompanie honorowe wojska i policji oraz delegacje młodzieży 
zamojskich szkół. Aktu odsłonięcia pomnika dokonał prezes ZRK Franciszek Antonie-
wicz w towarzystwie członków ZRK Ireny Emeryk i Janusza Skwarka. Pomnik udeko-
rowany został wstęgą Krzyża Virtuti Militari.

Krzyż Katyński jest pierwszym etapem budowy Kalwarii Zamojskiej, czyli Dro-
gi Krzyżowej wznoszonej wokół kościoła pw. św. Katarzyny przez kapelana ZRK ks. 
rektora Ciżmińskiego według projektu architekta Sebastiana Ćwierza i  będzie naj-
bardziej wyróżniającym się jej elementem. Ostatnią częścią Kalwarii ma być Kaplica 
Katyńska w podziemiach kościoła pw. św. Katarzyny, gdzie w pierwszych miesiącach 
okupacji w 1939 roku ukrywany był przed Niemcami i Rosjanami obraz Jana Matejki 
Hołd pruski. W Kaplicy Katyńskiej staraniem ZRK umieszczono tablicę z nazwiska-
mi 242 mieszkańców Zamościa i Zamojszczyzny zamordowanych w Katyniu, Char-
kowie, Twerze i Bykowni, urny z ziemią z tych miejsc oraz kopią obrazu Matki Bożej 
Katyńskiej poświęconego przez papieża Jana Pawła II, prezent od Martyny i Dariu-
sza Gasińskich, rzeźbiarzy z Chodla.

Od kilkunastu lat ZRK współpracuje z młodzieżą szkół z terenu Zamościa i okolic, 
która pod kierunkiem swoich pedagogów prezentuje programy poetycko-muzyczne, kon-
kursy plastyczne i przygotowuje spotkania edukacyjne o tematyce niepodleg łościowej.

Najważniejsze z nich to:
• Dziś miałem sen o Polsce.
•  Konkurs Pamięć o Zbrodni Katyńskiej – ocalić od zapomnienia, połączony z wystawą 

prac plastycznych młodzieży ze szkół regionu Zamojszczyzny.
•  Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym Sprzączki i guziki z orzełkiem ze 

rdzy, zorganizowanym przez IPN oraz ZRK. Nagrodą był udział w wycieczce do 
Charkowa-Piatichatki i Kijowa-Bykowni.

• Realizacja projektu edukacyjnego Katyń… ocalić od zapomnienia.
•  Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym Palmiry, Piaśnica, Katyń – zgła-

dzony kwiat polskiej inteligencji.
• Spotkania edukacyjne Katyń… ocalić od zapomnienia – niema karta historii.
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• Wystawa Zagłada polskich elit. Akcja AB-Katyń.
•  Spektakl słowno-muzyczny, w którym wykorzystano fragmenty Dziadów Katyń-

skich Tadeusza Zwilnian-Grabowskiego.
• Happeningi przygotowane przez młodzież szkół w Zamościu Katyń ProMemoria.
•  Montaż słowno-muzyczny To Oni i Katyń autorstwa Marii Duławskiej, z muzyką 

Jerzego Burdy.
•  Wystawy fotograficzne Katyń. Pamiętamy, by nie pozostały po nich tylko guziki i Ka-

tyń – zachować w pamięci.
Stowarzyszenie ZRK aktywnie uczestniczy we wszystkich uroczystościach patrio-

tycznych i historyczno-kulturalnych związanych z ważnymi rocznicami organizowa-
nymi na terenie Zamościa i okolic takimi jak:

• święta państwowe: 2 maja, 3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada;
•  Dzień Sybiraka, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, pomordowanych na Woły-

niu, zwycięskiej bitwy kawalerii polskiej w wojnie bolszewickiej w 1920 roku, na-
paści Niemiec hitlerowskich na Polskę, agresji sowieckiej na Polskę 17 września 
1939 roku;

•  Zjazd żołnierzy 9 p.p. leg. Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej, bitwy partyzanckiej 
pod Osuchami, rocznicy akcji „Burza” na Zamojszczyźnie, obchody powstania 
Podziemnego Państwa Polskiego.

Stowarzyszenie ZRK każdego roku organizuje obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrod-
ni Katyńskiej. Odbywają się one w kwietniu, a scenariusz obejmuje:

•  występy młodzieży szkół, zespołu wokalnego służby więziennictwa i orkiestry 
wojskowej,

•  wygłaszanie referatów okolicznościowych przez członków Stowarzyszenia i zapra-
szanych gości, przedstawiających historię Zbrodni Katyńskiej,

• odprawienie mszy świętej w kościele pw. św. Katarzyny w Zamościu,
•  ceremoniał wojskowy, składanie wieńców, wiązanek, kwiatów i zapalanie zniczy 

przy pomniku Krzyża Katyńskiego,
•  konferencje prasową z udziałem lokalnych mediów.
W uroczystościach uczestniczą liczne poczty sztandarowe, reprezentujące organi-

zacje, stowarzyszenia, szkoły i instytucje z terenu Zamojszczyzny.
W 2015 roku nasza działalność została uhonorowana przyznaniem Stowarzyszeniu 

ZRK medalu PRO PATRIA. Medal PRO PATRIA otrzymało również 30 członków nasze-
go Stowarzyszenia. W roku jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści wojewoda lubelski Przemysław Czarnek przyznał Stowarzyszeniu Dyplom Uznania 
z Medalem. Na wniosek Stowarzyszenia na sesji Rady Miasta Zamość podjęto uchwałę 
o nadaniu jednemu rondu w Zamościu nazwy „Rondo Ofiar Katynia”.

Bardzo ważnym obszarem materialnego upamiętniania Zbrodni Katyńskiej był 
i  jest udział ZRK w  sadzeniu Dębów Pamięci w  ramach ogólnopolskiej akcji Katyń… 
ocalić od zapomnienia. Akcja ta ma służyć jako program edukacyjny, skierowany głów-
nie 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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W uroczystej oprawie posadzono ponad 36 takich dębów w  różnych dzielnicach 
Zamościa, w  Tomaszowie Lubelskim, Majdanie Górnym, Hrubieszowie, Tarnogórze 
i Pławnie k/Chełma, w Radzyniu Podlaskim, Zwierzyńcu, Wysokiem i Moniatyczach.

Stowarzyszenie od 7 lat wydaje biuletyn w nakładzie 500 sztuk, w którym umiesz-
czamy kalendarium, informacje o działalności statutowej i o współpracy z młodzieżą. 
Publikujemy również materiały o  działalności naszego Stowarzyszenia w  „Rodowo-
dzie”, wydawanym przez Federację Rodzin Katyńskich. 

ZRK posiada stronę internetową www.zamosc.rodzinakatynska.pl, która na bieżą-
co jest aktualizowana przez Marka Kowalskiego o informacje i zdjęcia, DPT: Tomasz 
Mazur.

opracowali Marek Splewiński i Jerzy Słupecki
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Kazimiera Lange (RK Łódź) 
PRAWDY KATYŃSKIEJ NIE WOLNO ZAPOMNIEĆ. 
BYKOWNIA 2019

Cieszy, że konkurs Katyń – Prawda i Pamięć o Zbrodni Katyńskiej wśród młodzieży war-
szawskich szkół jest kontynuowany od kilkunastu lat. 24 kwietnia 2019 roku z Dworca 
Centralnego wyruszyła kolejna, XVIII Pielgrzymka Młodzieży Warszawskiej na Polski 
Cmentarz Wojenny. Uczestnikami wyjazdu byli laureaci konkursu historycznego i na-
uczyciele. Do 2016 roku jeździliśmy na cmentarz do Katynia, ale z powodu utrudnień 
wizowych już trzeci rok z rzędu jedziemy do Kijowa-Bykowni, bo obecnie tylko na tej 
dostępnej nam nekropoli możemy uczcić pamięć wszystkich Ofiar Katynia w 79. rocz-
nicę masakry. 

„Po przybyciu do Kijowa od razu pojechaliśmy na Polski Cmentarz Wojenny w By-
kowni. Drzewa w lesie, w którym usytuowany jest cmentarz, mają zawiązane opaski 
w barwach Polski i Ukrainy. Przywieźliśmy ze sobą białe i czerwone kwiaty, każdy niósł 
znicz i polską chorągiewkę...”

Zastajemy przyrodę w bogatej szacie wiosennej, zieleń, słońce przeświecające przez 
gałęzie sosen. Widok zachwyca, spokój, cisza, przerywana trelami ptaków. Piękny do-
stojny las sosnowy czci pamięć wszystkich tych, którzy „byli zagorzałymi wrogami wła-
dzy radzieckiej”. 

Zauważam kwitnące czerwone „polskie” tulipany. Miło, że ktoś przywiózł cebulki 
z Polski i tu pod sosną je zasadził. Zakwitły pięknie w lesie!!! Fotografuję.

Kiedy patrzę na ten obraz, przychodzi mi myśl, że zbudowany cmentarz daje schro-
nienie i  spokój bohaterom narodowym. Posiadają oni swe wieczyste mieszkanie we 
wspólnej bratniej mogile w alei głównej. To nasze Campo Santo. Ktoś w bramie pamię-
ci z nazwiskami Ofiar na krzyżu umieścił biało- czerwoną wstęgę, którą lekki wiaterek 
poruszał, tak jakby z radością witali nas i cieszyli się z naszego przybycia. 

Dziś Wielki Czwartek w religii prawosławnej. „Zapaliliśmy białe i czerwone znicze, 
które paliły się podczas mszy świętej odprawianej w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej”. 
Celebrował ją ks. Michał Bronkiewicz z kościoła pw. św. Aleksandra w Kijowie. „Pod-
czas uczestnictwa we mszy świętej, która odprawiana była w intencji pomordowanych, 
wyobrażałam sobie ich cierpienie, jakbym tam była razem z nimi i czuła to samo, co 
Oni. To miejsce głosem dzwonu przywoływało Ich głos, a ja go słyszałam, jako Ich nie-
me wołanie o pamięć. Dotarło do mnie, do nas, do ludzi obecnych na cmentarzu jako 
zobowiązanie do kultywowania dawnych ideałów patriotyzmu”.

Po modlitwie uczestniczyliśmy w apelu poległych. Ciarki chodziły po plecach, a łez 
nie dało się opanować. „Najwięcej do myślenia dała mi wizyta na cmentarzu i zapalenie 
zniczy białych i czerwonych na znak naszego szacunku i pamięci o pomordowanych”. 

Spacerowaliśmy wzdłuż alejki cmentarza i  przywoływaliśmy Ich z  imienia i  na-
zwiska, czytając epitafia. Czasami spotykaliśmy epitafia ubogacone w zdjęcie, które 



RODOWÓD RODZIN KATYŃSKICH   ROK VII NR 7 119

PIELGRZYMKI NA KATYŃSKIE NEKROPOLIE

najprawdopodobniej umieściła rodzina. Odkrywaliśmy bogactwo zawodów i funkcji: 
senator RP, wiceprezydent miasta, prawnik, nauczyciel, policjant PP, policjantka PP, 
właściciel ziemski. Wiedzieliśmy, że wśród ofiar Zbrodni Katyńskiej była jedna kobie-
ta por. Janina Lewandowska zamordowana w Katyniu. A tu zaskoczenie, idąc, odnaj-
dujemy kilkanaście epitafiów kobiet, czytamy: 

Klara, Eleonora Auerbach-Margules z  domu Orstain ur. 1888 w  Czerniowcach, 
współwłaścicielka majątku ziemskiego, Eugenia Beczkowska ur. 1918, córka Edwar-
da, Zofia Bielimow z domu Rup ur. w 1886 w Werbie pow. Dubno, Maria Burzańska 
ur. 1910 w Michałówce pow. Dubno, córka Wacława, Józefa Fuksówna ur. 1884, Emi-
lia Kogan – członkini org. Konspiracyjnej w Czortkowie, Maria Korczyńska ur. 1894, 
Siedlce, funkcjonariuszka Policji Państwowej, Emilia Koganuszka, funkcjonariuszka 
Policji Państwowej, Aldona Koźlińska ur. 1908, Melęga Koźlińska ur. 1907, Antonina 
Krzysztań ur. 1907 Łódź, Helena Lewczanowska ur. 27.01.1881, Horodnie, nauczyciel-
ka, senator RP, Iza Lutinger ur. 1900, Stella Menkes ur. 1890, Czerniowce, ziemianka, 
absolwentka ASP, Neuman-Spława, ur. 1910, członek org. kospiracyjnej w Łucku, Anie-
la Olszamowska ur. 1887, właścicielka ziemska, Maria Olszaniecka ur. 1917, Antoni-
na Ostolska ur. 1886, Równe, Helena Ostolska ur. 1912, Anna Ryżuk ur. 1904, Równe, 
Nadieżda Stiepanowa ur. 1881, Odessa.

„Każdy, nawet najmniejszy napis nabierał symbolicznego znaczenia, a droga, wzdłuż 
której umieszczono tabliczki upamiętniające zamordowanych, pokazywała niewyobra-
żalny ogrom tej zbrodni. Liczne dane oraz do niedawna ‘puste’ liczby ofiar przeobraziły 
się w mojej głowie w żywy obraz i dobitnie odzwierciedliły tragedię losu spoczywających 
ofiar i ich rodzin. Myślę, że dopiero atmosfera panująca na miejscu i piękne upamiętnie-
nie pomordowanych umożliwiło mi spojrzenie na temat Zbrodni Katyńskiej z zupełnie 
innej strony, a obraz cmentarza z pewnością na zawsze pozostanie w mojej pamięci”. 

Po powrocie do Polski chciałam dowiedzieć się czegoś więcej o odnalezionych KO-
BIETACH. Sprawdziłam w Księdze Cmentarnej Kijów – Bykownia. Niestety, noty bio-
graficzne ofiar, jak na razie, mamy tylko w jedynym wydanym w tomie I, i tylko na 
literę A i B. Znalazłam, że Klara, Eleonora Auerbach z domu Ornstein była współwłaś-
cicielką majątku ziemskiego Nowosiółka Kostiukowa (powiat Zaleszczyki), absolwent-
ką szkoły średniej, żoną dr. Karla Auerbacha, adwokata wiedeńskiego. Jej siostra Stella 
Menkes – absolwentka ASP, również zamordowana przez NKWD. W tomie VI Ikono-
grafia na stronie 533 jest zamieszczona jej fotografia, jaką przechowała w naszyjniku 
córka Maria, której udało się uciec spod okupacji sowieckiej. Obie siostry spoczywają 
na tym cmentarzu. 

W Ikonografii (załączonej do Księgi Cmentarnej) w tomie V na stronach 457– 458 są 
zmieszczone pamiątki po Helenie Lewczanowskiej, posłance na Sejm II RP reprezentu-
jącej mniejszość narodową ukraińską: dwie fotografie, strona tytułowa książki o niej 
Senatorka, napisanej przez córkę Irminę (wyd. 2004) i książeczka paszportowa z okresu 
studenckiego. Z zamieszczonej ikonografii wynika, że pamięć o tej bohaterce jest żywa 
dzięki Wołyńskiemu Muzeum Krajoznawczemu w Łucku. O pozostałych kobietach nie 
mogę nic więcej napisać, bo pozostałe tomy Księgi Cmentarnej jeszcze nie ukazały się.
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Nasuwa się natrętne pytanie, czy Księga Cmentarna Kijowa-Bykowni, opracowa-
na i częściowo wydana przez dziś już nieistniejącą Radę Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa, zostanie dokończona? Przez kogo? Kiedy? Może na 80. rocznicę mordu  
katyńskiego rodziny się doczekają?

Następnie przeszliśmy na ukraińską część Memoriału Bykowniańskie Mogiły, by 
przed kurhanem z krzyżami postawić białe i czerwone znicze i oddać hołd spoczywają-
cym tam obywatelom Ukrainy. Z radością odnotowuję, że przy granitowych tablicach, 
które jak parkan opasują cmentarz, pracuje brygada robotników. Widać, że na ukoń-
czeniu są prace realizujące pierwotny projekt Memoriału. Mija siedem lat od otwarcia 
cmentarza! Czytamy wyryte na tablicach nazwiska ofiar sowieckich czystek, zamordo-
wanych w latach 1937–1938. Ze zdziwieniem zauważamy wiele polskich nazwisk. Pa-
trząc na nazwiska i daty urodzin, domyślamy się, że leżą tu całe rodziny – od dziadków 
po wnuki. Ci ludzie mogli stworzyć coś pozytywnego, stanowić doskonały materiał in-
telektualny dla każdej zorganizowanej państwowości, w tym także ukraińskiej. Dobrze, 
że po wielu, wielu latach niepamięci odzyskali pamięć... osobowość, znów ożył kurhan!

Późnym popołudniem pojechaliśmy z wizytą do Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycz-
nych w Bykowni. Spotkaliśmy się z Dyrekcją i młodzieżą z klasy o profilu aktorskim, 
która popisała się na scenie znajomością kultury i języka polskiego, poezją naszych kla-
syków i w tańcach polskich. Zwiedzając budynek szkoły, podziwialiśmy bardzo nowo-
czesne i funkcjonalne wyposażenie klas lekcyjnych i pracowni. Przekazaliśmy przywie-
zione prezenty. Przez Gospodarzy zostaliśmy zapewnieni, że młodzież szkoły odwiedza 
Bykowniańskie Mogiły i pamięta też o ofiarach polskich, spoczywających na Polskim 
Cmentarzu Wojennym.

Drugi dzień pobytu w pięknym Kijowie, przy sprzyjającej pogodzie spędziliśmy tu-
rystycznie, zwiedzając jeden z najwspanialszych zabytków Europy Wschodniej, Sobór 
Sofijski, wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO; a następnie Gór-
ne Miasto, Zjazd św. Andrzeja, Podił.

Na zakończenie dnia turystycznego udaliśmy się na Majdan, z kwiatami i znicza-
mi, by oddać cześć i złożyć hołd bojownikom o wolność i niezależność Ukrainy. Był 
dzień Wielkiego Piątku. Przy tablicach ze zdjęciami bohaterów „Niebiańskiej Sotni” – 
protestujących, którzy zginęli podczas działań Euromajdanu – podeszła kobieta, któ-
ra z zainteresowaniem przyglądała się naszym poczynaniom zapalania i rozstawiania 
zniczy. W pewnym momencie podeszła do mnie i zapytała: „Wy starsza grupy?” Kiedy 
potwierdziłam, poprosiła o pomoc i pokazała pakunek, w którym było kilkadziesiąt pi-
sanek. Okazało się, że jest wdową po jedynym wojskowym, oprócz cywilów, uczestni-
ku „Niebiańskiej Sotni” Wiktorze Mikołajewiczu Szweć ze wsi Gatne (pochodzili z róż-
nych miast i wsi). Każdego roku przed Wielkanocą organizuje wśród rodzin ofiar akcje 
malowania pisanek, zbiera je i  przywozi do Kijowa, aby zawiesić na sznurkach roz-
ciągniętych między drzewkami, przed ścianą pamięci ze zdjęciami. Każdy z nas otrzy-
mał od wdowy pięknie wykonaną pisankę, którą w imieniu rodzin ofiar wieszaliśmy 
z wielkim szacunkiem. Usprawiedliwiała swoje działanie: „bo Pascha to przecież święta  
rodzinne”. Wspólnie pomodliliśmy się za bohaterów z Majdanu i Bykowni.
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Wzruszeni udziałem w niespodziewanym misterium przeszliśmy w skupieniu na 
Plac Niepodległości, by poznać więcej szczegółów o  bohaterach Niebiańskiej Sotni 
w  Muzeum Rewolucji Godności. „Z drugiego dnia w  Kijowie szczególnie zapadł mi 
w pamięci Sobór Sofijski, a szczególnie kaplica z freskami z XI wieku oraz ulica Insty-
tucka na Majdanie, gdzie wciąż przed zdjęciami ofiar palą się znicze i leżą świeże kwia-
ty. Spotkanie z wdową ukraińską było dla każdego z nas ogromnym przeżyciem, bo  
mogliśmy dotknąć bezpośrednio współczesnej bolesnej ukraińskiej historii”.

Jeszcze późnym wieczorem w  drodze powrotnej przekroczyliśmy granicę Polski, 
a rankiem niezwykła podróż dobiegła końca na dworcu w Warszawie. 

Uczestniczka we wspomnieniach podsumowała: „Ta pielgrzymka pokazała mi, że 
my, młodzież polska, musimy pamiętać o naszej historii, o zamordowanych w Zbrod-
ni Katyńskiej i  że to my w  przyszłości musimy tę historię i  pamięć przekazywać  
następnym pokoleniom”.

W tekście zamieściłam wybrane fragmenty relacji uczestników pielgrzymki, które 
są odzwierciedleniem ich przeżyć i emocji, a także świadectwem wielkiego szacunku 
do ojczystej historii.

Dziękuję organizatorom konkursu – nauczycielom z Warszawskiej „Solidarności”, 
a laureatom – młodzieży – za aktywność w poznawaniu wydarzeń historycznych. Po-
zostaję w przekonaniu, że znając prawdę i pamiętając, będą oni realizowali przesłanie 
ks. Zdzisława Peszkowskiego, Kapelana Rodzin Katyńskich z Międzynarodowego Roku 
Katyńskiego z A.D. 1995, w którym głosił:

„Nie wolno prawdy katyńskiej zapomnieć, nie wolno nią manipulować, ani z obojęt-
nością odrzucać. To jest miara naszej pamięci i tożsamości narodowej, naszej godności”.

Zbliża się 80. rocznica Mordu Katyńskiego. Czy przypomni się włodarzom Polski, że 
nekropolie katyńskie „tęsknią” za rodzinami i Rodakami. Rodziny Katyńskie mają pra-
wo i obowiązek być tam: w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni, dać świadectwo pa-
mięci, złożyć rocznicowy wieniec i zapewnić, że wciąż wołamy o poznanie miejsca ukry-
cia pozostałych Ofiar i poznania całej prawdy oraz godny pochówek na cmentarzu!
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Rafał Pyra (RK Olsztyn)
WYPRAWA NA POLSKIE CMENTARZE WOJENNE 
„ŚWIATŁO PAMIĘCI 2019”

Po wcześniejszych wyprawach, które odbyłem na Ukrainę – upamiętniając ofiary lu-
dobójstwa na Wołyniu (2017), Białoruś i Litwę – oddając cześć polskiej historii, roda-
kom, którzy mieli znaczący wpływ na losy naszej Ojczyzny (2018), tegoroczną podróż 
w całości poświęciłem Ofiarom Zbrodni Katyńskiej. W tym roku Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oficjalnie nie organizuje pielgrzymki na Polskie Cmentarze 
Wojenne, dlatego wyszedłem z inicjatywą wyprawy w te miejsca, by w imieniu Rodzin 
Katyńskich, instytucji, jak również osób prywatnych rozświetlić „katyński mrok”. Po 
ubiegłorocznej wyprawie założyłem sobie, że kolejna będzie realizowana tylko i  wy-
łącznie przy współudziale RK w Polsce, oczywiście tych, które zechcą przyłączyć się 
do tego projektu. Od samego początku ogromne wsparcie otrzymałem od przewodni-
czącej Rodziny Katyńskiej z  Olsztyna Barbary Gawlickiej, jak również członków te-
goż Stowarzyszenia, którego jestem reprezentantem. Mój pomysł uzyskał akceptację 
i wsparcie Pani Izabelli Sariusz-Skąpskiej, prezes Federacji Rodzin Katyńskich. Znicze 
i biało-czerwone szarfy zostały zakupione z zebranych środków od Stowarzyszeń Ro-
dzin Katyńskich, które odpowiedziały na mój apel i przyłączyły się do tej inicjatywy: 
z Olsztyna, Warszawy, Łodzi, Katowic, Opola, Torunia, Bydgoszczy, Zamościa i Lubli-
na. W akcję włączyły się również urzędy i instytucje, które przekazały lampiony, m.in. 
wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, marszałek Gustaw Marek Brzezin, 
starosta olsztyński Andrzej Abako. Po raz pierwszy przyłączyły się: Ruch Narodowy 
Olsztyn, Urząd Miasta Nidzica, Urząd Gminy Janowiec Kościelny, jak również Szkoły 
Podstawowe z Nidzicy, a także Janowca Kościelnego, Waśniewa i Zaborowa. Dla mnie 
jako nauczyciela jest to bardzo budujące, że lokalne władze, a przede wszystkim szko-
ły, zechciały włączyć się w tę akcję. Młode pokolenia to najlepsi odbiorcy działań, jakie 
podejmuję, i w większości to właśnie do nich kieruję swoje inicjatywy. Również Muze-
um Katyńskie z Warszawy dołożyło swoją cegiełkę, otrzymałem bowiem 25 nieśmier-
telników, które również zabrałem ze sobą w podróż.

Jako członek Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Olsztyn 15 lipca wyruszyłem więc 
z pielgrzymką na terytorium Białorusi i Federacji Rosyjskiej, aby na Polskich Cmenta-
rzach Wojennych w Katyniu i Miednoje, a także na uroczysku Kuropaty koło Mińska 
zapalić lampiony, stając się swoistym listonoszem „Światła Pamięci”. Niestety, nie mo-
głem pojechać rowerem, tak jak wcześniej zaplanowałem. W połowie czerwca miałem 
wypadek, na skutek którego zerwałem więzadła w kolanie, tym samym wyjazd jedno-
śladem został wykluczony. W tej sytuacji rozsądek podpowiadał jedno, natomiast serce 
zdecydowanie skłaniało się ku innemu rozwiązaniu. Stojąc przed tak wielkim dylema-
tem, co począć w tej sytuacji, wbrew zaleceniom lekarzy z ortezą na nodze, postanowi-
łem podróż odbyć samochodem. Maksymalnie wykorzystałem przestrzeń w aucie, za-
bierając blisko 750 zniczy, które jak wspomniałem zostały przekazane bądź zakupione 
ze środków od wielu podmiotów, a także osób prywatnych. 
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Wyjazd rozpocząłem od modlitwy i zapalenia zniczy pod Pomnikiem Katyńskim na 
Cmentarzu Komunalnym w Olsztynie, gdzie w obecności członków Stowarzyszenia Ro-
dzina Katyńska w Olsztynie otrzymałem błogosławieństwo od abp. Edmunda Piszcza. Po-
tem wyruszyłem w kierunku Mińska. Wyjazd na Wschód wygenerował wiele emocji. Już 
pierwszego dnia podróży nie zostałem wpuszczony na terytorium Białorusi i moja wiza 
została anulowana. Nie chciano mnie wpuścić za bramki graniczne z taką ilością zniczy. 
Po wielu godzinach przepychanek słownych z pogranicznikami białoruskimi, wykonaniu 
telefonów do ambasady RP w Mińsku i konsulatu RP w Grodnie, zmuszony byłem pod-
jąć decyzję o zmianie kierunku jazdy i próbie wjazdu do kraju Łukaszenki od strony Litwy. 
Nauczony doświadczeniem z granicy polsko-białoruskiej, skorzystałem z pomocy Domu 
Kultury Polskiej w Wilnie. Gdyby nie ona, na pewno nie udałoby mi się zrealizować za-
mierzonych celów. Dzięki uprzejmości pracowników DKP mogłem zostawić tam ponad 
600 zniczy i z blisko 150 pojechałem do Kuropat. Granica litewsko-białoruska okazała się 
szczęśliwsza dla mnie i nawet anulowanie w paszporcie udało się „anulować”. 

Uroczysko Kuropaty. Kuropaty jak w roku ubiegłym przywitały mnie deszczem 
oraz Panem Milicjantem, który przeprowadził szczegółową kontrolę mojego bagażu oso-
bistego, a po krótkim rozpytaniu oddalił się i, obserwując moje działania, robił zdjęcia. 
Po blisko dwóch godzinach kazano mi odejść z tego miejsca. Tak też zrobiłem, aby po 
niespełna godzinie ponownie tam przyjść. Chciałem po prostu zrealizować wszystko, co 
zakładałem. Zrobiło się ciemno, dlatego postanowiłem resztę pracy wykonać nazajutrz. 
Nie chcąc spotkać się ze stróżem prawa, już o 4.30 sprzątałem szkło i stare znicze, wy-
korzystałem taśmy biało-czerwone, pobrałem ziemię, zrobiłem dokumentację zdjęciową. 

Od ubiegłego roku uroczysko Kuropaty zostało ogrodzone siatką, ustawiono ławeczki 
i kosze, umieszczono tablice informujące, że teren jest monitorowany. Nie zauważyłem, 
aby krzyże, stojące przy głównej ścieżce, zostały usunięte. W tzw. polskiej części Kuropat 
wszystko jest takie, jakie było. Miejsce, niestety, jest zaniedbane, przez co wydaje się jesz-
cze bardziej smutne. Udało mi się przez kilka godzin uprzątnąć je na tyle, na ile mogłem. 
Pozostawione 150 „Świateł Pamięci” swym blaskiem oddały honor katyńskim Bohaterom. 

Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje. Do Miednoje postanowiłem pojechać 
bezpośrednio po powrocie z Kuropat – zatrzymałem się w Wilnie tylko po to, by zapa-
kować resztę zniczy. Trasa okazała się bardzo wyczerpująca: długa droga i oczekiwanie 
na wjazd/wyjazd na granicy białorusko-litewskiej oraz łotewsko-rosyjskiej, w efekcie 
dopiero po 36 godzinach, z 4-godzinną przerwą na sen (Mińsk), dojechałem do Twe-
ru, gdzie miałem zaplanowany nocleg. Twer jest oddalony o 35 kilometrów od Mied-
noje, dlatego postanowiłem jeszcze wieczorem tam pojechać, aby na spokojnie poczuć 
to miejsce. Nazajutrz przywitała mnie kapryśna pogoda. Miejsce zastałem czyste (wi-
dać, że tamtejsi pracownicy dbają o nie), ale nie było tam ani jednego światełka. Byłem 
tam ponad 9 godzin: zostawiłem blisko 200 zniczy, wymieniłem spłowiałe szarfy na 
krzyżach. Miednoje to mała wioska, leżąca na uboczu, spotkałem tam tylko pracow-
nika obiektu, który otworzył mi bramę i pozwolił, abym został tak długo, jak tylko to 
będzie konieczne. Kiedy nastał mrok, zapalił mi światła na całym cmentarzu, znacznie 
ułatwiając poruszanie się. Miejsca te są otwarte dla zwiedzających do godziny 21.00, 
a później teren jest zamykany. Dzięki ludzkiej życzliwości zostałem dłużej. Potem wy-
ruszyłem dalej, obierając kierunek obwodu smoleńskiego.
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Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu. W Smoleńsku znalazłem nocleg i odpoczą-
łem, co były mi bardzo potrzebne. Dzień ten oprócz odpoczynku poświęciłem na przygo-
towanie szarf, a także wizytówek, które zostawiłem na Polskim Cmentarzu Wojennym 
w Katyniu. Znalazły się na nich nazwy Stowarzyszeń RK, instytucji, urzędów i osób pry-
watnych, które były ofiarodawcami „Świateł Pamięci”. Do Katynia dotarłem dnia następ-
nego. Z racji usytuowania tego miejsca przy głównej drodze Smoleńsk–Witebsk spotka-
łem tam wielu spacerujących ludzi. Większość z nich przy bramie skręcała w  lewo, na 
część rosyjską, ja natomiast udałem się bezpośrednio do części polskiej, gdzie tylko po-
jedyncze osoby spędzały tę słoneczną niedzielę. W tym miejscu po raz pierwszy byłem 
w 2017 roku, kiedy wraz z delegacją rządową uczestniczyłem w obchodach 77. rocznicy 
Zbrodni Katyńskiej. Wówczas nie było czasu na refleksje, aby oddalić się od wszystkiego, 
co przyziemne, i zwyczajnie wsłuchać w szum drzew. To bardzo ważne, aby będąc na ka-
tyńskich nekropoliach, mieć czas dla siebie, a przede wszystkim mieć czas dla tego miejsca. 

W Katyniu uprosiłem pracowników o możliwość pozostania dłużej, aż się ściemni, 
aby uwiecznić to na zdjęciach. W porównaniu do 2017 roku, teraz miałem zdecydowa-
nie więcej czasu, jednak i tak 10 godzin szybko minęło i tylko zmrok oraz pracownik 
ochrony przypomnieli, że najwyższy czas pożegnać się z katyńskimi Bohaterami. Po 
rozmieszczeniu zniczy, rozlokowaniu szarf i wizytówek, skrupulatnym przeprowadze-
niu dokumentacji zdjęciowej, tuż przed północą wyruszyłem w drogę powrotną, aby po 
blisko 15 godzinach jazdy stanąć na polskiej ziemi.

„Światło Pamięci” zapłonęło w wielu miejscach. Będąc w Smoleńsku, oddałem 
cześć i honor ofiarom katastrofy lotniczej, jaka wydarzyła się 10 kwietnia 2010 roku. Pod-
czas tej wyprawy „Światło Pamięci” zapłonęło również: w Gibach, przy Pomniku Ofiar 
Obławy Augustowskiej, w Ponarach pod Wilnem – gdzie masowych mordów dokonały 
oddziały SS, policja niemiecka i kolaboracyjna policja litewska, w Zułowie – miejscu uro-
dzenia marszałka Józefa Piłsudskiego, jak również przy Alei Pamięci Narodowej na Wi-
leńskiej Rossie – miejcu pochówku urny z sercem Marszałka, a także spoczynku polskich 
oficerów i ochotników poległych w latach 1919–1920 w walkach o Wilno oraz żołnierzy 
Armii Krajowej poległych podczas operacji Ostra Brama w 1944 roku.

Podsumowanie, refleksje. 23 lipca, a więc po 9 dniach i pokonaniu 4532 kilome-
trów, zakończyłem pielgrzymkę na Polskie Cmentarze Wojenne „Światło Pamięci 2019”. 
Podczas tego wyjazdu wykorzystałem 200 metrów szarf, 25 nieśmiertelników otrzy-
manych z Muzeum Katyńskiego, oraz rozpaliłem 720 zniczy, które w cudowny sposób 
rozświetliły katyński mrok. Nie ukrywam, że jestem zmęczony tym swoistym mara-
tonem, ale to zmęczenie ma zupełnie inny charakter. Zmęczyła mnie nie tyle droga 
(starałem się w dzień „pracować” albo jechać, z przerwami na drzemkę, a w nocy poko-
nywać wiele kilometrów), co miejsca, które przytłaczały bólem, krzywdą, cierpieniem. 
Tysiące pomordowanych w Kuropatach, Miednoje, Katyniu, Ponarach, tysiące tabliczek, 
każda wywołująca ogromny żal, smutek, złość i niemoc, każde nazwisko stanowiące 
odrębną historię życia wspaniałego człowieka, życia. Kiedy spędzałem wiele godzin na 
tych cmentarzach, a potem jechałem dalej, kiedy jechałem po ciemku, wsłuchując się 
w ciszę, bardzo ciężko przychodziło mi wyłączenie od tego, gdzie właśnie byłem i cze-
go byłem świadkiem. Trudno było nie zadawać sobie pytań, na które koniec końców 
i tak nie odnalazłem odpowiedzi. Nie spodziewałem się, że ta podróż tak mnie dotknie. 
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Wyprawa była jednoosobową, jednak nie nazwałbym jej samotną, gdyż wraz ze mną 
w podróż wybrała się cała Armia Patriotów: Rodziny Katyńskie z różnych rejonów Pol-
ski, instytucje, osoby prywatne, które za moim pośrednictwem ustawiły swoje „Świat-
ła Pamięci” w miejscach martyrologii narodu polskiego. Kiedy byłem setki kilometrów 
od domu, gdy nachodziło mnie zmęczenie i zwątpienie, wsparcia udzielała mi moja ro-
dzina, gdyż byłem z nią w stałym kontakcie. Jechałem sam, jednak nawet przez chwi-
lę nie byłem samotny podczas pokonywania kolejnych kilometrów. Czułem obecność 
wszystkich, którzy przyłączyli się do mojej wyprawy i w różny sposób ją wspierali. Prze-
mieszczając się po drogach i bezdrożach Rosji, Białorusi, Litwy i Łotwy, czułem dumę, 
że jestem Polakiem i mogę z podniesioną głową reprezentować nasz kraj na Kresach. 

Z podróży tej przywiozłem ziemię, która dla wielu z nas ma symboliczne znacze-
nie, stanowi swoistą relikwię. Zostanie ona wykorzystana podczas uroczystości sadze-
nia Dębów Pamięci w ramach projektu Katyń… ocalić od zapomnienia – mam nadzieję, 
że także przy tworzeniu Nidzickiego Skweru Katyńskiego, w którego powstanie, jako 
mieszkaniec powiatu nidzickiego, głęboko wierzę. Jechałem z  misją propagowania 
„Światła Pamięci”, a więc idei, w którą bezgranicznie wierzę. Wracam często myślami 
do tych miejsc, które tak głęboko wyryły się w pamięci polskich patriotów i zostały na-
znaczone przelaną krwią wielu niewinnych Rodaków. W dzisiejszym pełnym pośpiechu 
i niejednokrotnie przewartościowanym świecie często zapominamy, co tak naprawdę 
powinno się w życiu liczyć. Zdarza się, że ogarnia nas znieczulica i brakuje szacunku 
do historii. Moim zdaniem, to przeszłość ukształtowała nasz naród i nas samych. To 
właśnie próbuję przekazać młodym pokoleniom, swoim podopiecznym. Uświadamiać 
im, że należy pamiętać o historii swojego kraju, chociażby z szacunku do przodków, tra-
dycji i krwi przelanej za Ojczyznę, pokłonić się nad grobami tych, dzięki którym może-
my być niepodległym krajem. Pamiętać bowiem należy o tym, co jest również hasłem 
na fladze, z którą podróżuję: „Kiedy tracimy pamięć - tracimy tożsamość”.

Chciałbym raz jeszcze podziękować Rodzinom Katyńskim z  Polski, które odpo-
wiedziały na mój apel i w ten sposób razem mogliśmy w tym roku upamiętnić Ofiary 
Zbrodni Katyńskiej. Bez Was moja inicjatywa nie zostałaby zrealizowana. To w Wa-
szym imieniu ustawiłem te lampiony na ziemi, która ma różne określenia: nieludzka, 
zabójcza, przeklęta, jednak dla wielu z nas jest ona również świętą. Tak jak głosi napis 
na fladze, którą zaprojektowałem i z którą podróżowałem: „Rodzina Katyńska wciąż o 
Was pamięta, choć ziemia nieludzka, to dla nas jest święta”.

Mimo problemów zdrowotnych, jestem dobrej myśli i wciąż wyznaczam sobie nowe 
cele. Mam wiele planów do zrealizowania na najbliższe lata i głęboko wierzę w to, że 
będę mógł je wszystkie wykonać. Ważne, iż mój kręgosłup moralny ma się znakomi-
cie i dzięki temu wiem, że podążam we właściwym kierunku, dokonując słusznych wy-
borów. Chciałbym w 2020 roku stanąć na Polskich Cmentarzach Wojennych znajdują-
cych się na terytorium Ukrainy (Bykownia, Charków) i jestem przekonany, że jak tylko 
wyleczę swoje kolano, tak właśnie się stanie. Życzyłbym sobie, aby „Światło Pamięci” 
ogrzewało serca wszystkich Polek i Polaków, a jego płomień nigdy nie zgasł, umacnia-
jąc naszą narodową tożsamość.
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Barbara Samolej, Janusz Tombak (RK Szczecin)
WSPOMNIENIA Z PIELGRZYMKI DO MOSKWY, 
TWERU, OSTASZKOWA I MIEDNOJE.  
LISTOPAD 1991

Gdy wybuchła II wojna światowa, miałam zaledwie 6 lat, mieszkaliśmy wtedy w Ra-
szynie. To właśnie tam przed posterunkiem Policji Państwowej żegnał nas Ojciec, do-
kładnie 1 września 1939 roku. Przez cały czas wojny nasza Mama, moi dwaj bracia i ja 
czekaliśmy na wiadomość od Ojca. Kiedy po długich latach wojny, przygarnięci przez 
dziadków, nie otrzymaliśmy żadnej wiadomości – zaczęliśmy podejrzewać najgorsze. 
Wszelkie poszukiwania przez Polski Czerwony Krzyż niczego nie wyjaśniły. Ojca od-
naleźliśmy w rozkazie-rejestrze z 13 kwietnia 1940, wysłanego do naczelnika łagru 
w Ostaszkowie tow. mjr Borysowca z Moskwy (str. 3, poz. 74, nr teczki obozowej 1603). 
Były to dokumenty przekazane przez prezydenta Gorbaczowa prezydentowi Jaruzel-
skiemu w kwietniu 1990 roku. 

Ojciec w  dniu wybuchu wojny był komisarzem Policji Państwowej. Pełnił funk-
cję komendanta PP w Raszynie. Był odpowiedzialny za rejon Okęcie – Raszyn – Spała, 
a w szczególności za zabezpieczenie przejazdów Ignacego Mościckiego do Spały, gdzie 
prezydent wypoczywał. Posterunek w  Raszynie mieścił się przy szosie krakowskiej 
w wilii, gdzie również zamieszkiwaliśmy. Ojciec zdawał sobie sprawę z niebezpieczeń-
stwa, na jakie naraziłby rodzinę, zostawiając nas w sąsiedztwie lotniska Okęcie, Pań-
stwowych Zakładów Lotniczych (Paluch) i radiostacji. A zatem już w pierwszym dniu 
wybuchu wojny po południu, bryczką zaprzęgniętą w parę koni udaliśmy się do rodzi-
ców Mamy koło Pruszkowa. Tam i na Woli w Warszawie przeżyliśmy okupację, tracąc 
nie tylko najbliższych, ale i całe mienie. 

W listopadzie 1991 roku, po 52 latach, dzięki zorganizowanej przez Stowarzysze-
nie Katyń i Związek Młodzieży Wiejskiej w Szczecinie pielgrzymce udaliśmy się naszą 
trójką przez Moskwę do Ostaszkowa, Tweru (dawny Kalinin) i Miednoje. Było to po-
nad 2 tysiące kilometrów. 

W Brześciu odbiera naszą grupę Natasza, miejscowa pilotka, która opiekowała się 
nami serdecznie przez cały czas. Do Moskwy dojeżdżamy pociągiem sypialnym – to 
1100 kilometrów. Stamtąd 200 kilometrów dwoma autokarami do Tweru nad Wołgą 
(przeszło 100 tysięcy mieszkańców), gdzie nocujemy, ale zwiedzać będziemy po powro-
cie z Ostaszkowa. Następnego dnia po kolejnych 200 kilometrach jesteśmy w Ostasz-
kowie, miasteczku niedużym, ale przyjemnym i  zadbanym. Zatrzymujemy się przy 
przystani wodnej jeziora Seliger, skąd przewiezieni zostajemy małym statkiem pasa-
żerskim na wyspę, gdzie więziono 6500 przyszłych ofiar zbrodni, wśród których był 
nasz Ojciec. Z daleka widać okazałe kopuły cerkwi i otaczające ją zabudowania. Wysia-
damy na brzeg i zatrzymujemy się na grobli, którą własnymi rękami przed pięćdzie-
sięciu laty usypali polscy jeńcy wojenni. Formujemy procesję, na której czele panowie 
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niosą krzyże, sztandary, transparent z nazwiskami zamordowanych. Następnie całą 
grupą, niosąc kwiaty i  zapalone znicze, przechodzimy przez bramę, która przyjęła  
naszych Ojców na tułaczkę i poniewierkę, a potem wydała oprawcom.

Zatrzymujemy się na klasztornym podwórku, gdzie po lewej stronie widać okaza-
łą cerkiew, a z prawej zabudowania klasztorne w zupełnej ruinie – obraz nędzy i roz-
paczy. Po małych celach pozostały puste, czarne oczodoły okien, piwnice głębokie na 
5 metrów, zasypane gruzem. To w tych lochach Ich przetrzymywano i więziono. Tutaj 
spędzili Wigilię Bożego Narodzenia w 1939 roku, tutaj witali Nowy Rok, tutaj cierpieli  
z głodu i zimna, czekając na egzekucję. Rozbiegamy się po podwórku, zaglądając do 
ruin budynków klasztornych, szukając śladów Ich pobytu, może napisów na ścianach, 
ale niczego nie odnajdujemy. Czas zatarł ślady. 

W cerkwi chcieliśmy odprawić Najświętszą Ofiarę, ale pop się nie zgodził. Nie rezyg-
nujemy, panowie szybko montują przy bramie głównej polowy ołtarzyk na drewnianej 
skrzynce, która przykrywamy flagą narodową. Kapłan zaczyna mszę świętą. Pogoda 
jest nam przychylna, mimo pochmurnego, nieba deszcz nie pada, ucichł nawet wiatr. 
Wokół cisza, powaga i skupienie. Słychać tylko głośną modlitwę i śpiew. Trzymając się 
za ręce, tworzymy zwarty łańcuch jedności braterskiej – płaczemy z żalu i bezsilności. 
Po przyjęciu komunii i błogosławieństwa, kończymy naszą skromną uroczystość po-
święconą Ich pamięci. Rozbiegamy się ponownie, zapalając znicze, kładąc kwiaty pod 
drzewami. Przybijamy tabliczki z  nazwiskami swoich bliskich do drzew, które były 
świadkami ich tułaczej niewoli. 

Żegnamy wyspę. Spoglądam jeszcze chwilę w toń wodną, woda jest czysta jak łza, 
widać kamienie na dnie i glony. Wsiadamy na statek, który włącza syrenę na znak, że 
odpływamy. Stoimy wpatrzeni w  rozjaśnioną zapalonymi zniczami wyspę. Wszyscy 
mają w oczach łzy wzruszenia i w nieutulonym żalu żegnamy to miejsce, być może na 
zawsze.

Wtorek – 26 listopada 1991. Twer. W  programie zwiedzenie byłego budynku 
NKWD w Twerze – miejscu kaźni. Obecnie jest to Instytut Medycyny. Przy głównym 
wejściu tablica informująca, iż NKWD, a potem KGB prowadziły tutaj swoją działal-
ność. Składamy wiązankę czerwonych goździków, zapalamy znicze. Przez cały czas je-
steśmy filmowani przez lokalną telewizję. Do naszej grupy podchodzi pracownik In-
stytutu i zaprasza nas do środka budynku. Schodzimy wąskimi schodami do piwnicy. 
To właśnie tymi schodami ostatni raz przemierzali drogę nasi Ojcowie, może nawet nie 
wiedząc, że szli na stracenie. Stoimy w piwnicznej katowni. Wcześniej docierali tu pol-
scy prokuratorzy i eksperci. Dzisiaj jesteśmy my – córki i synowie ofiar. Modlimy się 
razem z kapłanem. Tu każdy ma prawo do skupienia.

Drżącą ręką dotykam ściany i głaszcząc ją, myślę, czy może w tym miejscu stał wte-
dy mój Ojciec, czekając na egzekucję? Bezgłośnie modlimy się, wokół słychać stłumio-
ny szloch – trzeba wypłakać ten żal. Żegnamy ponure pomieszczenia piwniczne i wy-
chodzimy na zewnątrz.

Środa – 27 listopada 1991. Miednoje. Po krótkiej podróży oczom naszym ukazu-
je się drogowskaz wskazujący na prawo drogę do Miednoje – 3 km. Skręcamy w las i po 
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chwili jesteśmy na miejscu. Znów tworzymy procesję, ksiądz od bramy zaczyna Dro-
gę Krzyżową. Las ogrodzony jest drucianą siatką. Przechodzimy przez bramę i oczom 
naszym ukazują się świeżo wykopane doły po przeprowadzonej ekshumacji. Jest wie-
le kwiatów i  wypalonych zniczy po niedawnych uroczystościach pogrzebowych. Do-
łów jest 26. Wolnym krokiem zbliżamy się do świeżo usypanego kopca, tworzącego 
wspólną mogiłę ofiar tej tragedii. Padamy na kolana i całujemy świętą dla nas ziemię 
zbroczoną krwią naszych Ojców. Słychać żałosny szloch skulonych w bezruchu posta-
ci. Wśród ofiar spoczywających w tym lesie jest nasz Ojciec. Tutaj zakończył swą służ-
bę dla Ojczyzny. Składamy kwiaty, zapalamy znicze, zapalamy też znicze przy każdym 
dole śmierci. Przy ołtarzu polowym ksiądz rozpoczyna Najświętszą Ofiarę, wyrażając 
dumę, że jemu, młodemu kapłanowi, przypadło w udziale razem z nami przybyć tu na 
to wielkie miejsce narodowego cierpienia. Myślę, że Ojciec jest z nas dumny, iż po la-
tach przybyliśmy złożyć Mu hołd i okazać swoją wielką miłość i pamięć o Nim. 

Po mszy drugą częścią uroczystości był apel poległych. Wraz z nami przyjechał kpt. 
Sarniak, który przy ołtarzu odczytywał po 20 nazwisk pomordowanych, a po słowach 

„Stańcie do apelu”, odpowiadaliśmy „Jesteśmy z  Wami”. Nie słychać śpiewu ptaków, 
wszystko wokół zamilkło. Oddalam się w kierunku najdalej stojącego krzyża brzozo-
wego i zapalam ostatni znicz. Coś mnie popycha, że może właśnie tu...

Pochylamy się jeszcze raz nad wspólną mogiłą, odmawiamy pożegnalną modli-
twę. Nie mogę odejść z tego miejsca. Brak mi sił... Pragnę przedłużyć te chwilę zadumy 
o Nim. Wraz z braćmi pochylamy nisko głowy, by godnie oddać hołd pomordowanym. 
Do domu zabieramy garść ziemi, kilka sosnowych gałązek, kawałek brzozowej kory – 
to dary dla Mamy. Złożymy to wszystko pod płytą Jej grobu, gdzie jest też tabliczka 
z napisem „Leon Tombak – komisarz PP, zamordowany w 1940 r. przez NKWD – spo-
czywa w Miednoje” i zdjęcie Ojca w mundurze. 

W duchu składam sobie przyrzeczenie – przyjadę tu jeszcze na pewno do Ciebie, 
Ojcze.

Przyrzeczenia dotrzymałam. Wraz z uczestnikami z Federacji Rodzin Katyńskich 
pojechałam na otwarcie i  poświęcenie Polskiego Cmentarza Wojennego w  Miednoje 
w dniu 2 września 2000 roku. To było dla mnie tak ogromne przeżycie, że stojąc 4 go-
dziny na baczność przy sztandarze – nie czułam nawet zmęczenia.

Był to dla mnie oficjalny pogrzeb Ojca.

Na podstawie wspomnień Barbary Samolej z domu Tombak zamieszczonych 
w „Rodowodzie II” 2005, R. X, nr 1/2, Szczecin, s. 82-85 oraz Janusza Tombaka 

w „Rodowodzie”1998, R. IV, nr 4/28, Gdynia, s. 11–12. 
Na prośbę Rodziny Katyńskiej ze Szczecina przypominamy te relacje,  

bo sprawa Miednoje znowu zaczyna być aktualna.
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Izabella Sariusz-Skąpska
MIEDNOJE, 3 WRZEŚNIA 2019

Jest pięknym zwyczajem, aby wspominać imiona tych, którzy odeszli. Na co dzień od-
wiedzamy mogiły bliskich, a zanim zapalimy tam znicz i położymy kwiaty, pochyla-
my się i odczytujemy tablice pamięci. Gdy podczas rodzinnych odwiedzin nekropolii 
w Dzień Zaduszny towarzyszą nam młodsi, wyjaśniamy im zawiłości rodzinnej gene-
alogii i staramy się dorzucić jakąś historię, aby w pamięć kolejnego pokolenia zapad-
ło nie tylko imię, ale i anegdota. Tak ożywia się zapomniana twarz, kolory wracają na 
poszarzałe zdjęcie, pojawia się coś niepowtarzalnego, co sprawia, że nigdy niepoznani 
przodkowie z dawnych epok są znowu z nami.

Jest pięknym zwyczajem, że w miejscach naznaczonych tragedią przywołujemy 
tych, którzy odeszli, wzywając ich do apelu. Odeszli, bo przetoczyła się nad nimi dra-
pieżna i często okrutna historia. Wymawiając ich imiona, wierzymy, że dzięki temu 
wracają pomiędzy nas.

Dzisiaj tu, w Miednoje, maleńka delegacja rodzin, których bliscy są Ofiarami Zbrod-
ni Katyńskiej, niczym modlitwę odmawia swój serdeczny apel.

Wierzymy, że jest między nami pan Stanisław Smektała – przyjechała tu jego 
wnuczka Hanna.

Wierzymy, że jest między nami pan Michał Pachołek – przyjechała tu jego wnuczka 
Jadwiga.

Wierzymy, że jest między nami pan Franciszek Serafin – przyjechała tu jego wnucz-
ka Jolanta.

Wierzymy, że jest między nami pan Józef Biniaś – przyjechał tu jego wnuk Marek.
Wierzymy, że jest między nami pan Wojciech Pluta – przyjechał tu jego syn Mie-

czysław.
Wierzymy, że jest między nami pan Mieczysław Padoł – przyjechał tu jego syn  

Zbigniew.
Zaledwie kilka nazwisk, a już mijają cenne minuty uroczystości. A przecież chcieli-

byśmy przywołać tu wszystkich. Każdemu poświęcić bodaj minutę, na co potrzeba po-
nad 100 godzin, ponad 4 dni i noce. Na ścianie pamięci wyryto 6288 nazwisk. 6288 
nazwisk Ofiar wpisano w dwóch tomach Księgi Cmentarnej, wydanej po otwarciu tej 
nekropolii w 2000 roku. Od tego czasu zmienił się stan wiedzy historyków, a najnow-
sze ustalenia ukażą się – mamy nadzieję – w nowej księdze przygotowywanej przez na-
szych przyjaciół w moskiewskim Memoriale. 

Szkoda, że nie mamy tyle czasu, aby wymienić wszystkich, którzy tu spoczęli. 
Wspominamy oficerów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Państwowej, Korpu-
su Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej i Służby Więziennej. Wśród jeńców Ostasz-
kowa, którzy zginęli w Twerze i spoczęli w bratnich mogiłach, byli pracownicy sądow-
nictwa i inni urzędnicy Rzeczypospolitej. Nasza delegacja nie położy kwiatów na każdej 
tabliczce, nie zdoła w cichej modlitwie wyczytać każdego z nazwisk. Ale daleko stąd 
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Jolanta Nałęcz (RK Olsztyn)
MIEDNOJE, 3 WRZEŚNIA 2019

Komenda Główna Policji z okazji 100-lecia swego istnienia i 19-lecia powstania Pol-
skiego Cmentarza Wojennego w Miednoje zorganizowała wylot do Moskwy specjalnym 
samolotem w dniu 3 września 2019 roku, a dalej przejazd autokarami do Miednoje, na 
miejsce uroczystości. W  wydarzeniu tym uczestniczyli m.in. przedstawiciele Policji 
Państwowej, Straży Granicznej oraz członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ro-
dzina Policyjna 1939 i Federacji Rodzin Katyńskich, którzy przyjechali uczcić pamięć 
swoich Bliskich, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku w Twerze i pochowanych 
w dołach śmierci na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. 

Po zwiedzeniu nekropolii i odnalezieniu tabliczek epitafijnych swoich Bliskich oraz 
zapaleniu zniczy, uczestnicy delegacji udali się przed ołtarz polowy, usytuowany na 
wprost wejścia na cmentarz, gdzie odprawiona została uroczysta msza święta w inten-
cji pomordowanych i spoczywających na cmentarzu w Miednoje. Przed mszą wprowa-
dzono poczet sztandarowy Policji Państwowej i odśpiewano hymn państwowy, litur-
gię rozpoczęło uderzenie w dzwon, znajdujący się pod bramą pamięci, gdzie zostały 
umieszczone nazwiska osób zamordowanych i pochowanych na polskiej części Cmen-
tarza Wojennego. Mszę koncelebrowali: biskup polowy Wojska Polskiego gen. brygady 
WP dr Józef Guzdek w asyście księdza z polskiego kościoła w Twerze. 

Potem głos zabrał przedstawiciel MSWiA, który przeczytał list od ministra Mariu-
sza Kamińskiego, skierowany do uczestników delegacji. Następnie przemówił przed-
stawiciel Ambasady RP w  Moskwie, potem Komendant Główny Policji gen. insp. 
dr  Jarosław Szymczyk, zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej, Pre-
zes Stowarzyszenia  Rodzina Policyjna 1939 oraz Prezes Federacji Rodzin Katyńskich  
p. Izabella Sariusz-Skąpska. Na koniec uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojennym 
zostały złożone wieńce przez przedstawicieli: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, Ambasady RP w Moskwie, Policji Państwowej, Straży Granicznej, Straży Po-
żarnej, Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, Federacji Rodzin Katyńskich, Memoria-
łu Moskiewskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Polonii z Tweru oraz Znicz Pamięci od 

Rodziny Katyńskie pamiętają. W ich imieniu rozkładamy na tabliczkach epitafijnych 
ozdoby przywiezione z krakowskich Sukiennic.

W apelach poległych powtarza się zawołanie: „Są wśród nas!” W imieniu Federacji 
Rodzin Katyńskich zapewniam Ich tutaj obecnych, że apel pamięci o Nich trwa i będzie 
trwał. Nie oddamy naszej historii żadnym instytucjom, nie pozwolimy jej zawłaszczyć 
politykom. Do tego zobowiązuje nas nie tylko pamięć, ale i poczucie, że są wśród nas. 
Jak zamordowany w Charkowie Stanisław Dąbrowski, którego wnuczka Agnieszka jest 
z nami. Jak zamordowany w Katyniu mój dziadek Bolesław Skąpski. 

Są wśród nas.  
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Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie. Akcentem końcowym było trzykrotne 
uderzenie w dzwon. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na część rosyjską cmenta-
rza celem złożenia wieńców. Całość uroczystości była filmowana przez telewizję rosyjską.

Po uroczystościach na Polskim Cmentarzu Wojennym uczestnicy delegacji przeszli 
do trzech autokarów i w asyście rosyjskiej milicji odjechali do Moskwy, na lotnisko 
Szeremietiewo im. Aleksandra Puszkina. Po odprawie paszportowej i  celnej nastąpi-
ło przejście do samolotu specjalnego Boening 737 RP „Piłsudski” i odlot do Warszawy 
o godz. 19,40 czasu moskiewskiego.

Z przekazów rodzinnych niewiele wiedziałam o  losach mego śp. Dziadka, poste-
runkowego Franciszka Serafina, bowiem moja babcia (żona Franciszka Serafina) po po-
wrocie z Kazachstanu w 1946 roku (na podstawie umowy polsko-radzieckiej z dnia 6 
lipca 1945, ds. ewakuacji osób narodowości polskiej) nie posiadała żadnych zdjęć, pa-
miątek i dokumentów, gdyż wszystko zaginęło. Podjęłam starania, aby odnaleźć jakiś 
ślad po moim Dziadku. Wysyłałam listy z prośbą o pomoc w ustaleniu informacji do 
wielu instytucji m.in. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Muzeum 
Katyńskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Centralnego Archiwum Wojskowego, Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Bez rezultatu. Nawiązałam też kontakt mailo-
wy z Archiwum Państwowym w Lublinie, gdzie ku mojej wielkiej radości okazało się, 
że zachowały się dokumenty mojego Dziadka z 1920 roku wraz ze zdjęciem. Dziadek 
pełnił służbę na Posterunku Policji w Sarnach, woj. wołyńskie.

Byłam niezmiernie szczęśliwa, że moje długoletnie poszukiwania przyniosły ocze-
kiwany skutek. Będąc teraz na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje, zapalając 
Znicz Pamięci, miałam w sercu i oczach Jego zdjęcie i przeświadczenie, że oddaję Hołd 
mojemu Dziadkowi, a nie anonimowej osobie. Byłam bardzo wzruszona i  jednocześ-
nie szczęśliwa, że mogłam tu być i z Nim porozmawiać. Była to podróż pełna wrażeń, 
osobistych przeżyć i sentymentalna. Uczczona została pamięć naszych Bliskich, któ-
rzy zostali w bestialski sposób zamordowani na nieludzkiej ziemi.

Chwała Bohaterom!
Cześć Ich Pamięci!
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Rodzina Katyńska w Katowicach
MIEJSCA PAMIĘCI I POMNIKI 

Kaplica Matki Boskiej Katyńskiej w Katowicach. Kościół Garnizonowy  
pw. św. Kazimierza Królewicza, ul. Marii Skłodowskiej-Curie
W dniu 5 maja 1991 roku hojność zakładów pracy i  osób prywatnych pozwoliła na 
wmurowanie w ścianie bocznego ołtarza tablicy o treści: „W hołdzie jeńcom stalinow-
skich obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku pomordowanym wiosną 1940 
roku na terenie Związku Sowieckiego. Ofiarom zbrodni wieczna cześć i pamięć. Sto-
warzyszenie Katyń w Katowicach. 1991”. Projekt wykonał artysta plastyk docent Ro-
man Starak, odlew huta „Zabrze”. Pod tablicą znajduje się wnęka, w której umieszczo-
no urnę z ziemią z Katynia, Charkowa i Miednoje. Wokół tablicy i urny na ścianie oraz 
na ścianie przeciwległej wmurowane są tabliczki epitafijne naszych najbliższych. Jako 
uzupełnienie Kaplicy Matki Boskiej Katyńskiej Stowarzyszenie ufundowało ze środ-
ków własnych dwa obrazy: Matki Boskiej Kozielskiej i Matki Boskiej Katyńskiej.

Od 1991 roku, w kwietniu, w czasie mszy świętej odprawianej w rocznicę Zbrodni 
następuje poświęcenie kolejnych tabliczek, które ufundowane są przez członków Sto-
warzyszenia. Do chwili obecnej na ścianach zamontowano 351 tabliczek.

Kaplica w Lublińcu-Steblowie
1 września 1994 w kościele pw. św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) w Lub-
lińcu-Steblowie poświęcono tablicę upamiętniającą Zbrodnię Katyńską i policjantów 
z okręgu lublinieckiego, zamordowanych w Miednoje. Powstała z  inicjatywy naszych 
członków zamieszkałych w Lublińcu, szczególnie rodzin policjantów z powiatu lubli-
nieckiego zamordowanych w  Miednoje: państwa Tkocz, Mizgalskich i  Jarolewskich. 
W  kościele stworzono Kaplicę Katyńską, gdzie znajduje się obraz Matki Boskiej Ka-
tyńskiej, tablica oraz urna z ziemią z Miednoje, Katynia i Charkowa. Tablicę pamię-
ci, obraz Matki Boskiej Katyńskiej oraz aranżację Kaplicy wykonał jako dar serca pan 
Józef Tkocz, dołączając sentencję: „O Matko Boża Katyńska, przyjm wszystkich po-
mordowanych przez NKWD, a szczególnie mego teścia Jana Kloze, któremu poświę-
cam moją pracę. Zięć Józef Tkocz z całą Rodziną i Pokrewieństwem. Lubliniec-Steblów  
dn. 1 września 1994 r.”

W uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Kaplicy Katyńskiej wzięły udział rodziny 
pomordowanych, członkowie Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Katowicach, wojsko, 
policja, bardzo licznie przybyła młodzież oraz mieszkańcy Lublińca-Steblowa. Poświę-
cenia dokonali ks. prałat Zdzisław Peszkowski, ks. proboszcz Antoni Zając, o. Antoni 
Pośpiech, kapelan Rodziny Katyńskiej Katowice.

Od tego czasu w każdą 1. niedzielę września delegacja Rodziny Katyńskiej uczest-
niczy w uroczystej mszy świętej odprawianej przez proboszcza tutejszego kościoła An-
toniego Zająca.
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Pomnik Ofiar Katynia w Katowicach
Idea budowy pomnika zrodziła się w czerwcu 1990 roku. Mocą Uchwały Rady Miejskiej 
Katowic z 1 lipca 1991 przydzielono lokalizację na Placu Andrzeja, przy skrzyżowaniu 
ulic Kopernika i Curie Skłodowskiej, naprzeciw Kościoła Garnizonowego. 13 kwietnia 
1996, w czasie ogólnopolskiej pielgrzymki Rodzin Katyńskich do Ojca Świętego, Jan 
Paweł II poświęcił i pobłogosławił kamień węgielny pod budowę  naszego pomnika.

Pomnik zbudowano dzięki działaniom Zarządu i  członków Stowarzyszenia: roz-
prowadzaliśmy cegiełki, kwestowaliśmy przed kościołami. Dużą pomoc materialną 
otrzymaliśmy od Zarządu Miasta Katowice, szczególnie pana Prezydenta Piotra Uszo-
ka, z pełnym poparciem Radnych Katowic. Projekt opracowali artysta rzeźbiarz Sta-
nisław Hochuł oraz architekt Marian Skałkowski. Budowa pomnika rozpoczęła się we 
wrześniu 2000 i trwała nieprzerwanie do 30 kwietnia 2001 roku. 24 maja 2001 roku 
mogliśmy uroczyście odsłonić i poświęcić Pomnik Ofiar Katynia w Katowicach.

„Gdziekolwiek są Wasze prochy, pamięć o Was będzie zawsze z nami”. Słowa te roz-
poczynają tekst na tablicy informacyjnej pomnika. Odsłonięcia pomnika dokonał se-
kretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa pan Andrzej Przewoźnik 
wraz z  Przewodniczącym Komitetu Budowy Pomnika, Prezydentem Katowic – pa-
nem Piotrem Uszokiem oraz przedstawicielami Rodziny Katyńskiej – wdową panią 
Adą Biesiadową, córką panią Eulalią Kasperską i wnukiem panem Piotrem Pecką. Po-
mnik poświęcił ks. abp Damian Zimoń wraz z kapelanem naszej Rodziny o. Antonim  
Pośpiechem, ks. prałatem Zdzisławem Peszkowskim oraz duchownymi wyznań ewan-
gelicko-augsburskiego, prawosławnego i grekokatolickiego.

Izba Katyńska
25 maja 2001 roku została otwarta Izba Katyńska, powstała na bazie wystawy katyń-
skiej, która znajdowała się przez 5 lat w naszej siedzibie. Uroczystego otwarcia Izby 
dokonali Prezes Rodziny Katyńskiej pani Bogna Szklarczyk i Wiceprezydent Katowic 
pan Jerzy Dolinkiewicz.

Pomnik na Konteszyńcu w Czeskim Cieszynie
W 1979 roku odsłonięty został pomnik ofiar II wojny światowej na Konteszyńcu, w Cze-
skim Cieszynie, w miejscu gdzie w czasie wojny znajdował się stalag VIII B. Autorem 
pomnika jest artysta rzeźbiarz Stefan Mikula z Bystrzycy i inż. arch. Koco Krstover, 
Grek z Macedonii. Na pomniku została umieszczona tablica poświęcona ofiarom ka-
tyńskim, ufundowana ze składek zaolziańskiego społeczeństwa. Uroczystość odsło-
nięcia nastąpiła 7 maja 1994. Gruntownej rekonstrukcji pomnika dokonano w latach 
2010– 2011. Rekonstrukcję przeprowadził Michał Mikula, syn autora pierwotnego po-
mnika. Przy pomniku umieszczono 7 imiennych tablic, poświęconych poległym w la-
tach 1939–1945 żołnierzom z czechosłowackich i polskich sił zbrojnych oraz oficerom 
polskiej armii zamordowanym przez NKWD w 1940 roku. Uroczystość odsłonięcia od-
była się 29 kwietnia 2011. W obu uroczystościach uczestniczyli członkowie Stowarzy-
szenia Rodzina Katyńska Katowice. 
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Grób Policjanta Polskiego, Katowice
Z inicjatywy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. na dziedziń-
cu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach usytuowano Grób Policjanta Polskiego. 
17 września 1992 roku powołano Społeczny Komitet Budowy Grobu Polskiego Policjan-
ta. Budowę Grobu czynnie wspierała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Ko-
menda Wojewódzka Policji, Rada Miejska i Urząd Miasta Katowice. Finansowy wkład 
wniosły komendy rejonowe policji, osoby cywilne i Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 
39. Projekt wykonała inż. Maria Polańska.

W pokryciu kosztów budowy Grobu Polskiego Policjanta partycypowała również 
Federacja Rodzin Katyńskich. Członkowie Rodziny Katyńskiej w  Katowicach kupo-
wali cegiełki na budowę Grobu. Nasze Stowarzyszenie ufundowało dwie tablice, które 
umieszczono w otoczeniu Grobu. Tekst brzmi następująco: „Pamięci oficerów Wojska 
Polskiego zamordowanych przez NKWD w 1940 r. w Katyniu i Charkowie. Rodzina 
Katyńska Katowice” oraz: „Pamięci oficerów Wojska Polskiego i Policji Państwowej za-
mordowanych przez NKWD w 1940 r. na nieznanych terenach Ukrainy i Białorusi”. 

W dniu 17 września 1993 roku odbył się uroczysty pogrzeb szczątków wydobytych 
z dołu śmierci w Miednoje, poprzedzony mszą żałobną w Katedrze Chrystusa Króla, 
koncelebrowaną przez abp. Damiana Zimonia. 31 października 1993 ks. bp Henryk 
Biernacki odprawił przy Grobie Policjanta nabożeństwo w intencji wszystkich policjan-
tów i ich rodzin i odtąd regularnie oddawany jest w tym miejscu hołd zamordowanym 
przez NKWD ofiarom.

Pomnik Katyński w Czeladzi. Cmentarz parafialny, ul. Nowopogońska
Miasto postawiło pomnik policjantom miejscowego komisariatu i  oficerom Wojska 
Polskiego, których odnaleziono na listach katyńskich, znanym z nazwisk tutejszym 
mieszkańcom, deportowanym do Kazachstanu i na Syberię, zmarłym na zesłaniu z gło-
du i chorób, a także i tym, którzy tam zginęli i dotąd pozostali bezimienni. Są teraz 
wśród swoich.

O idei powstania pomnika mówił Władysław Kwaśniak, kombatant i harcerz, któ-
ry od wielu lat gromadził dokumenty dotyczące Czeladzian, którzy zginęli w Związku 
Sowieckim.  Wniosek o uczczenie ich pamięci został złożony w Urzędzie Miasta w Cze-
ladzi w marcu 2003 roku przez córki policjantów: Alfredę, Lidię i Wiesławę Wziątek, 
Czesławę Stradowską oraz Janinę Zarębską. Dzięki determinacji członków społecznego 
komitetu budowy pomnika, w którym przeważały rodziny zamordowanych, a któremu 
przewodziła dr med. Anna Horzelska-Matyja (radna czeladzka), cel został osiągnięty. 
Honorowy patronat sprawował sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa pan Andrzej Przewoźnik. Do realizacji doszło dzięki finansowemu wspar-
ciu ROPWiM, Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, 
a także osób prywatnych. Projekt jest dziełem Krzysztofa i Jana Powałków. Wykonaw-
cami są Krzysztof Niemiec i Zygmunt Nocoń – zarazem fundator krzyży.

Odsłonięcia dokonali 6 czerwca 2006 roku: Śląski Komendant Wojewódzki Policji  
nadinsp. Kazimierz Szwajcowski oraz córka i syn zamordowanych w Twerze policjantów: 
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Alfreda Wziątek i Bogdan Stradowski, natomiast poświęcenia ks. bp Adam Śmigielski, 
ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej. Jest to po prostu jeden z  większych grobów, ja-
kich wiele na tym cmentarzu, wyróżniający się jednak kształtem i  symboliką. Skła-
da się z dwóch płyt leżących na różnych poziomach. Na płycie z lewej strony umiesz-
czono pionową tablicę nagrobkową z napisem: „W hołdzie Oficerom Wojska Polskiego, 
Funkcjonariuszom Policji Państwowej, osobom cywilnym – mieszkańcom Czeladzi, 
zamordowanym w czasie II wojny światowej na terenie Związku Sowieckiego, w Katy-
niu, Twerze, Charkowie i innych miejscach kaźni Narodu Polskiego. Czeladzianie. Rok 
2006” i cytatem z wiersza Feliksa Konarskiego. Na prawej płycie stoją trzy metalowe 
krzyże zatknięte w trzy sterty kamieni, jak w usypane groby. Elementy pionowe krzyży 
mają kształt jednoznacznie kojarzący się z ogrodzeniem obozowym. Połączone są po-
przecznym z napisem: „Katyń, Charków, Syberia, Kazachstan”. Pod płytą umieszczo-
no ziemię z cmentarza w Miednoje, przywiezioną przez córki policjanta Władysława 
Wziątka, i listę zamordowanych 21 policjantów z tutejszego komisariatu wraz z 14 ofi-
cerami Wojska Polskiego.

Pomnik Katyński w Tychach
23 października 2013 nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęceniu Pomnika Katyń-
skiego w Tychach w pobliżu kościoła pw. bł. Karoliny Kózkówny. Monument zaprojek-
towali architekci Grzegorz i Wawrzyniec Ratajscy, nadając mu wielowarstwową sym-
bolikę. Wielkość i gwałtowność tragedii katyńskiej obrazuje 21 złamanych obelisków, 
symbolizująca 21 tysięcy pomordowanych. Obeliski ustawiono w równych rzędach, na-
wiązujących do szyku wojskowego. W rzucie układ obelisków tworzy krzyż. Z kościo-
ła do pomnika prowadzi Aleja Dębów Pamięci. Pomnik został poświęcony przez abp. 
Wiktora Skworca, metropolitę katowickiego, odsłonięcia dokonał prezydent Andrzej 
Dziuba, po uroczystej mszy świętej. W uroczystości wzięli udział: władze miasta, IPN 
Oddział Katowice, tyskie koło Związku Sybiraków, młodzież, wojsko, poczty sztanda-
rowe i Rodziny pomordowanych z okręgu tyskiego.

Obelisk w Sosnowcu 
Obelisk poświęcono pamięci funkcjonariuszy służb mundurowych i urzędników pań-
stwowych i samorządowych zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze. Pomnik 
wybudowany został według projektu prof. Czesława Dźwigaja, wykładowcy Wydziału 
Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. To 12-metrowy obelisk zwieńczony or-
łem w koronie. Napis brzmi: „W 100. rocznicę odzyskania niepodległości, funkcjonariu-
szom służb mundurowych, urzędników państwowych i samorządowych”. Powstał z ini-
cjatywy policji pod patronatem biskupa, sfinansowany ze środków kościelnych, datków 
firm i prywatnych darowizn. Postawiony został przy katedrze sosnowieckiej. Po mszy 
świętej w Katedrze, w dniu 18 listopada 2018 roku nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie 
obelisku przez biskupa diecezji sosnowieckiej Grzegorza Kaszaka.
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Golgota Ojczyzny
W wyremontowanej kaplicy przy Kościele Mariackim w Katowicach powstało miejsce 
upamiętnienia bohaterów, którzy zginęli, walcząc o niepodległość, jako hołd tym, którym 
nie było dane doczekać wolnej Polski, pod patronatem IPN i parafii i przy wsparciu finan-
sowym stowarzyszeń kombatanckich. 20 tablic ułożonych w kształt krzyża. Każda tab-
lica upamiętnia najważniejsze wydarzenia polskiej martyrologii. Nasze Stowarzyszenie 
objęło patronatem tablicę z napisem „Katyń, Charków, Miednoje, Bykownia”. Koszt tab-
licy 2500 zł pokryliśmy z dobrowolnych datków członków Rodziny Katyńskiej Katowice.

Sanktuarium Golgoty Wschodu
Na osiedlu Będzin Syberka przy wybudowanym w latach 1981–2000 kościele pw. Na-
wiedzenia NMP powstało Sanktuarium Golgoty Wschodu, inspirowane przez ks. pra-
łata Zdzisława Peszkowskiego. Przed wejściem do dolnej kaplicy znajduje się krzyż 
z Matką Boską Katyńską i wypisanymi miejscami kaźni. Na ścianie zewnętrznej dol-
nego kościoła znajdują się tablice ufundowane przez Koło Sybiraków – Dąbrowa Gór-
nicza (2004), komisję zakładową NSZZ „Solidarność” z terenu Będzina (2009, 2011). 

 
Szkoła w Bełku
2 kwietnia 1993 roku Szkole Podstawowej w  Bełku koło Rybnika nadano imię por. 
Franciszka Rducha, zamordowanego w Katyniu, który przed wojną był kierownikiem 
tej szkoły. W uroczystości nadania szkole imienia męża uczestniczyła Elżbieta Rduch, 
zmarła w 1995 roku. Dla uczczenia 20. rocznicy nadania szkole imienia porucznika 
Franciszka Rducha 14 czerwca 2013 roku odbyła się uroczystość poświęcenia Sztan-
daru Szkoły oraz poświęcenia i odsłonięcia obelisku upamiętniającego patrona placów-
ki. Odsłonięcia obelisku dokonał Stanisław Rduch, syn Franciszka, członek Zarządu  
naszego Stowarzyszenia. 

TABLICE

Bazylika Ojców Franciszkanów, w Katowicach-Panewnikach
13 kwietnia 1991 roku w odsłonięto tablicę upamiętniającą ofiary Katynia. Wmurowa-
no ją w Kaplicy Najświętszego Sakramentu. Tekst na tablicy brzmi: „W hołdzie jeńcom 
stalinowskich obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku pomordowanym wios-
ną 1940 roku na terenie Związku Sowieckiego. Ofiarom zbrodni wieczna cześć i pamięć 
Stowarzyszenie KATYŃ w Katowicach”. Autorem jest artysta plastyk doc. Roman Sta-
rak, a wykonawcą Huta Zabrze. Tablicę odsłoniła pani Maria Bock, wdowa po zamor-
dowanym w Charkowie poruczniku rezerwy Ryszardzie Bocku.

Katedra Chrystusa Króla w Katowicach
17 grudnia 1995 roku w odsłonięto tablicę z wizerunkiem Matki Boskiej Katyńskiej 
i napisem: „W hołdzie tym, ‘którym nie dane było umrzeć z bronią w ręku, ni w marszu 
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bojowym po zwycięstwo iść’ – jeńcom obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, 
zamordowanym przez NKWD w kwietniu i maju 1940r. w Katyniu, Miednoje, Charko-
wie i innych miejscach na nieludzkiej ziemi. W 55-tą Rocznicę Zbrodni Katyńskiej Ro-
dacy i Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Katowicach. A.D. 1995”. Autorem projektu 
jest artysta rzeźbiarz Stanisław Hochuł.

Bazylika Mniejsza w Rybniku
14 kwietnia 2002 roku w Bazylice Mniejszej pw. św. Antoniego w Rybniku odsłonię-
to i poświęcono płaskorzeźbę Matki Boskiej Katyńskiej, umieszczoną w niszy okien-
nej przedsionka. Płaskorzeźba upamiętnia ofiary Golgoty Wschodu z ziemi rybnickiej. 
Z miasta i okolic zginęło na „nieludzkiej ziemi” 100 osób. Byli to powstańcy śląscy, żoł-
nierze, nauczyciele i policjanci, którzy spoczywają na cmentarzach wojennych w Ka-
tyniu, Miednoje i Charkowie. Pod płaskorzeźbą została umieszczona ziemia przesiąk-
nięta krwią, przywieziona z miejsc kaźni. Projekt graficzny wykonał artysta plastyk 
Bogdan Szymura. Odlew wykonano z masy stiukowej, tworzącej imitację granitu w ko-
lorze różowo-ceglastym, całość polerowana. Fundatorem jest Urząd Miasta. Poświęce-
nia dokonali po uroczystej mszy świętej nasz kapelan o. Antoni Pośpiech i proboszcz 
Bazyliki ks. Franciszek Musioł.

Bazylika Matki Boskiej Piekarskiej w Piekarach Śląskich
Tablica pamięci zamordowanych w  Katyniu, Charkowie i  Miednoje mieszkańców  
Piekar Śląskich została odsłonięta w kwietniu 1992 roku. Ufundowana przez rodziny 
zamordowanych i władze miejskie.

Kościół pw. Matki Boskiej Anielskiej, Dąbrowa Górnicza
Tablica upamiętniająca Policjantów II RP Zagłębia zamordowanych w Miednoje. Ufun-
dowana przez władze miejskie i społeczność lokalną. Umieszczona na zewnętrznej ścia-
nie kościoła pw. Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Odsłonięta 16 wrześ-
nia 2007.

Tablice Katyńskie w Ustroniu
14 kwietnia 2015 roku, po uroczystej mszy świętej w kościele pw. św. Klemensa w Ustro-
niu, odsłonięto 4 tablice umieszczone na Pomniku Pamięci Narodowej. Tablice poświę-
cone są pamięci 23 mieszkańców Ustronia, zamordowanych przez NKWD w Katyniu, 
Charkowie i Miednoje. Inicjatorem był Społeczny Komitet Upamiętnienia. 

SZTANDAR 

Stowarzyszenie posiada sztandar poświęcony pomordowanym przez NKWD w 1940 
roku żołnierzom i  policjantom polskim. Jest symbolem ich honoru i  męstwa. Ufun-
dowany został przez Katowickie Centrum Biznesu w 1996 roku. Autorem jest artysta 
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plastyk Mariusz Pałka, wykonawcą pracownia hafciarska Honoraty Gilman w Chorzo-
wie Batorym. Awers sztandaru: na biało-czerwonym tle w środku sztandaru wyhafto-
wana jest Matka Boska Katyńska, zaś wokół Niej napis: „Matko Bolesna, módl się za 
nami, ofiarami Katynia”; rewers: na pionowym pasie wstęgi Virtuti Militari, a na bia-
łym tle wokół wstęgi napisy: „Katyń, Charków, Miednoje – 1940”.

Sztandar został poświęcony przez ks. bp. polowego Sławoja Leszka Głódzia i prze-
kazany Rodzinie Katyńskiej 22 września 1996. 

SKWERY I ULICE 

28 stycznia 1997 roku, podczas sesji Rady Miejskiej Katowic, na wniosek Stowarzysze-
nia postanowiono nazwać ulicą Ofiar Katynia odcinek ulicy Paderewskiego od ul. Gra-
nicznej do Alei Górnośląskiej. 

Rada Miasta uchwałą z dnia 30 listopada 2011 nadała następujące nazwy: placom 
na osiedlu Tysiąclecia – w rejonie alei Księżnej Jadwigi Śląskiej – skwer Piotra Urbań-
czyka i w rejonie ulic Chorzowskiej, Ułańskiej i Bolesława Chrobrego – skwer Jeńców 
Ostaszkowa. Uchwała weszła w życie 3 lutego 2013.

Rada Miasta uchwałą z dnia 26 czerwca 2013 nadała placowi położonemu w ciągu 
ul. Burowieckiej z wyjazdem na aleję Walentego Roździeńskiego nazwę – rondo Ofiar 
Miednoje. Uchwała weszła w życie 24 lipca 2013.

15 kwietnia 2019 w Katowicach-Dębie odbyło się uroczyste nadanie nazwy skwero-
wi u zbiegu ulic Dębowej i Chorzowskiej. Patronem został por. Henryk Kalemba, wię-
zień Kozielska, zamordowany w Katyniu. Henryk Kalemba był uczestnikiem I wojny 
światowej, plebiscytu oraz powstań śląskich. Jego córka, Józefa Bogdanowicz, była 
prezesem Rodziny Katyńskiej do 1997 roku. Wniosek złożyła Rada Jednostki Pomoc-
niczej nr 10 Dąb. 

opracowała Ewa Bojanowska-Burak
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POR. JÓZEF BINIAŚ (1888–1940)

Komisarz Policji Państwowej Józef Biniaś, więzień Ostasz
kowa, zamordowany przez NKWD 5 kwietnia 1940 w Ka
lininie, został patronem Komendy Wojewódzkiej we Wroc
ławiu. Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej 
postać Józefa Biniasia odbyła się 14 marca 2019 przed 
gmachem komendy przy ul. Podwale i uświetniła obcho
dy 100. rocznicy utworzenia Polskiej Policji Państwowej. 

W uroczystości wzięli udział: wojewoda dolnośląski Pa
weł Hreniak, komendant wojewódzki Policji we Wrocła
wiu nadkomisarz Tomasz Trawiński, dyrektor Biura Ko
munikacji Społecznej Komendy Głównej Policji inspektor 
Iwona Klonowska, dyrektor Biura Historii i Tradycji Poli
cji KGP nadkomisarz Krzysztof Musielak, kadra kierowni

cza wrocławskiej komendy i tamtejszej Rodziny Policyjnej oraz rodzina patrona: wnuki 
Maria Świetlicka, Wiesław Intek, Marek Kondraciuk z małżonkami i prawnuczka Anna 
Kondraciuk. Łódzką Rodzinę Katyńską, z którą związani są krewni komisarza Biniasia,  
reprezentowała Kazimiera Lange.

Odsłonięcia okolicznościowej tablicy przed głównym wejściem do gmachu KWP  
dokonał nadkomisarz Tomasz Trawiński w asyście członków rodziny patrona. Szef dol
nośląskiej policji w swoim wystąpieniu przypomniał patriotyczne zasługi komisarza 
Józefa Biniasia. Wcześniej sylwetkę patrona komendy nakreślił prowadzący uroczys
tość podinspektor Artur Staniszewski.

W imieniu rodziny patrona KWP komisarza Józefa Biniasia głos zabrał jego wnuk, 
członek Łódzkiej Rodziny Katyńskiej Marek Kondraciuk. 

 – Pan komendant Tomasz Trawiński i Pan podinspektor Artur Staniszewski tak 
pięknie przedstawili sylwetkę naszego dziadka, wielkiego patrioty, wielkiego Polaka, 
niezłomnego żołnierza i niezłomnego policjanta. Ja powinienem opowiedzieć państwu, 
kto kryje się pod spiżowym portretem bohatera. Chciałbym móc opowiedzieć, jak ba
raszkowałem z dziadkiem, jak grałem z nim w piłkę, jak bawiliśmy się. Ale musiałaby 
to być opowieść i z moich marzeń, i z moich wyobrażeń. Oprawcy katyńscy nie pozwo
lili Józefowi Biniasiowi cieszyć się rodziną, patrzeć, jak dorastają jego córki, bawić się 
z wnukami. Nikt z nas nie znał komisarza Biniasia. Pozostał jedynie w opowieściach 
mojej babci Otylii, mamy Henryki, cioci Ireny i cioci Janiny. Jego córki były wówczas 
dziewczynkami, więc wspomnień zostało niewiele. Wyłania się z nich jednak postać 
ciepłego człowieka, który potrafił dzielić się swoim szczęściem i w trudnych czasach 
odradzania się niepodległości stworzył wspaniałą, mocno ze sobą związaną rodzinę. 
Więzi, które pozostały, przekazywały nam nasze mamy. To były więzi, których nie 
można się nauczyć, nie można wyczytać w książkach. Wynosi się je z domu rodzinne
go. Cześć Tobie, kochany Dziadku – powiedział Marek Kondraciuk.
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Komisarz Józef Biniaś urodził się 23 stycznia 1888 w Rozbitku (powiat Między
chód). W 1910 roku został wcielony do armii pruskiej, a we wrześniu 1918 został ran
ny i trafił do szpitala w Hochspeier, skąd uciekł do Polski. W styczniu 1919 wstąpił 
do Wojska Polskiego i brał udział w Powstaniu Wielkopolskim, dowodząc kompanią 
powstańczą w Sierakowie i Chojnie. W czasie wojny polskobolszewickiej 1920 roku 
uczestniczył m.in. w zdobyciu Kijowa i walkach pod Mińskiem. W 1922 przeszedł do 
rezerwy i wstąpił do Policji Państwowej, służąc jako zastępca komendanta powiatowe
go w Działdowie (1922–1924), kierownik komisariatu II w Toruniu (1924–1925), ko
mendant powiatowy w Wąbrzeźnie (1925–1932) i Kamionce Strumiłłowej (1932–1938) 
oraz kierownik komisariatu IV w Bydgoszczy (1938–1939). 

Po wybuchu wojny został powołany do wojska w Równem i po 17 września 1939 tra
fił do niewoli sowieckiej. Był więziony w Ostaszkowie, zamordowany w Twerze i spo
czywa na cmentarzu w Miednoje. Kom. Józef Biniaś był odznaczony m.in. Krzyżem 
Walecznych, Krzyżem Niepodległości i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Podczas marcowej uroczystości w gmachu Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu 
zaprezentowana została wystawa pamiątek, głównie dokumentów, po Józefie Binia
siu ze zbiorów jego córki, śp. Henryki Kondraciuk, przez wiele lat związanej z łódz
ką Rodziną Katyńską. W holu, gdzie znajdują się tabliczki z nazwiskami dolnoślą
skich policjantów, ofiar Zbrodni Katyńskiej, umieszczona została tabliczka kom. Józefa  
Biniasia, a symbolicznego aktu odsłonięcia dokonali nadkomisarz Tomasz Trawiński 
i prawnuczka patrona 19letnia Anna Kondraciuk.

Przedstawiciele Rodziny Katyńskiej z Łodzi Kazimiera Lange i Marek Kondraciuk 
wręczyli komendantowi Trawińskiemu, w imieniu Stowarzyszenia, album poświęco
ny cmentarzom katyńskim oraz okolicznościowe łódzkie pamiątki. Po części oficjalnej 
goście obejrzeli spektakl Służba, przygotowany przez aktorów Amatorskiej Sceny Poli
cyjnej „Na posterunku”.

W dniu 3 września 2019 roku w Miednoje, podczas uroczystości upamiętniającej 
ofiary Katynia, w 19. rocznicę otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego, Marek Kon
draciuk z Łódzkiej Rodziny Katyńskiej oraz zastępca komendanta wojewódzkiego we 
Wrocławiu inspektor Dariusz Wesołowski i podinspektor Artur Staniszewski zapalili 
znicze i złożyli symboliczne kwiaty przy tablicy z nazwiskiem komisarza Józefa Biniasia. 
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W uroczystości z udziałem około 150 osób uczestniczyła siedmioosobowa delegacja 
Federacji Rodzin Katyńskich z prezes Izabellą SariuszSkąpską i członkinią zarządu  
Agnieszką MarkiewiczCybulską. 

opracował Marek Kondraciuk, wnuk (RK Łódź)

POR. WITOLD ZIPSER (1909–1940)

Por. Witold Zipser urodził się 15 stycznia 1909 roku w fol
warku Podzamcze, powiat Garwolin, województwo lubel
skie. W jedenastym roku życia zaczął uczęszczać do Pry
watnego Gimnazjum im. Stanisława Kostki w Warszawie. 
Od klasy piątej przeniósł się do Państwowego Gimnazjum 
im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie, gdyż rodzice, 
mając do kształcenia jeszcze pięcioro dzieci, nie mogli po
dołać wysokim opłatom poprzedniego gimnazjum.

W roku 1928 otrzymał świadectwo dojrzałości. Począt
kowo miał zamiar poświęcić się pracy w zakresie melioracji, 
stąd przez rok po ukończeniu szkoły był na płatnej prakty
ce melioracyjnej. Nie mając wymaganych 21 lat, w sierpniu 
1929 roku zaciągnął się jako ochotnik do wojska w Szkole 

Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie, gdzie odbywał ćwiczenia rezerwy jako 
dowódca plutonu i oficer żywienia. Ukończył ją w stopniu plutonowego, a po kolejnych 
ćwiczeniach awansowany został do stopnia podporucznika rezerwy.

 Następnie został studentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział 
Rolniczy. Tu znalazł właściwy grunt dla swych zamiłowań. Jako specjalizację obrał so
bie chemię rolną i pracował w zakładzie profesora J.M. Pomorskiego.

 W tym czasie znalazł się w złych warunkach materialnych, gdyż – jak pisał w swym 
życiorysie – ze względu na specjalizację i pracę dyplomową, nie miał czasu na udzielanie 
korepetycji, co było głównego środkiem utrzymania. Od rodziców nie mógł oczekiwać 
pomocy, ponieważ zarobki ojca były zbyt niskie, a oprócz matki musiał on utrzymywać  
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jeszcze dwóch bezrobotnych synów. Ojciec był nadleśniczym w majątku Turna Kazi
mierza Popiela w powiecie Węgrów Podlaski. W roku 1934, po ukończeniu studiów  
i uzyskaniu dyplomu inżyniera rolnika, Witold wrócił do Popielowa, gdzie mieszkali 
rodzice. Podjął tam pracę jako leśniczy u właściciela majątku. Gdy w roku 1935 zmarł 
ojciec, który był w tym majątku nadleśniczym, Witold objął jego stanowisko.

Przez całe życie Witold Zipser kontynuował tradycję rodzinną, zajmując się łowie
ctwem. Wiele czasu spędzał poza domem, obserwując leśne zwierzęta. W pozostawio
nych zapiskach osobistych są wzmianki o jego spostrzeżeniach i ustrzelonej zwierzynie. 
Wcześniej, przed wstąpieniem do wojska, w latach 1927/28 był członkiem Ligi Obro
ny Powietrznej Państwa. Od roku 1933 aż do wybuchu wojny współpracował ze Stacją 
Badania Wędrówek Ptaków w Państwowym Muzeum Zoologicznym w Warszawie. Zaj
mował się obrączkowaniem ptaków. Był także członkiem zwyczajnym Polskiego Związ
ku Łowieckiego. Często zajmował się organizacją polowań i brał w nich czynny udział.  
Uczestniczył również w zawodach strzeleckich o mistrzostwo powiatu Węgrów. W roku 
1935 zajął drugie miejsce, a w 1936 zdobył I nagrodę. 10 lutego 1939 roku został mia
nowany podłowczym powiatowym na powiat węgrowski.

Był kawalerem. Miał narzeczoną Halinę, która podobnie jak on była inżynierem 
rolnikiem. Planowali wspólną przyszłość.

Przed wybuchem wojny pracował w Zarządzie Drogowym w Brześciu nad Bugiem, 
gdzie mieszkał do zmobilizowania w końcu sierpnia 1939 roku. Brał udział w kampa
nii wrześniowej, podczas której w nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli so
wieckiej.

Pierwsza wiadomość do rodziny nadeszła jesienią 1939 roku. Była to karta poczto
wa przysłana do matki. Witold napisał, że żyje i przebywa w obozie Szepietówka. Nieco 
później nadeszła następna kartka, również z Szepietówki. Tym razem pisała ją kobie
ta o imieniu Zofia. Informowała w języku rosyjskim, że Witold żyje i jest zdrowy. Ko
lejną wiadomość przyniósł współwięzień, który uciekł z obozu, przekupując strażnika 
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obrączką ślubną, i szczęśliwie wrócił do Polski. Twierdził, że w obozie w Szepietówce 
panował chaos i Witold również mógł stamtąd uciec. Niestety, honor oficera Wojska 
Polskiego na ucieczkę mu nie pozwolił. Poprosił tylko kolegę, aby odwiedził jego matkę 
i przekazał o nim wiadomości. Więcej informacji rodzina nie otrzymała. 

Z dokumentów otrzymanych w 1990 roku podczas pobytu w Moskwie przez sze
fa rządu polskiego gen. Wojciecha Jaruzelskiego od Michaiła Gorbaczowa wynika, że 
Witold Zipser przeniesiony został z Szepietówki do obozu NKWD w Starobielsku. Na
zwisko jego znajduje się pod poz. 1181 na NKWDowskiej liście jeńców wywiezionych 
z obozu Starobielsk do Charkowa, gdzie został zamordowany. 

Pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939, odznaką 
pamiątkową ustanowioną dekretem Prezydenta RP na Uchodźstwie z dnia 1 września 
1984.  Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2007 roku został po
śmiertnie awansowany do stopnia porucznika Wojska Polskiego.

Por. Witold Zipser upamiętniony został na wzniesionej w 1993 roku symbolicznej 
Mogile Katyńskiej na cmentarzu wojskowym w Lublinie, a od 2011 roku przez Zespół 
Szkół nr 5 w Lublinie, gdzie posadzono Dąb Pamięci jego imienia. W każdą rocznicę 
Zbrodni Katyńskiej podczas organizowanych przez Szkołę uroczystości przywoływa
na jest pamięć porucznika Zipsera.

O por. Witoldzie Zipserze pamięta rodzina. Jej członkowie uczestniczą w uroczy
stościach katyńskich organizowanych w Zespole Szkół nr 5 w Lublinie, a także utrzy
mują kontakt i wspierają działalność Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Lublinie.

opracowała Danuta Malon, biogram napisały Irena i Leonora Zipser,  
zdjęcia z archiwum Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie

POR. ZYGMUNT KRAJEWSKI (1909–1940)

Pamięć człowieka to zdolność umysłu do zapamiętywania, 
przechowywania i odtwarzania informacji. Może być róż
na ze względu na czas trwania – sensoryczna, krótkotrwa
ła lub długotrwała. Ma jednak swój kres, przemija, jak ży
cie każdego człowieka. Zdaniem Prymasa Polski Stefana 
Wyszyńskiego: „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią ka
mienie”. Podobnie ulotność pamięci określił polski pisarz, 
historyk i  działacz społeczny Józef Ignacy Kraszewski 
w słowach: „Pamięć ludzka jest jak rozbite naczynie – co 
dzisiaj w nie naleją, to jutro wypłynie”. Dlatego też infor
macje o zbrodniach ludobójstwa Polaków w okresie II woj
ny światowej przez totalitaryzm niemieckich faszystów 
i  radzieckich bolszewików muszą być trwałe i  wieczne. 



RODOWÓD RODZIN KATYŃSKICH   ROK ViI NR 7 145

SYLWETKI

Muszą być utrwalone „w kamieniu”, dokumentowane na piśmie i przypominane mło
dym pokoleniom.

Por. Zygmunt Krajewski był moim Stryjem, który jako jeden spośród 4417 polskich 
jeńców wojennych z obozu w Kozielsku został rozstrzelany w kwietniu 1940 roku w le
sie katyńskim (uroczysko „Kozie Góry”). Był wówczas młodym człowiekiem w wieku 
31 lat, kawalerem, jednym z sześciorga braci i dwóch sióstr.

Urodził się w pierwszym dniu Świąt Bożego Narodzenia 1909 roku we wsi Kraje
wo Białe (obecnie pow. Zambrów), gdzie rodzice byli właścicielami gospodarstwa rol
nego. Po szkole powszechnej ukończył gimnazjum w Białymstoku, a następnie Śred
nią Szkołę Rolniczą w Żywocicach, uzyskując zawód agronoma. Służbę wojskową odbył 
na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy 19. Dywizji Piechoty w Lidzie. W latach 
1933–1936 pracował w swoim zawodzie na terenie województwa nowogródzkiego, po 
czym delegowany został na 2letnią praktykę na plantacje w Liberii.

Po powrocie do kraju został w listopadzie 1938 skierowany na Kurs Oficerów Go
spodarczych w Różanie koło Narwii. Tam też zmobilizowano go w stopniu podporucz
nika i przydzielono do 77. Pułku Piechoty 19. Dywizji Piechoty Armii Prusy (Grupa Pół
nocna). Dywizja ta osłaniała 5 września 1939 roku Piotrków Trybunalski i Tomaszów 
Mazowiecki, jednak poniosła klęskę. Dwa dni później uległa dezorganizacji i jej oddzia
ły rozproszyły się. Przy czym tylko resztki przedostały się przez Wisłę, a 27 września 
dywizja skapitulowała ostatecznie.

Do dzisiaj nie znam losów wojennych Stryja Zygmunta, a zwłaszcza kiedy i gdzie 
został wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną, po zajęciu przez nią wschodnich ziem 
polskich 17 września 1939 roku na mocy układu rozbiorowego Ribbentrop–Mołotow. 
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Przypuszczam jedynie, że po klęsce swojej dywizji piechoty i przedostaniu się przez 
Wisłę, przedzierał się do rodzinnego domu i wówczas został ujęty. Nie poznałem Go 
osobiście, a jednak mam nadzieję, że wiedział o moich narodzinach, chociaż miałem 
zaledwie 4 miesiące, gdy armia hitlerowska napadła na Polskę. W okresie dorastania 
wiedziałem o losie Stryja jedynie tyle, że zginął w okresie wojny, jako żołnierz Wojska 
Polskiego. Dopiero gdy zdałem maturę w 1956 roku, ojciec powiedział mi, że Stryj zo
stał rozstrzelany jako jeniec wojenny przez bolszewików w Katyniu. Prosił przy tym, 
żebym zachował tę wiadomość dla siebie i nie rozpowszechniał jej, bowiem w przypad
ku jej ujawnienia mogą nas spotkać poważne nieprzyjemności, a nawet kary.

Z upływem lat dowiadywałem się coraz więcej o  ludobójstwie na Wschodzie, 
a  zwłaszcza w  Katyniu. Wiem nadto, że Stryj był więziony przez ponad 6 miesięcy 
w Monasterze „Pustelnia Optyńska” w Kozielsku, bowiem w styczniu 1940 roku prze
słał z tej miejscowości jedyny list do rodziców z lakoniczną wiadomością o sobie. Do
myślam się, że w tym czasie musiał być przesłuchiwany, oczekiwał z utęsknieniem na 
odzyskanie wolności i powrót do domu. Skończyło się jednak tragicznie, gdyż został 
zgładzony strzałem w tył głowy w ramach eksterminacji co najmniej 21768 Polaków, 
na mocy uchwały Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940, w tym ponad 10000 
oficerów WP i policji. Ofiary te pogrzebano w masowych grobach Katynia, Miednoje, 
w Piatichatkach koło Charkowa, Bykowni koło Kijowa i innych miejscach.

Pamięć o Stryju Zygmuncie jest trwała w mojej rodzinie, zwłaszcza wśród żyjących 
kilkunastu bratanic, bratanków, siostrzenic i  siostrzeńców oraz ich licznych dzieci. 
Pamięć ta znalazła wyraz nie tylko w pośmiertnym awansie Stryja na wyższy stopień 
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wojskowy w dniu 5 października 2007 roku przez Ministra Obrony Narodowej, ale rów
nież w pośmiertnym przyznaniu mu Krzyża Kampanii Wrześniowej 1939 r. przez Mini
sterstwo Spraw Wojskowych w Londynie dnia 15 sierpnia 1985 oraz przez Prezydenta 
RP w dniu 29 marca 1999 Medalu „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Uprzednio też, 
dekretem z 11 listopada 1976 Prezydenta RP na Uchodźstwie, nadano zbiorowo żoł
nierzom polskim zgładzonym w Katyniu Order Wojenny Virtuti Militari.

Szczególną formą uhonorowania było zorganizowanie w  dniu 13 kwietnia 2017 
przez młodzież Zespołu Szkół nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrą
gowie i z jej inicjatywy (pod patronatem wicedyrektor Ewy Chodkowskiej) uroczysto
ści posadzenia Dębu Pamięci por. Zygmunta Krajewskiego. Po uzyskaniu wymagane
go certyfikatu młodzież zaprezentowała bogaty program Katyń… ocalić od zapomnienia, 
przy licznym udziale zaproszonych gości, w tym pięciu przedstawicieli rodziny z Kra
jewa Białego i Warszawy.

Pozbawienie życia por. Zygmunta Krajewskiego nie zadowoliło stalinowskich opraw
ców. W tym samym bowiem roku (1940) i miesiącu (kwietniu) przymusowo wysiedlono 
do obozów pracy, w głąb ZSRR, Rodziców oraz najstarszego brata Stefana z żoną Bo
lesławą i trojgiem dzieci. Tam też ciężka praca i warunki życia doprowadziły do śmier
ci rodziców (Paweł i Zofia z d. Dąbrowska) i żony stryja Stefana (Bolesława). On sam 
skorzystał z możliwości wstąpienia do Armii Andersa w 1941 roku, wraz z którą został 
ewakuowany do Iranu, Iraku i Palestyny, a następnie w ramach 22. kompanii 2. Korpu
su Armii Polskiej walczył na froncie włoskim, w tym pod Monte Cassino. Po zakończe
niu wojny powrócił do kraju, odszukał swoje dzieci, sprowadził je do Polski. Ponownie 
się ożenił, spłodził syna i żył na ojcowiźnie w Krajewie Białym.

Pamiętając o ofiarach ludobójstwa Polaków, nie można także pominąć zbrodni po
pełnionych w  Ponarach koło Wilna (obecnie dzielnica Wilna), w  latach 1941–1944 
przez oddziały SS, policję niemiecką i  kolaboracyjną Litewską Policję Bezpieczeń
stwa (Saugumas). Było to po zajęciu miasta przez Wehrmacht w dniu 24 czerwca 1941 
i utworzeniu Generalnego Komisariatu Litwy z niemiecką administracją i niemieckim 
dowództwem wojskowym oraz podporządkowane im litewskie ochotnicze oddziały 
specjalne. Wymordowano wówczas ok. 100 tys. osób, w tym ok. 70 tys. obywateli Pol
ski o narodowości żydowskiej i ok. 20 tys. Polaków oraz Romów, Rosjan. Rozstrzeliwa
no ich właśnie w Ponarach i ciała zasypywano (a w późniejszym czasie palono) w wy
kopach do budowy zbiorników paliwa. Udział Litwinów w tych mordach był znaczny, 
a zwłaszcza Wileńskiego Oddziału Specjalnego – Ypatingasis Būrys.

Tam też zginęli moi dwaj Wujowie: Kazimierz Oganowski (lat 37) i Franciszek Oga
nowski (lat 32). Byli aktywnymi członkami ruchu oporu w Wilnie – Związku Wolnych 
Polaków. Zostali ujęci i aresztowani przez Gestapo w dniu 13 sierpnia 1942 z dono
su znajomej Litwinki, w czasie składania w mieszkaniu meldunku za pośrednictwem 
radiostacji. Przez 6 miesięcy i 5 dni byli przetrzymywani w więzieniu na Łukiszkach, 
byli torturowani ale nie wydali nikogo. Rozstrzelano ich w dniu 18 lutego 1943. Babcia 
moja, Tekla Oganowska, otrzymała jedynie pismo w języku niemieckim z 15 kwietnia 
1943 r. nr E.N 126/42 IV A/2 –W Komendanta Policji Bezpieczeństwa i S.D. w Litwie, 
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Oddział Główny w Wilnie o treści: „Na podstawie podania Pani powiadamiam, że sy
nowie Pani Kazimierz i Franciszek Oganowscy z powodu zdrady państwa zostali przez 
wojenny sąd wyjątkowy skazani na karę śmieci. Wyrok został w pełni wykonany”.

W sprawie tej Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku przeprowadził śledz
two o syg. S1/00/Zn i postanowieniem z dnia 30 czerwca 2006 umorzył je w następu
jących zakresach:

1.  udziału 25 osób podejrzanych, wymienionych z  imienia i  nazwiska, w  zbrod
niach popełnionych na osobach narodowości polskiej, w latach 1941–1944 w Po
narach, poprzez dokonywanie zabójstw osób spośród ludności cywilnej i osób 
wojskowych, członków Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej – wobec śmierci  
podejrzanych,

2.  udziału 4 osób, wymienionych z  imienia i  nazwiska w  zbrodniach opisanych  
powyżej w pkt. 1 – wobec stwierdzenia, że postępowanie karne co do tych osób 
zostało prawomocnie zakończone,

3.  udziału pozostałych sprawców w  zbrodniach opisanych powyżej w  pkt.1 –  
wobec ich niewykrycia,

4.  dokonania w latach 1941–1944 w więzieniu na Łukiszkach w Wilnie zabójstw 
osób spośród ludności cywilnej i  osób wojskowych, członków Związku Walki 
Zbrojnej i Armii Krajowej oraz poddawania więźniów tego więzienia torturom 
i okrutnemu traktowaniu – wobec niewykrycia sprawców. 

W toku tego śledztwa przyjęto za najbardziej prawdopodobną liczbę ok. 2000 ofiar 
rozstrzelanych w Ponarach, nie wykluczając, że jest ona większa. Z imienia i nazwiska 
wymieniono 339 takich ofiar, w tym dwóch moich Wujków.

Cześć ich pamięci!

opracował Mirosław Krajewski (RK Opole)

DĄB PAMIĘCI KPT. JÓZEFA KSIĄŻKA 
PODZIĘKOWANIE

Pragnę wyrazić głęboką wdzięczność władzom Uniwer
sytetu Gdańskiego za zorganizowanie uroczystości posa
dzenia Dębu Pamięci mojego Ojca, kpt. Józefa Książka. 
Zwracam się przede wszystkim do Magnificencji Rektora, 
profesora Jerzego Gwizdały, Prorektora ds. Studenckich 
profesora Arnolda Kłonczyńskiego, Kanclerza doktora Mi
rosława Czapiewskiego i Dziekana Wydziału Filologiczne
go profesora Macieja Michalskiego. Wypowiadam te słowa 
w  imieniu moim własnym, mojej siostry Hanny i  wszyst
kich członków rodziny, którzy są tu ze mną, a także tych, 
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którzy nie mogli być dzisiaj obecni. Podziękowania wyrażam też pod adresem Regio
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku w osobie dyrektora Bartłomieja Obajt
ka za ofiarowanie sadzonki dębu. 

Ogromnie wdzięczna też jestem wszystkim zebranym przybyłym tak licznie, że 
czuję się tym naprawdę zaskoczona i serdecznie wzruszona. Czuję Waszą obecność jako 
płynące do mnie wielkie wsparcie i przyjaźń, która w wielu wypadkach trwa od dziesię
cioleci. Szczególnie poruszające były dla mnie nowe echa pamięci obudzone moim za
proszeniem. Okazało się, że aż trzy osoby spośród tych, do których pisałam, też mają 
wśród swoich przodków ofiary Zbrodni Katyńskiej. 

Dąb jest symbolem siły żywotnej, a jego długowieczność kojarzy się z trwałością pa
mięci. Oto kilka krótkich refleksji, które przyszły mi na myśl w trakcie przygotowań do 
uroczystości towarzyszącej posadzeniu Dębu Pamięci. Najważniejszym sensem tego wy
darzenia jest w moim przekonaniu zwycięstwo pamięci nad śmiercią. Zbrodnia Katyńska 
nie tylko odebrała życie ponad dwudziestu tysiącom jeńców wojennych, polskich oficerów 
zawodowych, policjantów i oficerów rezerwy, reprezentujących w cywilu niemal wszystkie 
zawody uprawiane przez międzywojenną elitę. Chodziło też o to, aby wraz z zakopaniem 
ich ciał w lesie katyńskim i innych miejscach straceń na zawsze ukryć prawdę o sprawcach, 
a wreszcie zniszczyć samą pamięć o ofiarach. Minęło pół wieku, zanim władze Związku 
Radzieckiego przyznały się do odpowiedzialności za zbrodnię. 

Wspominam o tych znanych faktach dlatego, że właśnie wówczas dane mi było do
świadczenie, które w sposób szczególny pozwoliło mi przeżyć prawdę o sile pamięci 
mocniejszej niż śmierć. Wiosną 1990 roku, wkrótce po oficjalnym komunikacie agencji 
TASS wydanym z woli Gorbaczowa o odpowiedzialności NKWD za zbrodnię, uczestni
czyłam wraz z siostrą i moim mężem, Jurandem Czermińskim, w wyjątkowej podró
ży do Katynia, której drugim celem było zwiedzenie obozu w Kozielsku, gdzie jeńcy 
spędzili ostatnie miesiące życia. Jak wiadomo, obóz mieścił się w zabudowaniach nie
gdysiejszego klasztoru, z którego po rewolucji bolszewicy wypędzili mnichów i więk
szość wymordowali. Odwiedziny w tym miejscu były dla nas niepowtarzalną okazją, bo 
choć klasztor już zwrócono władzom cerkiewnym i zasiedlili go nowi zakonnicy, jesz
cze trwała renowacja. Niektóre zabudowania dopiero podnoszono z ruin i dzięki temu 
jeszcze była możliwość swobodnego dostępu do całego terenu. 

Znamy ten klasztor jako więzienie naszych ojców z początkowych miesięcy II woj
ny światowej, ale dla Rosjan jest on jednym z najświętszych miejsc prawosławia, zna
nym jako Pustelnia Optyńska. Mieści się ona poza terenem miasta Kozielsk, oddzie
lona od niego rzeką, i  przez wieki była celem dla niezliczonych rzesz pielgrzymów. 
Przybywali oni z odległych zakątków Rosji, aby szukać rady u świątobliwych starców, 
którzy przyjmowali ich w specjalnych celach przy bramie prowadzącej do jeszcze bar
dziej ustronnego miejsca, nieco poza murami głównego monasteru. Był to tak zwany 
skit, pustelnia o najsurowszej regule, przypominającej naszych kartuzów. Mnisi żyli 
tam w osobnych domkach, spędzali czas w milczeniu, uprawiając małe ogrody, mod
ląc się w osobnej cerkwi stojącej w centrum skitu i studiując w bibliotece na jego tere
nie. Był to wówczas jeden z najwspanialszych księgozbiorów carskiej Rosji. Do Pustelni 
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Optyńskiej wielu wybitnych Rosjan przyby
wało na długie pobyty, między innymi Lew 
Tołstoj i  Fiodor Dostojewski, który wzoro
wał postać starca Zosimy z Braci Kramazow 
na jednym ze słynnych starców z tamtego 
czasu.

 Polscy jeńcy byli zakwaterowani zarów
no w głównym monasterze, jak i skicie. Nie 
wiemy, gdzie dokładnie przebywał Ojciec. 
Chodziłam po całym terenie ze szczegól
nym uczuciem, widząc, że ta sama zbrodnicza siła systemu komunistycznego, która 
dokonała ludobójstwa na polskich jeńcach, usiłowała zniszczyć religijną tradycję pra
wosławia i wielkiej literatury rosyjskiej. Wiedziałam, że okazja wizyty w tym miejscu 
jest niepowtarzalna również dlatego, że po zakończeniu odbudowy wrócą dawne re
guły obowiązujące w skicie i wstęp do niego będzie kobietom całkowicie wzbroniony. 

W trakcie tej podróży miałam pięćdziesiąt lat, byłam więc już o  dwadzieścia lat 
starsza od mojego Ojca, gdy umierał. Miał zaledwie trzydzieści lat, dopiero wszystko 
przed sobą. Ledwie zaczął życie rodzinne i pracę zawodową. Po uzyskaniu dyplomu in
żyniera chemika na Politechnice Warszawskiej, znalazł się w grupie najwybitniejszych 
absolwentów swego rocznika, których spotkało wyróżnienie w postaci zaproszenia na 
uroczyste śniadanie do ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckie
go, który sam był chemikiem i troszczył się o młodą elitę w swoim fachu. Gdyby Oj
ciec przeżył, może odbudowywałby po wojnie Politechnikę Gdańską, jak robił to jego 
przyjaciel ze studiów, dzięki któremu moi rodzice się poznali, Włodzimierz Rodziewicz, 
późniejszy profesor i dziekan wydziału chemii naszej Politechniki. 

Ojciec zginął, kiedy dopiero zaczynał życie. Miejsce, gdzie jego ciało wrzucono do 
wspólnego dołu, miało pozostać na zawsze nieznane, porośnięte lasem. Ale została po 
nim żona i dwie córki. Potem pojawiło się trzech wnuków i sześcioro prawnucząt. Na
sze państwo zbudowało Polskie Cmentarze Wojenne w Katyniu, Charkowie, Miednoje 
i Bykowni. Nasz Ojciec, jak wszyscy tam pochowani, ma w Katyniu swoją tablicę z imie
niem i nazwiskiem. Teraz posadziliśmy dąb przy tablicy, która go upamiętnia.

Na koniec odwołam się do sposobu mówienia właściwego prozopopei. Istota tego 
gatunku literackiego polega na stwarzaniu iluzji wypowiedzi osoby nieobecnej lub na
wet zmarłej. Możemy dzięki temu usłyszeć głos zza grobu. 

Proszę posłuchać. Głos mojego Ojca mówi teraz: Non omnis moriar. Nie umrę cały. 
Nie umarłem cały, bo żyję nie tylko jako dusza nieśmiertelna, ale także tu na ziemi, 
w  ludzkiej pamięci. I do frazy horacjańskiej głos Ojca dodaje cytat ze Słowackiego: 
„Moje będzie za grobem zwycięstwo” .

Gdańsk, 15 maja 2019

opracowała Małgorzata Książek-Czermińska (RK Gdańsk)
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ODESZLI (Rodzina Katyńska w Bielsku-Białej)

W wieku 90 lat zmarł jeden z najstarszych założycieli Rodziny Katyńskiej w Bielsku-
-Białej Olgierd Kańczucki, syn pułkownika Edwarda Kańczuckiego, zamordowane-
go w Charkowie.

Informację podał Jerzy Pisowicz

ODESZLI (Rodzina Katyńska w Katowicach) 

Kurczy się nasze Stowarzyszenie, często nie od razu dowiadujemy się o śmierci naszych 
członków, dzieci i krewnych zamordowanych, a nowych czyli wnuków i prawnuków nie 
ma. W ostatnich latach odeszli:

Krystyna Kasperczyk (zm. 2013) i Franciszka Duda (zm. 2016), córki post. PWŚl. 
Franciszka Wilka, jeńca Ostaszkowa, zamordowanego w Kalininie i pogrzebanego  
w Miednoje. Obie siostry aktywnie uczestniczyły w życiu Stowarzyszenia, obecnie dzia-
ła u nas córka Franciszki, Irena. 

Zofia Olko (zm. 2016), córka kpt. KOP Piotra Chuderskiego, więźnia Starobielska 
zamordowanego w Charkowie. 

Alicja Ciszewska (zm. 2017), córka oficera rez. Kazimierza Szmigiero (jego nazwi-
sko nie figuruje na udostępnionych listach NKWD). W Kościele Garnizonowym znaj-
duje się tabliczka epitafijna, ufundowana przez córkę Alicję.

Jadwiga Mandera (zm. 26 stycznia 2018), córka post. PWŚl. Teodora Swobody, 
jeńca Ostaszkowa, zamordowanego w Kalininie i pogrzebanego w Miednoje. Poetka i 
malarka, członkini koła terenowego w Rybniku. Pożegnali ją w imieniu Rodziny Katyń-
skiej Krystyna Lelowicz i Stanisław Rduch, mieszkańcy ziemi rybnickiej.

Protazy Dziewięcki (zm. 26 sierpnia 2018), syn st. post. PP Stanisława Dziewię-
ckiego (posterunek Ząbkowice k. Będzina), jeńca Ostaszkowa, zamordowanego w Kali-
ninie i pogrzebanego w Miednoje. Był aktywnym członkiem RK, brał udział we wszyst-
kich uroczystościach organizowanych przez Stowarzyszenie. W pogrzebie wzięła udział 
Ewa Bojanowska-Burak. 

Krystyna Miller (zm. 2014) i Regina Furmaniak (zm. 2018), córki st. post. PP, jeń-
ca Ostaszkowa, zamordowanego w Kalininie i pogrzebanego w Miednoje. Żona Felicja 
zmarła w 2002 roku. Córki, póki zdrowie pozwalało, uczestniczyły w uroczystościach 
organizowanych przez Stowarzyszenie.

Stefania Gońska (zm. 2016), siostra ppor. rez. Bogdana Manulaka z batalionu te-
legraficznego. Internowany w Kozielsku, zamordowany w Katyniu.

Tadeusz Zawadzki (zm. październik 2017), syn st. przod. PWŚl. Bolesława Za-
wadzkiego, jeńca Ostaszkowa, zamordowanego w Kalininie i pogrzebanego w Miednoje. 
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Matka Dorota z 11-letnim Tadeuszem i 2-miesięczną córeczką Jadzią została depor-
towana w głąb ZSRR, gdzie przeżyli 6 lat. W 1946 roku wrócili do Polski. Tułacze losy 
swojej rodziny Tadeusz Zawadzki opisał we własnoręcznie ilustrowanych wspomnie-
niach Wschodnie losy mojej rodziny, opracowanych w 1989 roku, poprawionych i uzupeł-
nionych w 1998. 

Zofia Maria Solecka (zm. 20 grudnia 2018), najstar-
sza córka ppor. rez. Wilhelma Stefana Schimsheimera, 
więźnia Kozielska, zamordowanego w Katyniu. Zofia uro-
dziła się 17 maja 1928, miała siostrę Halinę i brata Jana 
Andrzeja zamieszkałych w Gliwicach. Była oddanym pe-
dagogiem, z tytułem profesora szkół średnich nadanym 
przez Radę Państwa. Do przejścia na emeryturę w 1980 
roku pracowała w Technikum Ceramicznym w Gliwicach.

Janina Kuciel (zm. 20 grudnia 2018), siostrzenica mjr Józefa Bułata, jeńca Staro-
bielska, zamordowanego w Charkowie. W Kościele Garnizonowym w Kaplicy Katyń-
skiej przy urnie znajduje się tabliczka epitafijna ufundowane przez rodzinę.

Marian Cholewa (zm. grudzień 2018), syn post. PP Mikołaja Cholewy, rozstrzela-
nego w Kijowie, pochowanego w Bykowni. W czasie prac ekshumacyjnych w 2012 roku 
znaleziono identyfikator policyjny nr 1293 Mikołaja Cholewy. 

Joanna Raczyńska (zm. 1 kwietnia 2019), wnuczka kapitana piechoty Leona  
Grzegorza Szuchatowicza, w 1. rocznicę śmierci swojej matki Zofii Szuchatowicz-Wo-
łoszyn.

Zbigniew Krakowski (zm. czerwiec 2019), syn ppor. rez. Mieczysława Krakow-
skiego, więźnia Kozielska, zamordowanego w Katyniu. Był aktywnym członkiem Sto-
warzyszenia. W 2010 roku ufundował w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Czela-
dzi-Piaskach tablicę upamiętniającą Zbrodnię Katyńską. 

Joanna Łuczak (zm. 8 czerwca 2019), córka por. rez. 
Zygmunta Zbroi, więźnia Kozielska, zamordowanego w 
Katyniu. Joasia urodziła się 4 stycznia 1940 w Nowogród-
ku. Po wkroczeniu Sowietów matka Kamila z domu Pro-
tasiewicz z córkami Krystyną i Joanną musiała się ukry-
wać, w obawie przed zsyłką na Sybir. W 1946 w ramach 
repatriacji rodzin wróciły do Polski, najpierw do Poznania, 
a w 1947 roku do Zabrza. Joanna po studiach w Akademii 
Ekonomicznej pracowała w UM Katowice. Była od począt-
ku działalności Stowarzyszenia aktywną i zaangażowaną 
członkinią.  

opracowała Ewa Bojanowska-Burak
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ODESZLI (Rodzina Katyńska w Olsztynie)

Maria Lucyna Janek, urodzona w  1938 
roku, była długoletnim członkiem Rodziny 
Katyńskiej. Jej ojciec, podporucznik Roman 
Wincenty Błażejewski, oficer rezerwy Woj-
ska Polskiego, był jeńcem obozu w  Koziel-
sku. Wykonywał zawód lekarza weteryna-
rii, w 1932 roku uzyskał dyplom Wydziału 
Weterynarii Uniwersytetu Warszawskie-
go. Ekshumowany w  1943 roku, pochowa-
ny jest prawdopodobnie w  mogile zbioro-
wej nr 4 na Polskim Cmentarzu Wojennym 
w Katyniu.

Maria ukończyła Technikum Budowlane w Radomiu, po wyjściu za mąż i przenie-
sieniu do Olsztyna pracowała w biurze projektów budowlanych. Marzyła o malarstwie 
i dopiero w latach 1990. spełniło się jej marzenie. Maria uzdolniona artystycznie na-
leżała do olsztyńskiego Stowarzyszenia Klub Plastyka Amatora „Sąsiedzi”. Była też 
członkiem Związku Artystów i Plastyków Warmii i Mazur. Jej prace były wielokrotnie 
nagradzane, brały udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za gra-
nicą. Wiele lat temu ofiarowała naszej Rodzinie tryptyk z Matką Boską Kozielską. Do 
tej pory obraz jest w naszej siedzibie i w czasie uroczystości katyńskich m.in. na corocz-
nej edycji programu Katyń... ocalić od zapomnienia, przy okazji sadzenia Dębów Pamięci, 
jest eksponowany. Maria opowiadała, jak jej mama mówiła, że kiedy nosiła ją pod ser-
cem, lubiła przesiadywać w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. Maria Janek z mężem 
Andrzejem wychowali dwoje dzieci: syna Rafała i córkę Agnieszkę, która poszła w śla-
dy swojej mamy i ukończyła Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku. 

Maria Lucyna Janek odeszła 15 marca 2019. W ostatnie drodze towarzyszyli jej 
również członkowie naszej Rodziny.

Maria Nawrocka urodziła się 7 grud- 
nia 1927 w  Krotoszynie, w  patrio-
tycznej rodzinie kupieckiej Edwar-
da Nawrockiego i  Franciszki z  Zie-
lezińskich. Wojna przerwała jej 
naukę w  Szkole Powszechnej przy 
Seminarium Nauczycielskim w Kro-
toszynie. Rodzinie Nawrockich, 
jako „elementowi niebezpieczne-
mu”, Niemcy nakazali opuszcze-
nie Wielkopolski i  przeniesienie 
do Generalnego Gubernatorstwa. 
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Maria kontynuowała naukę w  ramach tajnych kompletów, by po wojnie ukoń-
czyć Szkołę Handlową „Społem” w  Poznaniu. W  1948 roku przeniosła się do Ol-
sztyna i  podjęła pracę w  „Społem”, organizując z  zespołem ludzi spółdzielczość  
w Olsztynie. 

Maria Nawrocka była aktywnym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego 
Uniwersytetu Katolickiego oraz Katolickiego Instytutu Kulturalnego. Za długoletnie 
i wyjątkowe zasługi została uhonorowana papieskim odznaczeniem honorowym Be-
nemerenti.

Pani Maria była też wieloletnią działaczką ruchu esperanckiego na Warmii i Ma-
zurach. Ta niezwykła osoba, matka historii rodzinnej i dbałości o pamięć przodków, 
zapisała się do zawiązującej się w Olsztynie Rodziny Katyńskiej, aby pielęgnować pa-
mięć majora Władysława Nawrockiego, którego była bratanicą i córką chrzestną. Ma-
jor Władysław Nawrocki spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu. Jego 
Dąb Pamięci jest posadzony w Parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie. Efektem 
działania Marii jest też nadanie jednemu z Rond w Krotoszynie imienia Władysława 
Nawrockiego. Poczta Polska upamiętniła majora Nawrockiego kartą okolicznościową 
z okazji pierwszej rocznicy nadania jego imienia Rondu. 

Maria Nawrocka w olsztyńskim Stowarzyszeniu Rodzina Katyńska przez wiele lat 
była członkiem Komisji Rewizyjnej. Nie opuszczała spotkań Zarządu. Zawsze życzli-
wa, uśmiechnięta, obdarzająca wszystkich dobrym, ciepłym humorem. Opuściła nas 
30 sierpnia 2019 roku.

Jadwiga Puciło urodziła się 14 września 
1922 w dzielnicy Wilna, Nowy Dwór. Córka 
Jadwigi i Jana Raubo. Posiadała dobrą zna-
jomość zagadnień finansowo-księgowych. 
Pracowała na stanowiskach księgowych 
w olsztyńskich przedsiębiorstwach. Była su-
miennym i starannym pracownikiem, otrzy-
mywała wiele wyróżnień i nagród za wyko-
nywaną pracę. Była człowiekiem o wielkim 
sercu, ukochaną żoną, mamą, teściową 
i babcią. Razem z mężem wychowali dwójkę 
dzieci: Marię i Jacka.

„Nasza Jadzia”, bo tak o niej mówiliśmy 
w Rodzinie Katyńskiej, była nam bardzo bli-

ska. Zawsze obecna na spotkaniach, wyjazdach czy uroczystościach. Mimo swoich 
pięknych lat pierwsza ofiarowywała swoją pomoc. Kiedy trzeba było przed kwietnio-
wą uroczystością umyć pomnik katyński, kto pierwszy się zgłosił? Oczywiście, Jadzia. 
Była bardzo skromna, cicha, zawsze uśmiechnięta, pełna ciepła i troski o drugiego czło-
wieka. Nie lubiła o sobie opowiadać. Stąd niewiele wiemy o jej życiu, nawet rodzinie nie 
udawało się jej namówić do zwierzeń i wspomnień.
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Do Rodziny Katyńskiej zapisała się po śmierci męża Tadeusza Puciło, żołnierza Ar-
mii Krajowej. Przejęła po nim obowiązek zachowania i pielęgnowania pamięci o star-
szym posterunkowym Piotrze Pawle Puciło, spoczywającym na nekropolii w Miednoje. 
Zapalała znicze przy Dębie Pamięci swojego teścia, który w ramach programu Katyń... 
ocalić od zapomnienia został posadzony w Kozłowie, przy kościele pw. świętych Piotra 
i Pawła. Nasza Jadzia aktywnie działała w Rodzinie, przez długie lata była członkiem 
Komisji Rewizyjnej.

Jadzia odeszła do Pana 10 grudnia 2018. Nie tylko my, Rodzina Katyńska, z wiel-
kim żalem żegnaliśmy naszą Jadzię. W ostatniej drodze towarzyszyli jej przyjaciele 
z Niezależnego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, do którego należała. Docenili jej 
działalność. Na ich wniosek otrzymała w 2018 roku medal „Pro Patria”, który przyjęła 
z radością. Posiadała też przyznaną 14 kwietnia 2015 odznakę pamiątkową „Za zasłu-
gi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”. Na zebraniach Zarządu Rodzi-
ny Katyńskiej zawsze siadała w tym samym miejscu. Niestety, nie ma już wśród nas 
naszej Jadzi.

opracowała Barbara Gawlicka

Bohdan Żukowski urodzony 27 lipca 1927 
w Chorzelach nieopodal Przasnysza, syn Stefana 
i Eugenii. Wychowywał się tam wspólnie z pięć 
lat młodszym bratem, by około 1935 roku prze-
prowadzić się do Ciechanowa i pozostać tam do 
1 września 1939. Pierwszego dnia wojny Bohdan 
razem z matką i bratem przenieśli się do Warsza-
wy. To był ostatni dzień, kiedy widział ojca, gdyż 
ten pozostał na posterunku w Ciechanowie. Po 
kilku dniach udali się do Wiszniewa w woj. no-
wogrodzkim, by stamtąd uciec dalej aż do Wilna. 
Tam w 1942 roku zmarła jego mama.

W 1943 roku, gdy Wilno znajdowało się pod 
okupacją niemiecką, Bohdan Żukowski w  wie-
ku 16 lat został wywieziony na teren Niemiec 
na przymusowe roboty, tracąc kontakt ze swoim 

młodszym bratem. Pracował w fabryce samolotów Messerschmitt. Do Ciechanowa po-
wrócił w 1946 roku. Zaczął poszukiwania swojego brata, którego odnalazł dopiero na 
początku lat 60. 

Kilka lat później poznał Helenę Klimkowską, którą poślubił w 1950 roku. Bohdan 
Żukowski miał czworo dzieci, dwie córki i dwóch synów, Jolantę, Marka, Jarosława 
i Małgorzatę. Po powrocie do Ciechanowa podjął pracę w GS Ciechanów, a także kon-
tynuował naukę przerwaną przed wojną. Ukończył Liceum Ogólnokształcące dla osób 
pracujących. W czasie szkoły zaczął pracować jako inspektor w Zakładzie Ubezpieczeń 
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Społecznych w Warszawie. Po utworzeniu Inspektoratu ZUS w Ciechanowie został kie-
rownikiem tej placówki. Podjął też naukę na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu na wydziale administracyjno-prawnym. W wyniku rozszerzenia ilości wo-
jewództw w kraju Ciechanów stał się miastem wojewódzkim, a inspektorat ZUS został 
zmieniony na Oddział ZUS w Ciechanowie. Bohdan Żukowski objął funkcję zastępcy 
dyrektora oddziału i sprawował ją aż do odejścia na emeryturę w wieku 65 lat.

Był jednym z założycieli Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Ciechanowie. 
Bardzo dużo udzielał się społecznie, m.in. prowadził wypożyczalnię kajaków w  Cie-
chanowie, organizował zloty i  turnieje międzymiastowe, spływy kajakowe szlakiem 
Wielkich Jezior. Był zapalonym wędkarzem a także prezesem Polskiego Związku Węd-
karskiego koło Ciechanów. Organizował zawody wędkarskie dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych. Wielki miłośnik Mazur. Oprócz wędkarstwa jego wielką pasją była filatelistyka 
i numizmatyka, którą propagował i zaszczepiał w ludziach w każdym wieku, również 
u swoich wnuków.

Cechował się doskonałą pamięcią, a w połączeniu z jego zamiłowaniem do historii 
dawało to możliwość słuchania niesamowitych opowieści pełnych szczegółów, dat, na-
zwisk i opisów otoczenia. Był lubianym i cenionym człowiekiem, zawsze służącym radą 
i skorym do opowiadań. Mimo ciężkiego dzieciństwa i bolesnych doświadczeń w doro-
słym życiu (wybuch wojny, śmierć syna, żony i córki), był pozytywnie nastawiony do 
życia, a swoją pasją i witalnością zarażał wszystkich do samego końca. 

Bohdan Żukowski opuścił nas 12 maja 2019.

opracowała Małgorzata Simińska, córka Bohdana Żukowskiego (RK Olsztyn)

Bohdan Żukowski przez pewien okres swojego życia był związany z Nidzicą. Zapisał 
się wówczas do Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie. Pielęgnował pamięć 
o swoim ojcu Stefanie Żukowskim, byłym powstańcu górnośląskim, żołnierzu Polskiej 
Armii, funkcjonariuszu Policji Państwowej, który służył na stanowisku komendanta 
Posterunku Miejskiego PP w Ciechanowie. Kiedy nasz kolega przeniósł się do Ciecha-
nowa, pewnego dnia w 2015 roku skierował swoje kroki do Powiatowej Komendy PP 
w tym mieście. Komendantowi insp. Grzegorzowi Grabowskiemu i podinsp. Piotrowi 
Mitterowi przedstawił historię przedwojennych policjantów z powiatu ciechanowskie-
go. Bohdan posiadał ogromną wiedzę na ich temat, a szczególnie swojego ojca Stefana 
Żukowskiego, zamordowanego przez Sowietów, spoczywającego na Polskim Cmenta-
rzu Wojennym w Bykowni. Posiadał wiele cennych materiałów i zdjęć, dokumentują-
cych służbę i życie prywatne policjantów. To Bohdan Żukowski zainspirował podinsp. 
Piotra Mittera do przygotowania publikacji Byśmy pamiętali... Przedwojenni Policjanci  
powiatu ciechanowskiego 1919–1939.

Był w 2012 roku na otwarciu Polskiego Cmentarza Wojennego w Bykowni jako czło-
nek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939. Drugi raz modlił się przy 
grobie Ojca 22 października 2017 roku. Towarzyszyła mu córka, Małgosia Simińska, 
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i  inni członkowie Rodziny, których Bliscy spoczywają na tej nekropolii. Niestrudze-
nie zabiegał, aby podobnie jak Ofiary Zbrodni Katyńskiej spoczywające na Polskich 
Cmentarzach Wojennych w Katyniu, Charkowie i Miednoje, zamordowani policjanci  
z Bykowni zostali uhonorowani poprzez awansowanie ich o jeden stopień wyżej.

Prowadziłam z Bohdanem długie rozmowy telefoniczne. Z troską mówił o katyń-
skich miejscach pamięci w Ciechanowie. Poszukiwał Dębu Pamięci swojego Ojca, po-
dobno posadzonego przy Szkole Podstawowej w Młocku, pow. ciechanowski. Dąb nie  
był zarejestrowany w  Parafiadzie. Pojechał do tej miejscowości, ale niestety nic  
nie ustalił. W czasie naszych spotkań na uroczystościach w charakterystyczny dla sie-
bie sposób dowcipkował, był uśmiechnięty, a  jego ożywione oczy były pełne radości 
i ciepła. Takim Go zapamiętam.

Bohdan Żukowski nie doczekał się nominacji ojca Stefana Żukowskiego, nie dane 
mu było też nacieszyć się publikacją o ciechanowskich policjantach. Odszedł od nas 
12  maja 2019. W  imieniu olsztyńskiej Rodziny Katyńskiej pożegnały go Barbara 
Gawlic ka i Grażyna Wróblewska.

opracowała Barbara Gawlicka

ODESZLI (Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej)

Juliusz Wiernicki (1935–2019) był jednym z człon-
ków założycieli Rodziny Katyńskiej Ziemi Piotrkow-
skiej. Jako pierwszemu z naszego terenu udało mu 
się pojechać do Katynia, gdzie leży jego Ojciec, Józef, 
podporucznik artylerii. Na pierwszym Walnym Ze-
braniu został wiceprezesem naszej Rodziny Katyń-
skiej Ziemi Piotrkowskiej. 

Brał udział w tworzeniu statutu Federacji Ro-
dzin Katyńskich. Wybraliśmy go również na dele-
gata Stowarzyszenia na Walne Zebranie FRK, gdzie 
w kilku kadencjach wybierano go na członka zarzą-
du i rady Federacji, był między innymi wiceprezesem  
zarządu FRK.

Brał udział w wydarzeniach związanych z ruchem katyńskim. Uczestniczył  
w pamiętnej uroczystości na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, kie-
dy to ówczesny prezydent Rosji Borys Jelcyn przyjechał pod Krzyż Katyński, aby tam 
złożyć kwiaty. Należał do osób – jak powiedział kiedyś zastępca Prokuratora General-
nego Stefan Śnieżko, nadzorujący i koordynujący z ramienia rządu śledztwo katyń-
skie – „zarażonych Katyniem”. Sprawę kontynuowania pamięci o Zbrodni Katyńskiej 
przekazywał swojemu wnukowi też Juliuszowi. Młodzian ten brał udział w naszym 



158 RODOWÓD RODZIN KATYŃSKICH   ROK VII NR 7

ODESZLI

konkursie W imię miłości Ojczyzny, gdzie zajął I miejsce, pisząc o księdzu Zdzisławie  
Peszkowskim. 

Juliusz Wiernicki został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi 
za działalność w ruchu katyńskim. Ksiądz prałat Zdzisław Peszkowski podczas wizyty 
w Piotrkowie w 1999 roku odznaczył Go Medalem Golgoty Wschodu. Był również od-
znaczony medalem „Pro Memoria”, Srebrnym i Złotym Medalem za  zasługi dla Mia-
sta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zmarł 14 czerwca 2019 roku w wieku 84 lat. Pochowany został na cmentarzu 
w Piotrkowie Trybunalskim.

opracowali Włodzimierz Pawełczyk  
i Koledzy z Rodziny Katyńskiej Ziemi Piotrkowskiej

ODESZLI (Stowarzyszenie „Katyń” w Poznaniu)

W październiku 2019 zmarł Tadeusz Patecki, 
członek Rady Federacji Rodzin Katyńskich i pre-
zes Stowarzyszenia „Katyń” w  Poznaniu. Pod-
czas pogrzebu przewodniczący Rady FRK Marcin 
Zawadzki pożegnał go słowami, skierowanymi 
w  imieniu władz FRK: „W naszej wielotysięcz-
nej Rodzinie Katyńskiej każdy ma swoje miej-
sce i znajduje swój sposób działania. (…) Postać 
Prezesa poznańskiej Rodziny Katyńskiej była za-
wsze związana z uwiecznianiem i dokumentowa-
nie wszelkich uroczystości katyńskich. Tadeusz 
z nieodłącznym aparatem czy kamerą towarzy-
szył nam w pielgrzymkach na Polskie Cmentarze 
Wojenne – nekropolie katyńskie. Po przyjeździe 
przygotowywał i  rozdawał nam płytki z filmo-

wym zapisem tego, co przeżywaliśmy wspólnie, jadąc do Katynia. Dzięki Jego pasji 
w naszych domach zostawała cenna pamiątka, a ci, którym nie było dane dojechać na 
groby Bliskich, mogli choć w ten sposób uczestniczyć w tych wzruszających chwilach. 

Prezes Tadeusz Patecki starał się, aby podczas corocznych pielgrzymek na Jasną 
Górę dotarła tam razem z nami młodzież. Jak długo pozwalało mu zdrowie, organi-
zował wyjazdy autokarowe. Przyjeżdżający z różnych stron Polski członkowie Rodzin 
Katyńskich mogli być pewni, że z Poznania przyjedzie autokar, a w nim młodzi ludzie. 
To bardzo cenne działania: przekazywanie młodym naszej historii”.

opracowała Izabella Sariusz-Skąpska
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ODESZLI (Dolnośląska Rodzina Katyńska)

W dniu 8 listopada 2018 roku w wieku 90 lat odszedł od nas Krzysztof Eysymontt, 
syn por. rez. Witolda Eysymontta, jeńca Kozielska, zamordowanego w Katyniu w 1940 
roku. Krzysztof był wieloletnim, aktywnym członkiem, a w latach 2001–2003 preze-
sem naszego Stowarzyszenia. W ostatniej drodze, w dniu 17 listopada na cmentarzu 
Osobowickim, towarzyszyło Mu 9 członków DRK oraz nasz Sztandar, przy którym sta-
nęła Agata Linowska z kolegą syna Krzysztofa. W imieniu nas wszystkich Krzysztofa  
pożegnał prezes Jacek Libicki.

W dniu 4 lutego 2019 roku odszedł od nas w wieku 83 lat Zbigniew Godlewski 
wieloletni, aktywny członek naszego Stowarzyszenia, syn por. rez. Mariana Godlew-
skiego, jeńca Starobielska, zamordowanego w Charkowie w 1940 roku. Zbyszek na za-
wsze pozostanie w naszej pamięci jako Człowiek o wielkim sercu, niezwykle serdecz-
ny, życzliwy i koleżeński. W uroczystości pogrzebowej w dniu 9 lutego na cmentarzu 
parafii pw. Świętego Ducha przy ul. Bardzkiej uczestniczyło 18 członków DRK wraz  
z Pocztem Sztandarowym w składzie: Agata Linowska, Bożena Łunkiewicz-Machnik 
i Aleksandra Michalska. W imieniu wszystkich członków DRK, w serdecznych słowach, 
Zbyszka pożegnał prezes Jacek Libicki.

opracowała Teresa Gwara

ODESZLI (Zamojska Rodzina Katyńska)

4 maja 2018 zmarł nagle członek zarządu Stowarzyszenia ZRK Wojciech Andrzej  
Gaudnik, kuzyn strażnika SW Zbigniewa Kazimierza Gaudnika, zamordowanego 
w Twerze. W uroczystościach pogrzebowych na cmentarzu komunalnym w Zamościu 
uczestniczyli przedstawiciele i zarząd Zamojskiej Rodziny Katyńskiej.

27 listopada 2018 zmarła członkini Stowarzyszenia ZRK Aleksandra Andrzejewska, 
córka przod. PP Władysława Semprucha, zamordowanego w Twerze. W ceremonii żałobnej 
na cmentarzu parafialnym uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia.

2 czerwca 2019 zmarł członek Stowarzyszenia ZRK Stanisław Starczuk, syn plutono-
wego WP Aleksandra Starczuka, zamordowanego w Kijowie. W uroczystościach pogrzebo-
wych na cmentarzu w Lubyczy Królewskiej uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Zamojskiej  
Rodziny Katyńskiej.

opracowali Marek Splewiński i Jerzy Słupecki
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Maria Magdalena Blomberg (RK Łódź)
JAK BYŁO NA POCZĄTKU. KRĘTE DROGI WIODĄCE 
DO PRAWDY O ZBRODNI KATYŃSKIEJ

W 2020 roku przypada 80. rocznica barbarzyńskiej „likwidacji” polskich oficerów Woj-
ska Polskiego, policji i wielu innych służb mundurowych, będących jeńcami obozów 
w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie. Jak powszechnie wiadomo, zbrodnia ta była 
skrzętnie ukrywana przed rodzinami jeńców i przed całym światem. W ciemnych umy-
słach zbrodniarzy i ich mocodawców zakorzeniło się przekonanie, że prawda nie wyj-
dzie na jaw.

Ale prawda nie dała się ukryć. Nie pomogły żadne zakazy, procesy i prześladowania 
wszystkich, dopominających się wyjaśnienia losów swych ojców, braci, mężów, krew-
nych i przyjaciół. Zbrodnia dokonana na terenie państwa radzieckiego (rosyjskiego) 
była prawnie chroniona również w Polsce Ludowej. Prawda radziecka głosiła, co usta-
liła specjalna komisja kierowana przez Nikołaja Burdenkę: „Wnioski wyciągnięte na 
podstawie zeznań świadków i zawarte w orzeczeniu specjalistów lekarsko-prawnych 
co do zastrzelenia polskich jeńców przez Niemców w jesieni 1941 roku zostały całko-
wicie potwierdzone przez istotne dowody i dokumenty wydobyte z grobów katyńskich” 
(więcej na ten temat: N.S. Lebiediewa, Komisja specjalna i jej przewodniczący Burdenko, w: 
Zbrodnia Katyńska między prawdą a kłamstwem, Warszawa 2008, s. 56–101). Taką „praw-
dę” wbijano już do głów „polskiej armii” gen. brygady Zygmunta Berlinga (Pierwszego 
korpusu polskich sił zbrojnych w ZSRR). 

W Polsce Ludowej przez lata istniał zakaz nie tylko obarczania ZSRR odpowiedzial-
nością za zbrodnię (określaną również „ludobójstwem”), ale też mówienia o Katyniu. 
Przekroczenie zakazu zwykle przynosiło wręcz tragiczne skutki. Potwierdzeniem tego 
jest dobrze udokumentowana sprawa studentki Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi Zofii 
Dwornik, która będąc pewna, że znajduje się w gronie przyjaciół, opowiedziała, że jej 
ojciec i stryj zostali zamordowani w Katyniu i Charkowie. Została aresztowana i uwię-
ziona na rok (1950–1951). Po zwolnieniu miała kłopoty z zatrudnieniem. Czterdzieści 
lat minęło, zmieniła się, jak pamiętamy, sytuacja polityczna w Polsce i oskarżona Zo-
fia Dwornik figurująca w rejestrze skazanych w 1992 roku złożyła w sądzie wniosek 
o unieważnienie wyroku skazującego. Sąd Wojewódzki w Łodzi, IV wydział karny, po-
stanowił wniosku nie uwzględnić i nowym wyrokiem z 28 października 1992 utrzymać 
ważność wyroku z 1951 roku. Dopiero 25 maja 1993 roku Izba Karna Sądu Najwyż-
szego w Warszawie wydała orzeczenie uniewinniające Zofię Dwornik (A. Kostrzewski,  
Orwelowskie „Ministerstwo Prawdy”, „Biuletyn Katyński”, Kraków 1994). 

Przypadek Zofii Dwornik nie był odosobniony, po dalsze przykłady odsyłam do 
publikacji poświęconych sprawom i  dziejom Zbrodni Katyńskiej. Celem mojego ar-
tykułu jest przypomnienie początków starań o  skłonienie władz radzieckich, a  póź-
niej rosyjskich, do, po pierwsze, ujawnienia i  przedstawienia prawdy o  stosunkach 
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wzajemnych Polski i Rosji; po drugie, do udostępnienia dokumentów wyjaśniających 
losy naszych Rodaków, zagarniętych do niewoli po 17 września 1939, a także, po trze-
cie, do wskazania sprawców zbrodni popełnionej na więzionych w obozach Kozielsku, 
Starobielsku, Ostaszkowie i w więzieniach na Ukrainie i Białorusi.

Mam nadzieję, że członkowie Rodzin Katyńskich pamiętają, jak 13 kwietnia 1990 
roku o godzinie 14.30 zostało ogłoszone oświadczenie TASS treści następującej:

„Ujawnione materiały archiwalne w  całokształcie pozwalają na wniosek o  bezpo-
średniej odpowiedzialności za zbrodnię w Lesie Katyńskim Berii, Mierkułowa i ich po-
mocników. Strona sowiecka, wyrażając głębokie ubolewanie w związku z tragedią ka-
tyńską, oświadcza, że jest ona jedną z ciężkich zbrodni stalinizmu” (Zbrodnia Katyńska. 
Droga do prawdy, red. M. Tarczyński, Warszawa 1992, s. 5). 

To „ubolewanie” nie było wynikiem dobrowolnego przyznania się władz radzieckich, 
że zbrodnia była wynikiem decyzji z 5 marca 1940 roku o wymordowaniu jeńców wo-
jennych: 14.700 osób przetrzymywanych w obozach Kozielsku, Starobielsku i Ostasz-
kowie oraz aresztowanych i znajdujących się w więzieniach w zachodnich obwodach 
Ukrainy i Białorusi 11.000 osób (Zestaw wyciągów z protokołów Politbiura [1940 r.]. Ka-
tyń. Dokumenty ludobójstwa. Dokumenty i materiały archiwalne przekazane Polsce 14 paź-
dziernika 1992 r., Warszawa 1992). 

Dla Polaków, zwłaszcza dla rodzin, których najbliżsi byli ofiarami Zbrodni Katyń-
skiej, była to bolesna, niegojąca się rana. Konieczność milczenia o tej sprawie była spo-
wodowana w dużej mierze zależnością władz Polski od ZSRR.

Pamięć o tych, którzy ponieśli śmierć z rąk komunistycznych zabójców, była pielęg-
nowana w gronie rodzinnym i w niejawnych stowarzyszeniach. W licznych kościołach 
odprawiano nabożeństwa w intencjach Ofiar. W tych „ciemnych” latach, jak to w pol-
skiej tradycji zawsze bywało, bez oficjalnej zgody, w  Krakowie powstał Instytut Ka-
tyński w Polsce, który wydawał czasopismo „Biuletyn Katyński”. Zacytuję informację 
opublikowaną w numerze pierwszym tego czasopisma: 

„Dnia 4 kwietnia 1979 roku utworzony został z inicjatywy obywatelskiej dyktowa-
nej potrzebą społeczną Instytut Dokumentacji Zbrodni Katyńskiej zwany krótko IN-
STYTUTEM KATYŃSKIM w POLSCE. Jednym z celów działalności Instytutu jest wy-
dawanie BIULETYNU, którego pierwszy zeszyt oddajemy w ręce Czytelników. Celem 
wydawnictwa jest możliwie wszechstronne naświetlenie okoliczności, przebiegu i skut-
ków zbrodni na oficerach – jeńcach wojennych, zbrodni bez precedensu w cywilizowa-
nym świecie”.

W latach 1999 i 2000 Instytut Katyński wydał dwa tomiki zawierające przedruki 
„Biuletynu Katyńskiego” z numerów 1–15 (lata 1979–1980) i 16–32 (1980–1981). Była 
to cenna inicjatywa, bowiem pierwsze czasopisma wychodziły w bardzo małym nakła-
dzie. Powód był zasadniczy: pisane były na maszynie, odbijane na powielaczu. 

W tomiku zatytułowanym II półwiecze Zbrodni. Katyń – Twer – Charków, wydawa-
nym przez Niezależny Komitet Historyczny – Polska Fundacja Katyńska (Warszawa 
1995), Andrzej Kostrzewski i Stanisław M. Janowski przypomnieli historię Instytutu 
Katyńskiego i jego wydawnictwa „Biuletyn Katyński”. Młodemu pokoleniu czytelników 
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uświadomili, jaką rolę odgrywało czasopismo i  jakie tematy zapełniały jego stronice. 
„Biuletyn” ukazywał się w latach 1979–1982, w okresie stanu wojennego nastąpiła prze-
rwa. Wznowiono wydawanie w 1991 roku już oficjalnie zarejestrowanego czasopisma, 
które kontynuowało przyjęte zadania informacji o Zbrodni Katyńskiej, domagało się 
ukarania sprawców, ale też informowało o powstawaniu Rodzin Katyńskich, ich dzia-
łalności, oraz o wielu innych sprawach dotyczących problematyki katyńskiej i ludziach 
na jej rzecz walczących. „Biuletyn” zamieszczał informacje o badaniach-ekshumacjach 
w  Charkowie i  Miednoje, publikował nazwiska ofiar i  wymieniał nazwiska osób dla 
sprawy katyńskiej zasłużonych. W pierwszych numerach ukazywał się przedruk z pra-
cy Adama Moszyńskiego Lista Katyńska, wydanej w Londynie w 1949 roku.

W kwietniu 2019 roku minęła 40. rocznica powstania Instytutu Katyńskiego w Pol-
sce, wypada więc przypomnieć nazwiska jego założycieli oraz redaktorów „Biuletynu 
Katyńskiego”. Wyjaśnić też wypada, że „Biuletyn”, jak i większość jego redaktorów, po-
chodzi z Krakowa. Może nie wszyscy są mi znani, ale znam zasługi Panów: Adama Ma-
cedońskiego – pierwszego przewodniczącego Instytutu, prof. dr hab. Kazimierza God-
łowskiego – znakomitego archeologa, Stanisława M. Jankowskiego, autora licznych 
publikacji o sprawach Katynia, Andrzeja Kostrzewskiego, dr hab. Leszka Martiniego 
i Tadeusza Pieńkowskiego z Warszawy oraz Zbigniewa Siekańskiego, prezesa Stowarzy-
szenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej. Nasze pokolenie, żyjących potomków 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej, oraz pokolenie, dla którego te ludobójstwo jest tylko epizo-
dem historycznym, powinno zachować o Nich pamięć i cześć.

W naszej pamięci powinni trwać też bohaterowie, którzy w latach „kwitnącego ko-
munizmu”, mimo grożącego im niebezpieczeństwa, ośmielali się mówić, przypominać 
i poświęcać się dla prawdy i sprawiedliwości.

Jednym z tych bohaterów był prof. dr hab. Kazimierz Godłowski. Urodził się w Kra-
kowie 9 grudnia 1934, zmarł 9 lipca 1995 tamże. Profesor był jednym z pięciu zało-
życieli Instytutu Katyńskiego w  Polsce, współredaktorem „Biuletynu Katyńskiego”. 
Problem katyński był problemem rodzinnym Profesora. Jego ojcem był por. rez. Wło-
dzimierz Józef Godłowski – prof. neurologii i psychiatrii na Uniwersytecie Stefana Ba-
torego i dyrektor Instytutu dla Badań Mózgu. Zmobilizowany w 1939 roku, zagarnię-
ty do niewoli, przetrzymywany w Kozielsku, zamordowany w Katyniu – zapisany na 
liście wywozowej 015/1 z 5.IV. 1940, rozstrzelany 9 lub 11 kwietnia 1940 (Zabici w Ka-
tyniu, „Karta” 2013, s. 292).

 Prof. Kazimierz Godłowski, archeolog, studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w latach 1951–1955 pod kierunkiem prof. dr. Rudolfa Jamki. Jego kariera naukowa na 
Uniwersytecie „była olśniewająca, a jej zewnętrznymi przejawami były szybko zdoby-
wane stopnie naukowe oraz liczne godności, jakie piastował: był m.in. wieloletnim dy-
rektorem Instytutu Archeologii UJ, pełnił funkcje dziekana Wydziału Historycznego, 
zasiadał w Senacie UJ, był członkiem Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umie-
jętności i  Komitetu Nauk Pra- i  Protohistorycznych PAN. Był członkiem-korespon-
dentem Bawarskiej Akademii Nauk w Monachium, Niemieckiego Instytutu Archeolo-
gicznego w Berlinie oraz członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i za granicą”  
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(J. Rydzewski, Prof. dr hab. Kazimierz Godłowski, „Materiały Archeologiczne Nowej Huty” 
1995, t. XVIII, s. 93). 

Ten młody, niezwykle utalentowany uczony, nie obawiając się o siebie i swoją karie-
rę, w 1978 roku, gdy Adam Macedoński przedstawił pomysł utworzenia nielegalnego 
Instytutu Katyńskiego, wiedząc o jego celach oraz zagrożeniach, jakie są z tym zwią-
zane, bez wahania, entuzjastycznie zadeklarował chęć współpracy. Był bardzo cennym 
współpracownikiem, a  jego kontakty międzynarodowe były okazją zdobywania „za-
kazanych” zagranicznych publikacji katyńskich. Jego Instytut Archeologiczny stał się 
centrum opozycji politycznej młodzieży studenckiej Krakowa. O ryzykownych wyczy-
nach Profesora można obszerny tom napisać, ale obecnie wspomnę o jednym, o czym 
zapewne wie niewielu: jego relacja z tego wydarzenia była publikowana w „Biuletynie 
Katyńskim”, sygnowana X.Y.

Działo się to w sierpniu 1979 roku. Prof. Godłowski uczestniczył w naukowej konfe-
rencji archeologicznej odbywającej się w Moskwie. Korzystając z okazji, postanowił wy-
prawić się do Katynia. Przygotował się do tej wyprawy, kompletując odzież, jaką nosili 
Rosjanie: bluzę, marynarkę, spodnie, czapkę, nawet skarpety. Przez dni kilka nie golił 
się, by zarost upodobnił go do typowego radzieckiego obywatela. Przyjaciele dowieź-
li go samochodem do Smoleńska, samochód zostawili w bezpiecznym miejscu, a Pro-
fesor pieszo dotarł do zagrodzonego terenu, gdzie znajdowały się „doły śmierci”, czyli 
miejsce ukrycia zamordowanych jeńców z Kozielska. Z kwiatami w kolorach biało-czer-
wonych, zawiniętymi w  gazetę, przemknął przez (szczęśliwie) niezamkniętą furtkę.  
Tu zacytuję Jego opis:

„Nacisnąłem klamkę. Furtka nie była zamknięta na klucz. Otworzyłem ją … wszed-
łem do wewnątrz. W zasięgu wzroku nie było nikogo. Skierowałem się na asfaltową 
ścieżkę. Okrył mnie z miejsca półmrok gęstego boru. Z obu stron ścieżki teren był bar-
dzo nierówny. Na prawo i  lewo rozciągały się wzniesienia i dolinki. Ścieżka wiła się 
wśród drzew. W miarę zagłębiania się w las, mrok stawał się coraz większy. Czułem, 
jak serce biło mi młotem. Tędy na wiosnę 1940 roku byli prowadzeni na miejsce kaźni 
polscy oficerowie – setki i tysięcy oficerów w grupkach po kilkanaście, co najwyżej po 
kilkadziesiąt osób. Wyładowywano ich z wagonów-więźniarek do specjalnie przygoto-
wanych więziennych autobusów na stacji Gniezdowo, odległej stąd o jakieś dwa kilo-
metry… To tutaj, w tym lesie stawiali oni ostatni opór. Stąd zakneblowane usta, worki 
na głowach ofiar i ręce związane do tyłu drutem kolczastym…”

Po długich rozważaniach odnoszących się do zbrodni, Godłowski dał opis wyglądu 
tego miejsca i zacytował napis umieszczony na tablicy zawieszonej nad dołami śmierci:

„Ofiarom faszyzmu – oficerzom polskim, rozstrzelanym przez hitlerowców w roku 
1941”. 

Zanotował również napis umocowany na bramie: „Wjazd surowo wzbroniony”. Zło-
żył na grobach kwiaty, pomodlił się i zrobił fotografię. Powoli opuścił las, przeszedł-
szy przez furtkę na drogę. Relację zakończył tak: „Cel wyprawy został osiągnięty. Na-
leżało wracać do Moskwy, a następnie do Polski” (Katyń – sierpień 1979, Części: I, II,  
Dokończenie, „Biuletyn Katyński” 1981, nr 26, 27 i 28).
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 Kazimierz Godłowski doczekał czasu, gdy Rosjanie wyrazili zgodę na przeprowa-
dzenie badań na miejscach pochowania rozstrzelanych jeńców z Kozielska, Starobiel-
ska i Ostaszkowa. Zmarł, gdy ekipy polskie pracowały w Charkowie, Katyniu i Miedno-
je, ale niestety nie widział cmentarzy, które powstały po zakończeniu prac badawczych 
na wymienionych miejscach.

Pamiętamy, że proces dochodzenia do realizacji pragnienia społeczeństwa polskie-
go o wyjawienie prawdy o Zbrodni Katyńskiej, przyznania się władz radzieckich/rosyj-
skich do popełnienia tego bestialstwa i wybudowania polskich cmentarzy – był bardzo 
długi i najeżony ogromnymi trudnościami.

Sprawa Katynia, jako miejsca ukrycia jeńców z Kozielska, wypłynęła przy okazji 
okupowania przez Niemców zachodnich terenów Rosji. W 1943 roku z inicjatywy i sta-
raniem okupujących te tereny Niemców przeprowadzono w tym miejscu ekshumacje. 
Przez lata ugruntował się pogląd, że w tym rejonie ukryto zwłoki zamordowanych jeń-
ców z trzech znanych obozów. Jednocześnie władze rosyjskie niezmiennie wskazywały 
Niemców jako sprawców tej zbrodni. Podstawą, na której opierała się propaganda władz 
Rosji, były wyniki badań Komisji Specjalnej do ustalenia i zbadania okoliczności rozstrzela-
nia przez niemieckich najeźdźców faszystowskich w lesie katyńskim jeńców wojennych-ofice-
rów polskich (Moskwa 1944). W skrócie mówiono o „Komisji Burdenki”.

O powołaniu specjalnej komisji, która powinna stanowić „parawan ochronny” dla 
ZSRR przeciwko niemieckiej propagandzie niemieckiej o  sowieckich sprawcach mor-
du katyńskiego, pomyślano jeszcze przed wyzwoleniem Smoleńska. 22 września 1943 
roku naczelnik Urzędu Propagandy i Agitacji KC WKP(b) Gieorgij Aleksandrow wysto-
sował do zastępcy członka Biura Politycznego KCWKP (b), naczelnika Głównego Zarzą-
du Politycznego Armii Czerwonej Aleksandra Szczerbakowa pismo, w którym uświa-
damiał władze Smoleńska, że wkrótce wojska radzieckie wyzwolą ten rejon i znajdą się 
w okolicach Katynia. To będzie dogodny czas, aby zdemaskować niemiecką propagandę. 
Przeto należy utworzyć Nadzwyczajną Komisję Państwową i skierować ją w rejon dzia-
łań wojennych. Komisja w ślad za wojskiem powinna przybyć do Katynia. Na miejscu 
należy zorganizować ochronę mogił i  zebranie niezbędnych materiałów, przeprowa-
dzić przesłuchanie świadków. Następnie należy opublikować dobrze przygotowane ma-
teriały o sprawie katyńskiej, demaskujące prowokację Niemców. Głównym zadaniem 
„dochodzenia wstępnego” stało się zniszczenie dowodów winy NKWD i sfabrykowanie 
świadectw odpowiedzialności hitlerowców za Zbrodnię Katyńską. To polecenie nie było 
łatwe do realizacji, ze względu na różnicę poglądów między rozkazodawcami a przed-
stawicielami wojska oraz ciężko doświadczonymi reprezentantami władz miejscowych.

Pod koniec września 1943 przyjechała do Katynia duża grupa pracowników ope-
racyjnych i  śledczych centralnego aparatu NKWD i  NKGB. Razem z  pracownikami 
władz miejscowych obwodu smoleńskiego i pracownikami kontrwywiadu wojskowego 
w tajemnicy przystąpili do przygotowania fałszywych świadectw, „dowodzących” od-
powiedzialności władz niemieckich za rozstrzelanie polskich oficerów, i do niszczenia 
wszystkich dowodów winy NKWD ZSRR. Duży nacisk położono też na przygotowanie 
świadków. Dopiero jak sprawa została przygotowana przez pracowników NKGB NKWD, 
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13 stycznia 1944 roku Biuro Polityczne KC WKP(b) przyjęło uchwałę O powołaniu Ko-
misji Specjalnej do ustalenia i zbadania okoliczności rozstrzelania przez niemieckich najem-
ców faszystowskich w lesie Katyńskim pod Smoleńskiem jeńców wojennych-oficerów polskich. 
Projekt uchwały został opracowany przez Andrieja Wyszynskiego i uzgodniony przez 
Wiaczesław M. Mołotowa z Ławrientijem P. Berią do 12 stycznia. W skład Nadzwyczaj-
nej Komisji Państwowej wchodził: jako przewodniczący członek Akademii Nauk Niko-
łaj Burdenko, członek Akademii Nauk Aleksy Nikołajewicz Tołstoj, metropolita kijow-
ski i halicki Mikołaj, generał-lejtnant wojsk inżynieryjnych Aleksander Siemionowicz 
Gundorow, przewodniczący Rady Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Pół-
księżyca Siergiej Aleksiejewicz Kolesnikow, członek Akademii Nauk Władimir Piotro-
wicz Potiomkin; naczelnik Głównego Wojskowego Urzędu Sanitarnego Armii Czerwo-
nej Jefim Iwanowicz Smirnow, przewodniczący Smoleńskiego Obwodowego Komitetu 
Wykonawczego Roman Je. Mielnikow. 

18 stycznia 1944 roku Komisja Specjalna w pełnym składzie przybyła do Lasu Ka-
tyńskiego, gdzie zapoznała się z  przebiegiem prac ekshumacyjnych. Do tej pory do-
konano sekcji 225 zwłok. Pobyt członków komisji na mogiłach został zarejestrowany 
przez operatora filmowego. Tego samego dnia w pomieszczeniach Rady Miejskiej człon-
kowie komisji przesłuchiwali świadków mieszkających w pobliżu lasu. Mętne zeznania 
świadków nie budziły podejrzeń Komisji.

Autorka artykułu o  działalności Komisji Specjalnej Burdenki relacjonuje wizytę 
dziennikarzy zagranicznych (wśród których była Kathleen Harriman, córka ambasa-
dora amerykańskiego) w Smoleńsku i Lesie Katyńskim i przytacza wypowiedź Alekse-
go Tołstoja o pracach Komisji Specjalnej. Powiedział on, że Komisja Specjalna przybyła 
do Smoleńska w kilka dni po wyzwoleniu miasta spod okupacji niemieckiej: 

„Akademik Burdenko osobiście przyjechał do Smoleńska ze swoimi pracownikami 
po to, aby przystąpić do badania przestępstw popełnionych tu przez Niemców”. Ko-
mentarz autorki był następujący: „Oczywiście nie informowano przy tym, że Burdenki 
i jego współpracowników przez ponad trzy miesiące nie dopuszczano nawet w pobliże 
Lasu Katyńskiego. Wersja oficjalna informowała, że Burdenko i jego współpracownicy 
przybyli do Smoleńska 26 września 1943 roku, zaraz po wyzwoleniu i przeprowadzi-
li wstępne badania i śledztwo” ( N.S Lebiediewa, Komisja Specjalna i jej przewodniczący 
Burdenko, w: Zbrodnia Katyńska między prawdą a kłamstwem, Warszawa 2008, s. 56–83).

We wszystkich pododdziałach sformowanego w Związku Radzieckim polskiego kor-
pusu organizowano zebrania w związku z opublikowaniem Komunikatu Komisji Specjal-
nej, na których przyjmowano rezolucję opracowaną przez Wydział Kulturalno-Oświa-
towy. 29 stycznia zorganizowano zebranie oficerów, którzy służyli w Wojsku Polskim 
jeszcze przed 1 września 1939 roku, i przyjęto na nim Odezwę do narodu polskiego. Pod-
pisali ją Zygmunt Berling, Leon Bukojemski i inni. 30 stycznia 1944 roku na mogiłach 
polskich oficerów w  Lesie Katyńskim odbyła się uroczystość, w  której uczestniczyli 
przedstawiciele wszystkich pododdziałów Korpusu, batalion strzelecki i bateria prze-
ciwczołgowa z pocztami sztandarowymi i orkiestrą. Mszę świętą odprawił ks. major 
Wilhelm Kubsz, przemówienie wygłosił płk. Zygmunt Berling oraz zastępca dowódcy 
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Korpusu mjr Aleksander Zawadzki. Odbyła się defilada i złożono wieńce. Przy szosie, 
na wprost wjazdu do Lasu Katyńskiego umieszczono dużych rozmiarów napis w języku 
rosyjskim: „Tu, w Katyńskim Lesie, jesienią 1941 roku hitlerowskie potwory rozstrze-
lały 11 000 jeńców wojennych polskich żołnierzy i oficerów. Żołnierzu Armii Czerwo-
nej pomścij” (A. Przewoźnik, Katyń. Zbrodnia. Pamięć, Warszawa 2010, s. 364).

Radziecka wersja o  sprawcach Zbrodni Katyńskiej obowiązywała przez wszyst-
kie lata „przyjaźni polsko-radzieckiej”. Lecz rodziny jeńców Kozielska, Starobielska 
i Ostaszkowa, o których słuch zaginął wiosną 1940 roku, przy każdej okazji dopomi-
nały się od własnego rządu wystąpienia do władz „zaprzyjaźnionego narodu radzie-
ckiego” o wyjaśnienie losów swoich bliskich. 

W Przedmowie do publikacji Jaremy Maciszewskiego Wydrzeć prawdę (Warszawa 
1993) Wojciech Jaruzelski wyznał, że dopiero w latach pięćdziesiątych doszło do jego 
świadomości, że sprawą „mordu katyńskiego” obciąża się NKWD, a więc, że „jest to 
zbrodnia popełniona przez stronę radziecką” (s. 7). Przełomem w sprawie katyńskiej 
było poruszanie tego tematu na XX Zjeździe KPZR. Dlatego Maciszewski w latach sie-
demdziesiątych próbował podejmować nieoficjalne sondaże i  rozmowy z  rosyjskimi 
partyjnymi partnerami i odnosił wrażenie, że nie mają wiedzy o tych wydarzeniach. 
Szansa ujawnienia prawdy zaistniała dopiero w  okresie Michaiła Gorbaczowa. Roz-
mowę z nim na ten temat odbył dopiero w końcu kwietnia 1985 roku – to jest kilka 
tygodni po objęciu przez niego funkcji sekretarza generalnego KC KPZR. Gdy Gorba-
czow przyjechał do Warszawy na posiedzenie Komitetu Doradczego Układu Warszaw-
skiego, Wojciech Jaruzelski odbył z nim długą rozmowę na temat „trudnych spraw” 
odnoszących się do przeszłości – tych „białych plam” ze Zbrodnią Katyńską na cze-
le. W kwietniu 1987 roku podczas spotkania na Kremlu przyjęto i podpisano wspól-
ną deklarację o  współpracy w  rozwiązywaniu „białych plam”. Podjęto wówczas de-
cyzję o powołaniu wspólnej polsko-radzieckiej komisji historyków. Z polskiej strony 
przewodniczył jej prof. Jarema Maciszewski, ze strony radzieckiej akademik Georgij  
Smirnow.

Komisja rozpoczęła działalność tuż po podpisaniu deklaracji. Stanowcza postawa 
prof. Maciszewskiego i jego kolegów przyczyniła się do widocznej determinacji w dą-
żeniu do wyjaśnienia problemu Zbrodni Katyńskiej. Bodźcem były też kontakty Ko-
misji z Rodzinami Katyńskimi, niemałe znaczenie dla ożywienia sprawy był fakt, że 
zaczęły ukazywać się liczne publikacje dotyczące sprawy katyńskiej. Z zapisów Jare-
my Maciszewskiego wiadomo, że komisja partyjna polsko-radziecka działała od maja 
1987 roku do końca 1989 roku. Jej praca skoncentrowana była na ujawnieniu i przed-
stawieniu pełnej prawdy o wzajemnych stosunkach Polski i Rosji Radzieckiej. W opinii 
autora, ich działalność była w pełni polityczna, w mniejszym stopniu naukowa. W za-
mierzeniach polskiej części Komisji zakładano, że najważniejszą dziedziną przygoto-
wywanej deklaracji będzie historia. Mieli nadzieję, że w epoce proklamowanej przez 
Michaiła Gorbaczowa głasnosti po drugiej stronie granicy powstanie przekonanie, iż 
nie da się już dłużej zamazywać ciemnych kart stosunków polsko-radzieckich, okry-
wać ich nieprawdą, fałszem lub choćby milczeniem.
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W trakcie gorących dyskusji na posiedzeniach członkowie Komisji podejmowali te-
maty, które interesowały każdą ze stron. Tu zwracam uwagę na fakt, że na kolejnym 
spotkaniu, ustalając odbycie debaty w listopadzie 1987 roku w Warszawie, strona ra-
dziecka zobowiązała się przygotować oparty na kwerendzie źródłowej referat na temat 
deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR w latach 1939–1941. Strona polska zadekla-
rowała opracowanie tematu o współpracy partyzantki polskiej i radzieckiej oraz pod-
jęcie badań nad losem jeńców radzieckich na terytorium Polski po roku 1941. 

Ze względu na dużą różnorodność tematów i problemów do przebadania, członko-
wie polskiej części komisji podzielili się pracą, np. okres wojny 1919–1920 był przed-
miotem badań profesorów Mariana Leczyka i Mieczysława Tantego; lata 1930. – szcze-
gólnie problemy polityki zagranicznej Polski i  ZSRR – opracowywali profesorowie 
Czesław Madajczyk i Marian Wojciechowski; wojna 1939 roku oraz sprawy związane 
z działaniami wojennymi lat 1939–1945 były przedmiotem badań profesorów pułkow-
ników Eugeniusza Kozłowskiego i Kazimierza Sobczaka. Jarema Maciszewski zajął się 
przede wszystkim Zbrodnią Katyńską. Studiował wszelkie publikacje, analizował in-
formacje zdobyte w trakcie ekshumacji i dokumenty. Pomocne były mu również listy, 
które napływały czasem od rodzin ofiar Zbrodni Katyńskiej. Przy okazji wyznał, iż jego 
dwaj bliscy krewni również zostali zamordowani w Katyniu, a nazwiska ich znalazł na 
listach katyńskich. W rozmowach prowadzonych zarówno w Moskwie, jak i w Warsza-
wie z członkami radzieckiej komisji jasno wyrażał, że kwestia mordu katyńskiego jest 
dla polskiej opinii publicznej sprawą najważniejszą (s. 39). Do tego zagadnienia powra-
cał na każdym spotkaniu, o czym napisał:

„Trzeba więc było dokładnie i  systematycznie, i  to w  sposób niewolny od emocji, 
rzecz przedstawiać. Co do liczb ofiar – od razu sprostowałem, że komunikat komisji 
Burdenki operuje liczbą ok. 11 tysięcy ofiar, podczas gdy w trzech obozach Kozielsku, 
Starobielsku i Ostaszkowie znajdowało się ponad 15 tysięcy. Wszyscy – z wyjątkiem 
448 uratowanych, którzy przeszli przez obóz w Pawliszczewym Borze i Griazowcu – 
zginęli. Znamy dokładnie tylko ostateczny los ok. 4200 więźniów Kozielska, których 
zwłoki znaleziono w Katyniu” (s. 39). 

Ustosunkowując się do komunikatu Burdenki, mówił: „Jeśliby stanąć na stanowi-
sku, iż prawdziwa jest wersja zawarta w tym komunikacie, to stoi się na z góry prze-
granej pozycji, ponieważ ciężar gatunkowy i ilość dokumentów zaświadczających winę 
NKWD jest nieproporcjonalnie większy. Jeśli strona radziecka uważa, że zarzuty pod 
adresem NKWD są jedynie propagandą antyradziecką – musi przedstawić nowe, nie-
podważalne dokumenty źródłowe (…) Jeśli komunikat Burdenki głosi prawdę, to musi-
cie mieć źródła, że ludzie ci żyli po maju 1940 roku. Według tegoż komunikatu spędzi-
li oni zimę 1940/1941 w obozach pracy w okolicach Smoleńska. Jeśli tak – to musieli 
gdzieś mieszkać, coś jeść, w coś się ubierać, niektórzy mogli umrzeć śmiercią natural-
ną. Wszystko to musiało być udokumentowane korespondencją choćby typu intenden-
ckiego komend obozów z władzami zwierzchnimi” (s. 40).

Metoda stawiania pytań o losy jeńców i udowodnienia, że oficerowie polscy żyli po 
maju 1940 roku, wykazała, że większość radzieckiej komisji nie znała sprawy. Nie znała 
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również literatury zachodniej odnoszącej się do sprawy katyńskiej. W dyskusjach z ra-
dzieckimi partnerami wysiłek Jaremy Maciszewskiego polegał na wykazaniu, że obro-
na wersji Burdenki nie jest możliwa w żadnym wypadku bez ujawnienia nowych źró-
deł – i to proweniencji radzieckiej. Członek radzieckiej części komisji Georgij Smirnow 
do sprawy katyńskiej odnosił się bardzo niechętnie, starał się sprowadzić ją na płasz-
czyznę troski o umożliwienie dostępu Polaków do cmentarza katyńskiego. Członkowie 
radzieckiej komisji na ogół milczeli, jedynie prof. Inessa Jażborowska, dobra znawczy-
ni historii Polski i biegle władająca polskim językiem, stanowczo zwróciła się do Smir-
nowa ze stwierdzeniem, że nie można Polakom odmawiać prawa żądania nowych źró-
deł i że niezbędna jest kwerenda archiwalna w archiwach radzieckich.

W pracach badawczych polsko-sowieckiej komisji partyjnej historyków zajmują-
cych się problematyką „białych plam” uczestniczyła dr Natalia Lebiediewa. Zajęła się 
ona poszukiwaniem materiałów o Zbrodni Katyńskiej w archiwach sowieckich i do-
tarła do dokumentów jednoznacznie wskazujących na rzeczywistych sprawców mor-
dów, których symbolem jest Katyń (N. Lebiediewa, Katyń. Zbrodnia przeciwko ludzkości,  
Warszawa 1997, s. 7).

O dużym wysiłku badawczym sprawy katyńskiej Natalii Lebiediewej autor przed-
mowy do jej publikacji Katyń. Zbrodnia przeciwko ludzkości, Andrzej Ajnenkiel, napisał: 
„Dr Lebiediewa w czasie długoletnich prac badawczych i edytorskich stała się znanym 
i cenionym, również w Polsce, pracownikiem nauki. Jej wiedza, będąca w bardzo du-
żym stopniu rezultatem osobistych kwerend archiwalnych, oceniana jest wysoko. Głas-
nost, a następnie upadek Związku Sowieckiego umożliwiły swobodę badań i podjęcie 
tematyki katyńskiej”.

W roku 1988, w  związku z  pracami polsko-sowieckiej komisji partyjnej history-
ków zajmującej się problematyką tzw. białych plam, dr Lebiediewa rozpoczęła poszu-
kiwania materiałów o Zbrodni Katyńskiej w archiwach sowieckich, dotarła też do do-
kumentów jednoznacznie wskazujących na rzeczywistych sprawców mordów, których 
symbolem jest Katyń (s. 7).

W ZSRR przez lata sprawa Katynia była tematem zakazanym, a dokumenty jej do-
tyczące przechowywano w tajnych zbiorach. Do połowy 1989 roku punkt widzenia na 
ten problem był formułowany przez przedstawicieli oficjalnych nauk historycznych, bez 
uwzględnienia materiałów publikowanych na Zachodzie. Tymczasem nawet w Komite-
cie Centralnym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego działali ludzie, którzy uwa-
żali za niezbędne przyznanie, że mordu w Katyniu dokonały organy NKWD. Taki punkt 
widzenia był przedstawiony w „notatce czterech” z grudnia 1987 roku, podpisany przez 
Aleksandra Jakowlewa, Wadima Miedwiediewa, Eduarda Szewardnadze i ministra obro-
ny Siergieja Sokołowa. Biuro Polityczne KC KPZR tej notatki nie wzięło pod uwagę.

Wiosną 1989 roku w  Archiwum Specjalnym GAU przy Radzie Ministrów ZSRR, 
w  zbiorze Zarządu Głównego do spraw Jeńców Wojennych i  Internowanych przy 
NKWD ZSRR grupa historyków radzieckich natrafiła na ukryte dokumenty dotyczące 
polskich jeńców wojennych, łącznie ze spisami Polaków trzymanych w obozach NKWD 
w  Starobielsku, Kozielsku i  Ostaszkowie, których wiosną 1940 roku przekazano do 
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dyspozycji odpowiednich Zarządów NKWD obwodów charkowskiego, smoleńskiego 
i kalinińskiego. Znaleziono również w zbiorze Zarządu Wojsk Konwojowych NKWD 
ZSRR dokumenty dotyczące przetransportowania polskich jeńców z  wymienionych 
obozów w  pobliże Charkowa, Smoleńska i  Kalinina. Znalezione dokumenty jedno-
znacznie świadczyły o bezpośrednim udziale organów NKWD ZSRR w likwidacji oko-
ło 15 tysięcy polskich jeńców (Orzeczenie komisji ekspertów, w: Rosja a Katyń, Warsza-
wa 2010, s. 92–94).

W toku śledztwa pod koniec 1990 roku historykom radzieckim zostały udostęp-
nione akta Archiwum Specjalnego i  Centralnego Państwowego Archiwum Naczelne-
go Zarządu Archiwów przy Radzie Ministrów ZSRR. Znaleźli się wśród nich: Natalia 
Lebiediewa, Walentina Parsadanowa i Jurij Zoria. Efekty swych prac mieli przekazać 
Wojciechowi Jaruzelskiemu podczas jego wizyty w  Moskwie w  kwietniu 1990 roku  
(J. Żelazko, Pamięć i propaganda. Sprawa Katynia po 1945 r., w: Represje sowieckie wobec 
narodów Europy 1944–1956, Zelów 2005, s. 417).

Dnia 13 kwietnia 1990 opublikowano w  Moskwie oficjalne oświadczenie agen-
cji TASS, odnotowane również w Polsce przez PAP, potwierdzające odpowiedzialność 
NKWD za wymordowanie polskich oficerów wiosną 1940 roku. Jako głównych spraw-
ców wskazano Ławrientija Berię i Wsiewołoda Mierkułowa. Tegoż dnia prezydent Mi-
chaił Gorbaczow przekazał przebywającemu na Kremlu prezydentowi Wojciechowi 
Jaruzelskiemu dwie teczki dokumentów, wśród nich imienne listy jeńców z Kozielska 
przesyłanych przez Zarząd NKWD do spraw jeńców wojennych do komendy obozu. 
Wszystkie listy datowane były na kwiecień i maj 1940 roku. 

Wśród przekazanych dokumentów były też materiały dotyczące jeńców z obozów 
w Starobielsku i Ostaszkowie. Mankamentem było to, że wszystkie dokumenty były 
kserowane, pozbawione oznaczeń archiwalnych. Materiały te zawierały głównie spi-
sy osób przewożonych z obozów na miejsce śmierci. Przekazane dokumenty wykorzy-
stane zostały w publikacjach polskich m.in. przez Jędrzeja Tucholskiego (Transporty 
śmierci ze Starobielska i Kozielska kwiecień–maj 1940 r., „Wojskowy Przegląd Historycz-
ny” 1991, nr 1; tenże, Mord w Katyniu, Warszawa 1991). W toku dalszego śledztwa uzy-
skano dowody na to, że likwidację obozów, gdzie więziono Polaków, podjęto na mocy 
uchwały Biura Politycznego KC WKP(b), podpisanej przez Stalina w pierwszych mie-
siącach 1940 roku. Uchwałę tę odnaleziono dopiero w październiku 1992. W tymże 
miesiącu przedstawiciel Prezydenta Federacyjnej Republiki Borysa Jelcyna, naczelny 
archiwista państwowy Rudolf Pichoja, przekazał prezydentowi Lechowi Wałęsie de-
cyzję Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku o rozstrzygnięciu „w trybie 
szczególnym” losów polskich jeńców wojennych i osób trzymanych w więzieniach Za-
chodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi. Do kategorii jeńców wojennych zaliczono żoł-
nierzy i oficerów wziętych do niewoli w toku działań bojowych lub po prostu zatrzy-
manych, jak również internowane i  aresztowane osoby cywilne, w  tym duża liczba 
niezaliczanych zwykle do kategorii jeńców: urzędników administracji cywilnej i lokal-
nej. Umieszczeni w obozach NKWD kozielskim, starobielskim i ostaszkowskim jeńcy 
wojenni w liczbie 14.522 osób zostali zamordowani z motywów politycznych. Zostali 
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rozstrzelani jako „zatwardziali, niepoprawni wrogowie władzy radzieckiej” (Orzecze-
nie komisji ekspertów, w: Rosja a Katyń, Warszawa 2010, s. 48–108).

Po latach pertraktacji i wiary w wyjaśnienie problemu Zbrodni Katyńskiej do końca, 
jak często bywało w relacjach z władzami rosyjskimi – temat polskich jeńców został za-
mknięty, dokumenty utajniono, wiele zasadniczych kwestii pozostało bez wyjaśnienia. 
Oto 11 marca 2005 roku główny prokurator wojskowy Rosji Aleksander Sawienkow w wy-
stąpieniu podczas specjalnej konferencji prasowej poinformował o umorzeniu śledztwa 
w sprawie Zbrodni Katyńskiej. Oznajmił: „brak jest faktu zbrodni ludo bójstwa”.

Autorzy rozdziału O śledztwie w sprawie „zbrodni katyńskiej” w Rosji zanotowali uwa-
gę, co myślą o takim postępowaniu: „Zamknięcie śledztwa bez kwalifikacji prawnej wy-
gląda na próbę odmowy ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za przestępstwo” 
(Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia „Memoriał”, w: Rosja a Katyń, s. 110).

Komentarz zbyteczny. Historia się powtarza. Mam nadzieję, że nasi potomkowie 
znajdą siłę i ochotę na wydobycie od Rosjan pełnej dokumentacji tej zbrodni. Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu, przeciwko obywatelom polskim. 

Marek Splewiński, Jerzy Słupecki (RK Zamość)
DZIECI KATYNIA

Dziś są seniorami. Chcą, by pamięć o ich ojcach przetrwała.
W Zamościu i Zwierzyńcu kręcono materiały do filmu, dokumentującego Zbrodnię 

Katyńską. Przed kamerami historie swojego życia opowiedziało sześć córek i jeden syn 
ofiar Katynia z naszego regionu.

 – O to, by powstał film upamiętniający Zbrodnię Katyńską i ofiary z naszego regio-
nu, zabiegam od 10 lat. Mam świadomość, że czas jest nieubłagany i dzieci zamordo-
wanych z roku na rok jest coraz mniej, bo odchodzą – mówi Marek Splewiński, prezes 
Zamojskiej Rodziny Katyńskiej.

I oto niedawno okazało się, że na taki sam pomysł, choć na szerszą (bo ogólnopol-
ską) skalę wpadli młodzi ludzie: filmowiec Wojciech Mandela oraz Magdalena Sasal, 
która pracuje w Muzeum Katyńskim. To pod auspicjami Muzeum Katyńskiego powsta-
je dokument. Projekt nosi roboczy tytuł Dzieci katyńskie. Twórcy filmu poprosili o po-
moc w skontaktowaniu się z dziećmi ofiar organizacje katyńskie z całej Polski. Na Za-
mojszczyźnie chęć rozmowy z nimi zgłosiło 7 osób, w całej Polsce – 125.

Zbieranie historii rozpoczęli od Lubelszczyzny i Zamojszczyzny, bo tu mieszkają 
najstarsze dzieci ofiar Zbrodni Katyńskiej. Najwięcej pamiętają – ale czas jest dla nich 
najmniej łaskaw. Najstarsza pani, z którą rozmawiali, dziś ma 96 lat. W chwili śmier-
ci ojca była nastolatką.

Jedną z bohaterek filmu będzie Irena Emeryk, która miała 14 lat, gdy w sierpniu 
1939 roku aresztowano jej tatę, st. post. Policji Państwowej Romana Jakubowskiego. 
Został zamordowany w Twerze.
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Helena Mieczysława Kowalska, córka 
policjanta, przod. Władysława Semprucha, 
miała lat 12, gdy ostatni raz widziała ojca. 
Jego również zamordowano w Twerze.

W Katyniu zginął kpt. Jakub Wnuk, wu-
jek Teresy Lewandowskiej. Gdy zniknął 
z  domu, w  którym się wychowywała, mia-
ła zaledwie 7 lat.

Kazimiera Mierzejewska miała 16 lat, 
gdy ostatni raz widziała tatę, Kazimierza 
Dukarskiego, przodownika Służby Więzien-
nej. Miała szczęście w nieszczęściu: była na 
tyle duża, że pozostał w jej wspomnieniach.

Halina Jadwiga Padjas swojego tatę stra-
ciła, gdy była zaledwie czteromiesięcznym 
niemowlakiem. Ppor. rez. Tadeusz Borkow-
ski został zamordowany w Katyniu. Córka 
zna go tylko z opowieści.

Gdy aresztowano post. Policji Państwo-
wej Antoniego Lizaka, zamordowanego 
w Twerze, jego córka Krystyna Maria Pete-
licka była sześciolatką.

Z kolei Stanisław Starczuk swojego tatę, 
plut. Aleksandra Starczuka, ostatni raz wi-
dział jako dwunastoletni chłopiec. Jego oj-
ciec został zamordowany w Kijowie.

 – Zanim zaczęliśmy jeździć do dzieci ofiar 
katyńskich, słuchać ich historii, wiedziałem 
o Zbrodni Katyńskiej tyle, co przeciętny czło-
wiek, a  więc tak naprawdę niewiele: że wy-
wieziono i  zamordowano tysiące osób, sły-
szałem o strzałach w tył głowy. Sądziłem, że 
byli to głównie oficerowie wojska, tymcza-
sem okazało się, że byli także policjantami, 
leśnikami, nauczycielami. Myślałem o  mar-
tyrologii, ale nie myślałem o tym, że śmierć 
każdego z  nich zmieniła bezpowrotnie nie 
tylko życie ich bliskich, ale i  naszą rzeczy-
wistość – opowiada Wojciech Mandela.

Młodzi twórcy filmu od swoich rozmów-
ców usłyszeli m.in. o świecie, w którym naj-
ważniejszy był honor. Oficerowi wojska nie 



172 RODOWÓD RODZIN KATYŃSKICH   ROK VII NR 7

REFLEKSJE

wolno było nawet nosić toreb z  zakupami 
(mógł co najwyżej nieść pudło z ciastkami), 
co regulowano w specjalnych regulaminach, 
a o tym, którą dziewczynę za żonę weźmie 
policjant, współdecydował jego przełożony.

Twórcy filmu podkreślają, że rozmowy 
z dziećmi Ofiar nie były łatwe. 

 – Naszym bohaterom często łamał się 
głos, niektórzy, choć najpierw się zgadzali, 
później rezygnowali z  opowieści. Choć od 
tragicznych zdarzeń minęło prawie 80 lat, 
niektórym wspomnienia wciąż sprawiają 
ból, którego nie mogą unieść. Inni, mimo 
wielkiego bólu, chcą ocalić od zapomnienia 
historie ich ojców – mówili twórcy filmu. – 
Zwróciliśmy także uwagę, że wiele osób po 
tak wielu latach pamięta zaskakująco dużo 
szczegółów z przedwojennego życia. To bar-
dzo wzruszające, gdy osoba w wieku lat po-
nad 90 wciąż mówi o „mamusi” i tatusiu” – 
opowiadają.

Film będzie gotowy na wiosnę przyszłe-
go roku, kiedy to zaplanowano obchody 80. 
rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Jego twórcy 
wykorzystają w  nim jedynie fragmenty ze-
branych opowieści. Ale już zapowiadają, że 
pełne nagrania będą udostępniane do celów 
edukacyjnych i  informacyjnych na prośby 
oraz uzgodnienia z  Zamojską Rodziną Ka-
tyńską.

 

Maria z Liburów Matlachowska (RK Opole)
WSPOMNIENIA Z DZIECIŃSTWA

W czerwcu 2019 roku brałam udział w  spotkaniu Rodzin Katyńskich w  Mogilnie 
i w zorganizowanym wtedy spotkaniu z młodzieżą. Pod koniec zostałam niespodzie-
wanie poproszona, aby opowiedzieć coś o zesłaniach na Syberię i do Kazachstanu. Bar-
dzo dużo rodzin Ofiar Zbrodni Katyńskiej zostało wywiezionych daleko na wschód 
w głąb Rosji.
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Kiedy skończyłam mówić i usiadłam, zdałam sobie sprawę, jak niewiele powiedzia-
łam i że chętnie jeszcze raz opowiedziałabym na przykładzie mojej rodziny o losach ze-
słańców. Po powrocie do domu usiadłam i piszę. Może będzie okazja odczytać te wspo-
mnienia w jakiejś zainteresowanej klasie.

Dość dawno temu, bo przed osiemdziesięciu laty, miałam lat pięć. Był rok 1940, 
kwiecień.

Od ośmiu miesięcy trwała wojna, nazwana później drugą światową. Polskę okupo-
wali dwaj agresorzy: od zachodu Niemcy, od wschodu ZSRR, czyli Związek Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich. Już w pierwszych miesiącach trwania wojny setki tysięcy 
Polaków doświadczyło tragicznych jej skutków. Wśród nich i moja rodzina. Składała się 
ona z pięciu osób: Mama, Ojciec i nas troje – ośmioletni brat Andrzej, ja Maria i ośmio-
miesięczny Staś. Mieszkaliśmy wtedy w Puszczy Augustowskiej, gdzie Tato był nadleś-
niczym w Nadleśnictwie Krasne. Jako oficer rezerwy został zmobilizowany do wojska 
i z tysiącami podobnych jemu zagarnięty przez Rosjan do niewoli.

Wiosną 1940 roku na mocy rozkazu centralnych władz Związku Radzieckiego ze 
Stalinem na czele wszyscy ci jeńcy zostali skrycie zamordowani. Nazywamy ich Ofia-
rami Zbrodni Katyńskiej od miejscowości Katyń położonej koło Smoleńska, bo tu w le-
sie w 1943 roku Niemcy (walczący wtedy z Rosją) odkryli pierwsze masowe doły śmier-
ci. Potem, dopiero po 60 latach wolno było Polakom szukać kolejnych. Znaleziono doły 
śmierci w Miednoje koło Tweru, w Charkowie i w Bykowni koło Kijowa. Teraz są tam 
cmentarze wojenne zbudowane przez Polaków. Mój Ojciec leży w Charkowie. Jest jesz-
cze lista z nazwiskami ponad czterech tysięcy jeńców, o których nie wiemy, gdzie leżą.

A co w tym czasie działo się z nami? 
Otóż prawie w tym samym czasie, kiedy mordowano oficerów w Katyniu, Mamę 

i nas, trójkę małych dzieci, wywieziono daleko w głąb Rosji. 13 kwietnia 1940 roku 
była to już druga fala wywózek. I tak jak 2 miesiące wcześniej po prostu do naszego 
domu i równocześnie do tysięcy polskich rodzin przyszli nocą uzbrojeni ludzie, kazali 
szybko spakować to, co mogliśmy unieść, i pod eskortą załadowali do towarowych wa-
gonów bez okien. Najczęściej w takich wagonach po obu stronach rozsuwanych drzwi 
były dwupiętrowe prycze, na których upychano rodziny, a komu zabrakło miejsca, po-
zostawał na dole na podłodze. W podłodze był wycięty otwór, który służył jako ustęp. 
Drzwi otwierano nam najwyżej dwa razy dziennie i zawsze stał przy nich uzbrojony 
żołnierz. W takich warunkach rozwożono ludzi po rozległych terenach Syberii i Ka-
zachstanu, która oznaczała dla nich okrutne więzienie, chociaż bez murów i bez krat. 

Nie wolno było nigdzie się ruszyć z wyznaczonego miejsca pobytu bez specjalnego 
pozwolenia. A nawet gdyby było wolno, to gdzie i którędy uciekać, kiedy wokoło rów-
niny stepowe aż po horyzont, albo gdzie indziej ogromne lasy zwane tajgą, czy też sku-
te lodem i przysypane śniegiem północne tereny. Cel władz Rosji był jeden: mieliśmy 
po prostu wyginąć.

Moja rodzina miała w pewnym sensie dużo szczęścia. Nasz pociąg przyjechał do 
stacji Tainsza w  północnym Kazachstanie. Stąd rozwieziono ludzi do okolicznych 
wiosek. Każda wioska była kołchozem, to znaczy ludność pracowała we wspólnym 
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kolektywnym gospodarstwie, po rosyjsku koliektiwnoje choziajstwo, w skrócie kolchoz, 
a że rosyjskie twarde „l” wymawiamy jak „ł”, stąd kołchoz.

Nasz kołchoz okazał się sporą wsią, centralną dla kilku okolicznych. Nazywała się 
Lietowocznoje. Była tu baza maszyn i traktorów, mieściła się tam 10-letnia rosyjska 
szkoła i  szpital. Jak tylko było można, Mama zapisała nas do szkoły, natomiast po 
polsku czytać i pisać uczyła nas sama. Chciała, byśmy umieli dać znać o sobie rodzi-
nie w Polsce, gdyby umarła. Na szczęście był szpital, który ratował nam Mamę. Leża-
ła tam wielokrotnie. Trzy razy była chora na tyfus brzuszny, zwany powrotnym, prze-
noszony przez wszy.

Do Lietowocznego przywieziono kilka, a może kilkanaście polskich rodzin. Wszyst-
kie były bez ojców. Matkom naszym kazano iść do wsi i prosić mieszkańców o przyjęcie 
jako sublokatorów. Przyjmowano nawet chętnie, licząc na zarobek. Płacono w naturze, 
dając to, co rodziny przywiozły z sobą. Tak samo płacono za żywność. Polaków począt-
kowo nie zatrudniano w kołchozie. Domy w Lietowocznym zbudowane były przeważ-
nie z samanu. Tak nazywała się niby-cegła, wyrabiana z gliny zmieszanej z rozdrobnio-
ną słomą i suszona na słońcu.

Nas na początku przyjęło samotne małżeństwo. Mieszkanie ich to był jeden pokój, 
do którego wchodziło się przez sień. W sieni poukładane były aż pod sufit tzw. kiziaki, 
czyli zbierane po stepie w czasie lata suche placki krowiego łajna. Stanowiły one cen-
ny, a często jedyny opał na zimę. My też zbieraliśmy kiziaki. W pokoju na wprost drzwi 
było okno z widokiem na szosę. Przy ścianach po prawej i lewej stronie okna stały dwa 
łóżka. Na jednym spali gospodarze, na drugim ja z Mamą i starszym bratem. Między 
łóżkami od sufitu wisiała wiklinowa kołyska i w niej spał mój młodszy brat Stasio, jesz-
cze niemowlę. Czasem i ja próbowałam się tam zmieścić i pokołysać. Przy drzwiach po 
prawej stronie wybudowany był tak zwany zapiecek, na którym można było wygodnie 
siedzieć, a nawet leżeć. W drugiej połowie domu, do której wchodziło się z drugiej stro-
ny, był podobny pokój, sień i mieszkanie to należało już do innego właściciela. W tym 
pierwszym naszym mieszkaniu była podłoga z desek. Niestety, mieszkaliśmy tam krót-
ko, wypowiedziano nam, Stasio chorował, byliśmy uciążliwymi lokatorami.

Po trzech latach tułaczki po coraz skromniejszych sublokatorskich mieszkaniach 
trafiło się nam mieszkanie samodzielne. Była to ziemianka (ziemlianka) w przysiółku 
o nazwie Kirpicznoje, oddalonym od Lietowocznego o około 3 kilometrów. Ściany jej 
były zbudowane z darni, dach płaski, porosły zielskiem, a połowa jej wysokości wydrą-
żona była w ziemi (darń to płaty wycinane z trawnika, mocno związane splątanymi 
korzeniami traw). Podłogą była uklepana ziemia, czyli klepisko, a małe okienko znaj-
dowało się tuż nad ziemią. Wewnątrz nierówne ściany malowaliśmy gliną, którą moż-
na było wykopać gdzieś w pobliżu. Była bielutka. Łóżko nasze nie było wygodne: były 
to dwa „kozły”, do których przybite były trzy luźno rozstawione deski, a na nich leżał 
siennik wypchany słomą. Spaliśmy w czwórkę na „waleta”.

W naszej izdebce był też piec, ale bez zapiecka. Miał za to oprócz fajerek część chle-
bową, rozgrzewaną z powodu braku opału tylko dwa razy do roku, kiedy Mama chcia-
ła nam coś upiec na święta, np. struclę nadziewaną burakami zamiast makiem, który 
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był nie do zdobycia. Do naszej ziemianki wchodziło się przez sionkę, która łączyła się 
z sienią innego mieszkania. Było to praktyczne i ważne w kontaktach międzysąsiedz-
kich, bo zimą często zawiewało nas śniegiem powyżej dachu. Zimy były bardzo długie – 
od września do początku maja, wiosna krótka i upalne lato. Mój młodszy brat niewiele 
pamięta z pobytu na Syberii, ale jedno zdarzenie utrwaliło mu się mocno: mianowicie, 
kiedyś nie mógł się podnieść, bo koszula przymarzła mu do ściany. Daje to wyobraże-
nie, jak bardzo marzliśmy. Mróz i śnieżne zawieje, a od 1942 roku coraz większy głód 
i insekty – to była straszna nasza udręka. 

Wszy, pchły i pluskwy były wszechobecne. Pchły odstraszaliśmy, napychając siennik 
piołunem, którego zapachu nie lubią. Wszy tępiło się ręcznie, a w szwach ubrań czasem 
rozgrzanym żelazkiem „na duszę” (dusza to forma z żelaza dopasowana do kształtu  
żelazka, którą rozgrzewa się w  palenisku i  wkłada do żelazka, aby je rozgrzać). Na  
pluskwy nie było skutecznego sposobu.

W Kipricznem jedynym źródłem wody do picia i wszelkich innych potrzeb latem 
było pobliskie jeziorko, a zimą woda z przerębli albo topiony lód i śnieg. Opału mieli-
śmy jak na lekarstwo. Co tu mówić o jakiejkolwiek higienie. Latem kąpaliśmy się i pra-
ło się w jeziorze, a zimą twarz można było umyć śniegiem.

Z naszej ziemianki chodziłam z Andrzejem do Lietowocznego do szkoły (tu od razu 
powiem, że były trzy miesiące wakacji: cały czerwiec, lipiec i sierpień). Mama chodzi-
ła do pracy do przedszkola i zabierała najmłodszego Stasia ze sobą. Ja lubiłam chodzić 
do szkoły, Andrzej niestety szkoły nie lubił. Mówić po rosyjsku nauczyliśmy się dość 
szybko. Do domu nic nam nie zadawano, nie było zresztą na czym pisać. W szkole każ-
dy miał odpowiedni do przedmiotu zeszyt i było kilka książek. Wszystko to zostawa-
ło w klasie. Pisało się piórem ze stalówką maczaną w atramencie albo ołówkiem kopio-
wym, a w domu najczęściej ołówkiem na skrawkach gazet, które były dostępne, albo na 
niepotrzebnych urzędowych kwitach. Bardzo rzadko udawało się zdobyć jakiś zeszyt 
w miejscowej kooperatywie, czyli sklepie, który był otwarty w niedziele.

Niedziela nie była świętem, ale dniem targowym. Polacy zbierali się po domach dość 
często na modlitwy. Nie wszędzie było to dozwolone.

Nasza szkoła miała korytarz, na którym odbywały się zimą lekcje gimnastyki. To 
była specyficzna gimnastyka. Duża część lekcji przeznaczona była na ćwiczenie musz-
try wojskowej. Nazwa tego przedmiotu na świadectwie z  pierwszej klasy brzmiała 
wojennoje dieło. W drugiej klasie na świadectwie widnieje nazwa wojenno-fizkulturna-
ja podgatowka, co można by przetłumaczyć jako „przygotowanie wojenno-fizyczne”.  
Dopiero w trzeciej klasie, a był to już rok szkolny 1945/46, na świadectwie mam po 
prostu „wychowanie fizyczne”. 

Dla ilustracji podam, jakie przedmioty wymienione są na moim świadectwie uczen-
nicy trzeciej klasy: język rosyjski z oddzielną oceną za odpowiedzi ustne, za czytanie 
i  za gramatykę. Następnie jest arytmetyka, kaligrafia, rysunek, śpiew, gimnastyka, 
sprawowanie, pilność, nieobecności i spóźnienia. Te wojenne świadectwa wypisane są 
na kartkach z zeszytu. Poziom nauczania był chyba wysoki, bo kiedy w ramach repa-
triacji wróciliśmy w marcu 1946 roku do Polski i zapisano mnie do trzeciej klasy (bo 
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dwa kwartały tej klasy ukończyłam w Rosji), to okazało się, że moja matematyka ze 
szkoły w Kazachstanie i język polski od mojej Mamy kwalifikują mnie do klasy wyż-
szej i po dwóch tygodniach przeniesiono mnie do klasy czwartej.

Myślą znalazłam się już w Polsce, więc na tym skończę, choć jest jeszcze wiele do 
opowiedzenia. Dodam tylko, że my naprawdę mieliśmy szczęście. Z opowiadań znajo-
mych sybiraków i z wielu wspomnień, jakie napisano, wyłania się ogrom ludzkich tra-
gedii i cierpień. Tyle rodzin wróciło bez matek, bez rodzeństwa, bez dziadków wywie-
zionych z nimi, okaleczonych i chorych. My wróciliśmy całą czwórką. Jednak nasza 
bohaterska Mama zdołała pożyć jeszcze tylko 8 lat. Zmarła, mając 46 lat.

Renata Rutkowska-Szostak (RK Szczecin)
„KOCHANY TATO”. WSPOMNIENIE

17 września 1939 ZSRR dokonano agresji na Polskę. Mobilizacja rezerwistów do czyn-
nej służby wojskowej, początek II wojny światowej. Tatuś wyrusza na wojnę, a potem 
trafia do obozu polskich oficerów w Kozielsku. 

Mamusia jest w 5 miesiącu ciąży, a moja siostra ma 8 lat. Mieszkamy w Dubnie na 
Wołyniu. Mamie udaje się nawiązać kontakt z Tatą i informuje Go, że w dniu 4 stycz-
nia 1940 roku urodziła zdrową córeczkę. Otrzymuje od Taty odpowiedź: „Cieszę się, 
a równocześnie martwię się, jak sobie dasz radę”. 

Mieszkamy nadal w Dubnie (obecnie Ukraina), około 160 kilometrów od Lwowa. 
Rozpoczyna się wywózka rodzin oficerów wojskowych i policjantów oraz innych pol-
skich rodzin na Syberię. Wywożeni są nocą. Już każdy dzień jest niepewny. Sąsiedzi 
namawiają Mamę na ucieczkę gdzieś na wieś, by uniknąć tej presji. Ale Ona boi się, bo 
nigdzie nie ma pewności, że uda się jej ukryć i dalej spokojnie żyć. Kładąc się spać, co-
dziennie boi się, że to tej nocy usłyszy walenie do drzwi i wysiedlenie. I tak się stało. 
10 lutego 1940 roku znajduje się z walizką w ręce i dwójką dzieci w towarowym wago-
nie, podążającym w nieznanym kierunku. Po około 6 tygodniach podróży wysiedlo-
no nas w Kazachstanie. Podróż była ciężka. Karmienie mnie piersią, wymiana pieluch, 
opieka nad siostrą. W wagonie był jakiś mały piecyk żelazny, więc pieluszki Mamusia 
suszyła, a mnie ogrzewała własnym ciałem. 

Pobyt na zsyłce w  Kazachstanie pamiętam gdzieś od około 1945 roku. Głównie 
głód, zimowe zawieruchy i zaspy śniegu, upalne lata, rozległe stepy. Zostałyśmy do-
kwaterowane do ludności osiadłej tam od wielu lat, w tzw. ziemiankach. Pamiętam na-
sze ostatnie zamieszkanie. Miałyśmy jedno żelazne łóżko, które stało w sieni. Były też 
tam dwie świnie, gęsi, kury. My w trójkę spałyśmy na jednym łóżku. Było bardzo zimno, 
panował głód. Ja przeszłam szkarlatynę, miałam rozległe owrzodzenia podudzi i do-
padła mnie tzw. „kurza ślepota” z niedoboru witaminy A. Mama w tym czasie praco-
wała w kołchozie, ale za marne grosze. Pamiętam, że brakowało chleba, trafiały się cza-
sem placki z otrębów i mleka, które były bardzo gorzkie, bo krowy żywiły się głównie 
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stepowym piołunem. Panował głód, więc jadło się wszystko, byle przeżyć. Mama opo-
wiadała, że dzięki biżuterii, jaką udało się Jej przemycić, zdobywała jakieś pieniądze, 
by umożliwić mi leczenie (głównie tranem) i dzięki temu odzyskałam wzrok. Pamię-
tam też, jak Mamusia opowiadała, że gdy chciała sprzedać pierścionek z brylantem, to 
usłyszała od chętnej zakupu, że „oczko niekrasiwoje” (brzydkie), jakby było czerwone 
(krasnoje), to dałaby większe pieniądze. I tak za te grosze Mama sprzedawała wszystko, 
ale dzięki temu jakoś przetrwałyśmy, przeżyłyśmy i doczekałyśmy powrotu do Polski. 

Z ostatniego okresu przebywania na „nieludzkiej ziemi” zapamiętałam takie wy-
darzenia. Poszłam z Mamą do dość odległej półziemianki, gdzie pozwolono nam coś 
ugotować. W drodze powrotnej padał obfity śnieg, a Mama niosła gorący, opatulony 
garnek, by donieść jeszcze ciepłą potrawę do spożycia. Mama poczuła się zagubiona 
i przestraszona, bo nie było widać naszej chatki, a już przeszłyśmy kawał drogi. Nag-
le moja nóżka wpadła do jakiejś dziury. Uwalniając mi ją, stwierdziła, że ta dziura to 
komin. Wtedy okazało się, że wioska została zasypana śniegiem i trzeba było odkopy-
wać wszystkie ziemianki. 

Pamiętam, że zostałam przyjęta do tzw. „ochronki”, czyli odpowiednika nasze-
go przedszkola, a siostra rozpoczęła naukę w szkole. Nie przypominam sobie dokład-
nie, dlaczego, ale bardzo źle się czułam w tym „przedszkolu”. Pewnego dnia uciekłam 
stamtąd i schowałam się w naszej chacie. Kiedy usłyszałam, że do gospodyni przyszły 
z ochronki dwie osoby, szukając mnie, schowałam się pod łóżko. Prawdopodobnie właś-
cicielka naszej ziemianki jakoś cicho powiedziała im, że tu jestem. Wówczas usłysza-
łam: „Musimy wziąć do pomocy psy, to ją znajdziemy”. Przestraszona wyszłam z ukry-
cia i płacząc, powiedziałam, że nie chcę tam chodzić, i znowu się schowałam. Za zgodą 
Mamusi już tam więcej nie poszłam. 

Kończyła się wojna, pojawiła się nadzieja na powrót do Polski. 
18 marca 1945 roku zrobiłyśmy zdjęcia do dokumentów potrzebnych do powro-

tu do Ojczyzny. Jak pamiętam, miałyśmy szansę wyjazdu z Armią Andersa, ale to nie 
był transport bezpośredni do Polski, więc Mamusia zdecydowała się jeszcze poczekać. 
I udało się: 10 lutego 1946 roku wyjechałyśmy transportem do Polski (wagony towaro-
we). Było zimno i niewygodnie. Przy przekraczaniu granicy, ze względu na różnicę sze-
rokości torów kolejowych, była wymiana wagonów, więc nastąpiła przerwa w podróży 
i przystanek w poczekalni na dworcu. Ktoś zaproponował, żeby jakieś dziecko coś za-
śpiewało albo powiedziało wierszyk, bo wtedy czas szybciej minie. Zgłosiłam się i po-
wiedziałam wierszyk o Wańce Leniuchu. Wierszyk był śmieszny, wymagał robienia mi-
nek i wyginania się, więc było trochę śmiechu. W nagrodę dostałam szklaneczkę mleka 
i paczuszkę herbatników. To był szczyt rozkoszy smakowej, jakiej doznałam pierwszy 
raz w życiu i czego nie mogę zapomnieć dotychczas. To mleko miało wspaniały smak, 
bo nie było gorzkie, jak w Kazachstanie.

Dalsza podróż do Szczecina była niezwykła. Gdy dojechaliśmy do Warszawy, na 
stacji usłyszałam głos osoby zbliżającej się do naszego wagonu: „Czy tu jest pani Rut-
kowska?” Gdy to usłyszałam, zaraz powiedziałam Mamie. Okazało się, że to była Cio-
cia Bronia, siostra mojego Taty, która mieszkała w  Warszawie, dowiedziała się, że 
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przyjeżdża pierwszy transport Polaków z Kazachstanu. Nasze powitanie było bardzo 
emocjonalne, z płaczem ze szczęścia, całowaniem się, przytulaniem. I tu znowu prze-
żyłam szok, bo Ciocia w  menażce przyniosła nam ziemniaki ze smażoną kaszanką. 
Znowu coś przepysznego, co jadłam po raz pierwszy w życiu. Do tej pory wspominam 
to pyszne mleko, herbatniki i obiad z kaszanką, bo to było takie wspaniałe jedzenie. 

W Warszawie miałyśmy do wyboru miejsce zamieszkania: Wrocław lub Szczecin. 
Mamusia wybrała Szczecin. 13 kwietnia 1946 roku przyjechaliśmy do Szczecina. Za-
kwaterowano nas w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym, mieszczącym się wówczas 
przy ul. Jagiellońskiej. Na własną rękę trzeba było sobie szukać mieszkania. W Szcze-
cinie było jeszcze dużo Niemców i Rosjan, było niebezpiecznie. Mimo że była możli-
wość zamieszkania w  jakiejś wilii (na przykład na Pogodnie) lub w  bardziej elegan-
ckim mieszkaniu (ale jeszcze przeważnie zamieszkiwanym przez Niemców), Mama 
wybrała mieszkanie w centrum, w oficynie, na parterze, z ubikacją na półpiętrze, ciem-
ne, wilgotne, do którego nie docierał nawet promyk słońca, ale budynek był już za-
mieszkany przez Polaków. Mogliśmy wybrać mieszkanie o znacznie wyższym standar-
dzie, ale mieszkali tam Niemcy, którzy jeszcze mieli nadzieję, że Szczecin będzie nadal 
niemiec ki, i dlatego się nie wyprowadzali. Można było ich wykwaterować, ale takie ży-
czenie musiała wyrazić moja Mama. Ona tego nie chciała zrobić. Pamiętała, jak nas 
w nocy wyrzucono z mieszkania i wywieziono do Kazachstanu. Pamiętała to uczucie 
i dlatego nie zdecydowała się na taką drogę zakwaterowania w wygodnym i ładnym  
mieszkaniu. 

A potem rozpoczęło się życie w Ojczyźnie. Było ciężko. Jeszcze przez rok chodzi-
łam do przedszkola. Potem szkoła, studia, małżeństwo, dzieci – i życie już toczyło się 
normalnie. Były różne okresy, cięższe, lżejsze, smutne, radosne. Jak to życie. Życie to 
nie bajka, ale bitwa, jak mówi przysłowie. Ale cieszę się, że jeszcze żyję. Mam ukocha-
ną Rodzinę i dalej chcę z Nią szczęśliwie żyć.

Całe moje życie opisałam w wierszyku, który jest dodatkiem do tego wspomnienia.

KATYŃ – Kozielsk

Kochany Tato!
Chodź nigdy nie widziały Cię moje oczy,
To wyznać Ci to muszę, zawsze miałam dla Ciebie otwartą duszę.
Ale Ty, Tatusiu, również pecha miałeś,
Bo też mnie nigdy nie widziałeś.
Znałam Ciebie tylko ze zdjęcia, 
I dzięki temu, czasem miałam wrażenie, że jestem w Twoich objęciach.
Nigdy nie wypowiedziałam słowa: Tato,
I często obwiniam swój los za to.
A co najgorsze, nie mogę też uznać, że to wina niczyja,
I to mnie często dobija.
Tak, są winni i to są też niestety ludzie, 
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Chociaż nazwanie ich ludźmi, ogromny bunt we mnie budzi.
Ale to byli ludzie: NKWD-owcy, bolszewicy, przywódcy ZSRR, po prostu stalinowcy.
To oni strzelali w tył głowy naszych ojców na rozkaz Stalina,
A po wojnie przekonywali cały świat, że to nie ich wina.
Przez lata obwiniali o to Niemców, twierdzili, że to wina Hitlera,
Ale dowody wykazywały, że Katyń nie był dziełem Führera.
Krótko mówiąc, obaj byli potworami,
A winą za zbrodnie, jakich dokonali, nawzajem się obwiniali.
Ale już kończę, bo moje serce już z bólu kołacze,
A ja bezsilna, pełna żalu, chyba się zaraz rozpłaczę. 

Celina Riedl (RK Gdańsk)
SKARGI KATYŃSKIE PRZED EUROPEJSKIM 
TRYBUNAŁEM PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU

W 1990 roku, po ogłoszeniu komunikatu rosyjskiej agencji rządowej TASA, że „wiosną 
1940 roku polscy jeńcy wojenni zostali rozstrzelani przez NKWD”, uwierzyliśmy w zwy-
cięstwo prawdy i  mieliśmy nadzieję na dobrosąsiedzkie przyjazne stosunki z  Rosją.

Prezydent Michaił Gorbaczow przekazał kopie archiwalnych spisów polskich jeń-
ców skierowanych w kwietniu i w maju z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa do od-
powiednich Zarządów NKWD – miejsc kaźni. 

W 1992 roku prezydent Boris Jelcyn przez swego archiwistę przekazał prezydento-
wi Lechowi Wałęsie kopię najważniejszego dokumentu – decyzji z 5 marca 1940 roku, 
dotyczącej rozstrzelania 14 tysięcy polskich jeńców i 11 tysięcy więźniów bez orzekania 
o winie, z podpisami najwyższych władz partyjno-rządowych ZSRR (Stalina, Woroszyło-
wa, Mołotowa, Mikojana, Kalinina, Kaganowicza). Wykonanie tej decyzji zlecono NKWD 
ZSRR, wyznaczając tzw. „trójkę” organizacyjną (Mierkułow, Kabulów, Basztakow).

Po ujawnieniu sprawców zbrodni prokuratura rosyjska rozpoczęła śledztwo w  tej 
sprawie. W latach 1990–1992 śledztwem katyńskim kierował płk Aleksandr Tretiecki, 
a w następnych dwóch latach ppłk Anatolij Jabłokow. W tym czasie przeprowadzono ba-
dania terenowe, przesłuchania funkcjonariuszy NKWD, którzy mieli bezpośredni zwią-
zek ze zbrodnią, ekspertyzy kryminalistyczne zachowanych dokumentów i podpisów. 
Została powołana Komisja Ekspertów z Dyrektorem Instytutu Państwa i Prawa Rosyj-
skiej Akademii Nauk, która opublikowała raport końcowy. 

13 lipca 1994 roku prokurator Anatolij Jabłokow zamknął śledztwo i sprawę umo-
rzył z powodu śmierci winnych. Ale w decyzji o umorzeniu uznał winnymi: członków 
najwyższych władz ZSRR, którzy podjęli i podpisali decyzję o wymordowaniu polskich 
jeńców i  więźniów, szefów NKWD, NKGB, bezpośrednich sprawców oraz członków  
Komisji Burdenki fałszujących dowody zbrodni. Uznał ich winnymi zbrodni przeciwko 
pokojowi, zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości. 
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Taką decyzję zakwestionowały wyższe instancje Federacji Rosyjskiej. Prokurator 
Jabłokow został odwołany, a śledztwo przejął inny prokurator (Siergiej Szałamajew), 
któremu nakazano zmianę kwalifikacji prawnej czynu. Śledztwo ciągnęło się jeszcze 
przez 10 lat. 29 września 2004 roku zostało zamknięte i umorzone z powodu śmier-
ci winnych. W marcu 2005 roku podczas konferencji prasowej Głównej Prokuratury 
Wojskowej gen. Aleksandr Sawienkow ogłosił, że sprawa katyńska została zamknięta 
jako wojskowe przestępstwo służbowe, powstałe w wyniku przekroczenia uprawnień. 
Postanowienie o umorzeniu śledztwa, wraz z uzasadnieniem umorzenia, opatrzono 
klauzulą „ściśle tajne” i nie udostępniono stronie polskiej. Stwierdzono, że upublicz-
nienie dokumentów mogłoby spowodować zagrożenie dla ważnych interesów Federacji  
Rosyjskiej. 

W ten sposób ponownie utajniono Zbrodnię Katyńską jako historyczną prawdę.
Część Rodzin Katyńskich uznała, że powinniśmy domagać się sprawiedliwości 

i wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Wniesie-
nie skargi do Trybunału poprzedziły postępowania prawne w Rosji. W  latach 2006–
2007 występowaliśmy indywidualnie do Generalnej Prokuratury Federacji Rosyjskiej 
i  do Głównej Prokuratury Wojskowej, jako rodziny zamordowanych, z  prośbą o  ko-
pię decyzji o umorzeniu śledztwa oraz rehabilitację ofiar. Odpowiedzi były odmowne 
i brzmiały następująco: 

„Zgodnie z artykułem 3 kodeksu Prawa Federacji Rosyjskiej z dnia 18 październi-
ka 1991 roku ‘o rehabilitacji ofiar represji politycznych’, przewidziana jest rehabilitacja 
osób, które zostały dotknięte karnymi represjami z motywów politycznych. Podczas 
przygotowawczego śledztwa w sprawie, niestety, nie zostało ustalone, na podstawie ja-
kiego artykułu kodeksu prawnego Federacji Rosyjskiej wskazana osoba została przy-
wołana do odpowiedzialności, ponieważ dokumenty zostały zniszczone i możliwość 
ich odtworzenia została w chwili obecnej utracona.

Zgodnie z art. 6-10 kodeksu, organy śledcze i prokuratura Federacji Rosyjskiej przy 
rozstrzyganiu sprawy odnośnie do rehabilitacji konkretnej osoby kierują się udoku-
mentowanymi materiałami, które służą jako podstawa dotycząca represji, niezależnie 
od organu podejmującego decyzję o  jej zastosowaniu. Ponieważ w stosunku do Ada-
ma Sowińskiego nie istnieje sprawa karna i inne niezbędne informacje, które mogłyby 
w dostatecznej mierze świadczyć o zastosowaniu wobec niego środków państwowego 
przymusu w stosunku do konkretnego zarzutu (winy), to sprawa jego rehabilitacji nie 
może być rozpatrzona z zasady. Z tych samych przyczyn nie może być przygotowana 
decyzja o odmowie rehabilitacji w celu dalszego kierowania do sądu. W postanowieniu 
o umorzeniu sprawy karnej zawarte są dane stanowiące tajemnicę państwową, dlate-
go, zgodnie z rosyjskim i międzynarodowym prawem, ten dokument nie podlega upub-
licznieniu i nie może być przekazany stronie polskiej. 

Ponieważ autorka prośby, zgodnie z prawem procesowym nie jest pokrzywdzoną 
w sprawie ‘katyńskiej’, nie ma ona prawa zapoznawać się ze wszystkimi materiałami 
w powyższej sprawie”. 

Po otrzymaniu odmownych decyzji z Rosji, można było złożyć skargę w Trybunale.
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W prowadzeniu skargi pomagali bezinteresownie najlepsi polscy prawnicy: prof. Ire-
neusz Kamiński z Instytutu Nauk Prawnych PAN z Krakowa, mecenas Roman Nowo-
sielski z Trójmiasta, mecenas Bartłomiej Sochański ze Szczecina. Po stronie rosyjskiej 
reprezentowali nas rosyjscy adwokaci: Anna Stawicka i Roman Karpiński.

W 2008 roku rosyjscy adwokaci zwrócili się do Naczelnej Prokuratury Wojskowej 
Federacji Rosyjskiej o przyznanie nam, jako krewnym ofiar, statusu pokrzywdzonych 
w  rosyjskim postępowaniu w  sprawie katyńskiej oraz rehabilitację zamordowanych. 
Na oba wnioski prawne odpowiedziano negatywnie. Od tych decyzji adwokaci odwo-
łali się do sądów, które podtrzymały odmowne decyzje Naczelnej Prokuratury Wojsko-
wej. Dopiero wtedy stało się możliwe skierowanie skargi do Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka w Strasburgu.

Zaskarżyliśmy: 
1.  Nierzetelność rosyjskiego śledztwa
2.  Niewłaściwą kwalifikację prawną zbrodni (żądaliśmy kwalifikacji jako zbrodni 

wojennej, a nie „przekroczenie uprawnień”, które się przedawniło).
3.  Utajnienie postanowienia o umorzeniu śledztwa (żądaliśmy odtajnienia).
4.  Odmowę przyznania rodzinom statusu pokrzywdzonych i rehabilitacji zamor-

dowanych wskutek bezprawnej decyzji władz ZSRR.
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu przyjął skargę i nadał jej prio-

rytet. Wezwał Federację Rosyjską do przedłożenia kopii decyzji o umorzeniu katyń-
skiego śledztwa. Rząd Rosji odmówił i oświadczył, że w trakcie śledztwa nie udało się 
stwierdzić okoliczności schwytania polskich jeńców oraz charakteru postawionych im 
zarzutów i tego, czy je udowodniono. A dokument o umorzeniu zawiera tajemnicę pań-
stwową, której ujawnienie mogłoby zaszkodzić bezpieczeństwu państwa. Rząd Polski 
przystąpił do postępowania jako strona trzecia.

16 kwietnia 2012 roku Trybunał odczytał wyrok w sprawie katyńskiej, którą roz-
patrywało siedmiu sędziów (z Rosji, Ukrainy, Czech, Słowenii, Niemiec, Liechtenstei-
nu, Wielkiej Brytanii). Trybunał uznał, że: 

1.  Rosja poniżająco traktowała krewnych ofiar, odmawiając im statusu pokrzyw-
dzonych. 

2.  Masowy mord dokonany na polskich jeńcach można traktować jako zbrodnię 
wojenną, jako że obowiązek humanitarnego traktowania jeńców wojennych i za-
kaz ich zabijania były częścią międzynarodowego prawa zwyczajowego, a jego 
poszanowanie było obowiązkiem władz sowieckich. 

3.  W  kompetencji Trybunału nie leży ocenianie, czy Rosja rzetelnie prowadziła 
śledztwo katyńskie. Równocześnie Trybunał uznał, że Rosja nie współpracowa-
ła z Trybunałem i odmówiła przekazania postanowienia o umorzeniu śledztwa 
w sprawie katyńskiej.

24 września 2012 roku na wniosek skarżących sprawa została przekazana do rozpa-
trzenia przez Wielką Izbę. Rozprawa przed Wielką Izbą odbyła się 13 lutego 2013 roku. 
W składzie Wielkiej Izby znalazło się 17 sędziów pochodzących z następujących kra-
jów: Andora, Łotwa, Włochy, Monaco, Rumunia, Dania, Armenia, Azerbejdżan, Serbia, 
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Hiszpania, San Marino, Malta, Estonia, Szwajcaria, Szwecja, Polska (Krzysztof Wojty-
czek), Rosja (Dmitrij Dedow).

21 października 2013 roku Wielka Izba stosunkiem 13 głosów do 4 ogłosiła wyrok: 
uznała, że nie może zbadać zarzutu dotyczącego skuteczności rosyjskiego śledztwa ka-
tyńskiego. Rosja przystąpiła do Konwencji Praw Człowieka 5 maja 1998 roku, a śledz-
two rozpoczęła przed przystąpieniem, w 1990 roku. Wielka Izba uznała też, że Rosja 
naruszyła art. 38, nie podejmując wymaganej współpracy z Trybunałem. Wielka Izba 
stwierdziła, że zachowanie rosyjskich władz nie osiągnęło takiego poziomu dotkliwo-
ści dla skarżących, aby zakwalifikować to jako „poniżające” traktowanie. Czterech sę-
dziów wyraziło zdanie odrębne, dołączone do wyroku: z Malty (Vincent A. De Gaeta-
no), z Łotwy (Ineta Ziemele), z Estonii (Julia Laffranque), ze Szwajcarii (Helen Keller):

„Podejście Trybunału jest niemożliwe do zaakceptowania, jeżeli konwencyjny sy-
stem ma spełnić rolę, do której został powołany: Sąd, jako ‘Sumienie Europy’. Wyraża-
my naszą głęboką niezgodę i niezadowolenie z rozstrzygnięcia podjętego przez więk-
szość w tej sprawie, która dotyczy najbardziej odrażających naruszeń praw człowieka. 
Rozstrzygnięcie Trybunału oznacza dla skarżących, że ich długa historia spóźnionej 
sprawiedliwości zakończyła się trwałą odmową sprawiedliwości”.

Natomiast polski sędzia Krzysztof Wojtyczek wstrzymał się od głosu. 
Wnosząc skargę do Trybunału, uzyskaliśmy sprawę najważniejszą: Trybunał uznał, 

że Zbrodnia Katyńska to zbrodnia wojenna (a więc nie podlega przedawnieniu). Try-
bunał potwierdził fakt historyczny, dotyczący odpowiedzialności władz stalinowskich 
i NKWD za zamordowanie ok. 22 tysięcy polskich jeńców wojennych i więźniów. 

W ten sposób jako rodziny spełniliśmy swój obowiązek, nie pozwalając na to, aby 
zbrodnię o cechach ludobójstwa nazywano „wydarzeniami”, a ofiary zbrodni pospoli-
tymi przestępcami, którym odmawia się rehabilitacji. 

Mecenas Nowosielski powiedział tak: „Rodziny Katyńskie to ludzie twardzi, któ-
rzy osiągnęli bardzo dużo w dochodzeniu do prawdy. Osiągnęli to, czego Rosjanie nie 
chcieli przyznać”. 

Anna Korona Sękowska (RK Toruń)
MÓJ 4 CZERWCA 1989 ROKU

Zdjęcie z wycieczki górskiej w gminie Węgierska Górka, niedaleko Żywca. Wycieczka wy-
jątkowa, bo w czasie obrad w Sejmie, już po wyborach 4 czerwca do kontraktowego skła-
du Sejmu i wolnych do Senatu. Dla mnie to jest CUD, że po ponad pół wieku życia w PRL-u 
z wpisaną do Konstytucji „miłością do ZSRR” i funkcjonującym marionetkowym Sejmem 
nie tylko pojawiła się nadzieja, że zmieni się ustrój socjalistyczny i Polska dołączy do pręż-
nie rozwijającego się gospodarczo Zachodu, ale na naszych oczach rozpoczęły się nieodwra-
calne zmiany, prowadzące do zmiany ustroju i gospodarki rynkowej. Dlaczego 4 czerwca 
jest dla mnie tak ważny? Pamiętam zrywy wolnościowe Polaków w 1956 roku (Poznań), 
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w  1968 (Warszawa), w  1976 (Radom), w  1970 
i 1980: Gdańsk i rodzi się „Solidarność” z Lechem 
Wałęsą z KOR i z doradcami. Nadzieja na zmianę.

 W Toruniu w sztandarowej socjalistycznej 
fabryce włókien poliestrowych ELANA w sierp-
niu 1980 roku też powstaje „Solidarność” – 
prężnie działająca, do której zapisała się prawie 
cała siedmiotysięczna załoga. Jacek Stankie-
wicz rozpoczął działalność związku. W zarzą-
dzie NFZZ „Solidarność” działali między in-
nymi: Zaborny, Jankowski, Frasyniuk Sylwia, 
Zybert i wielu innych na różnych stopniach or-
ganizacji związku w zakładzie i w strukturach 
Torunia. Na zdjęciach działacze „Solidarności” 
z ELANY i jedna z mszy świętych często wtedy 
organizowanych. To był czas, kiedy przytłacza-
jąca większość społeczeństwa polskiego mówi-
ła jednym głosem, czas namiętnych dyskusji 
o przyszłości Polskiej gospodarki, ustroju poli-
tycznego, czas kosztownych społecznie reform, 
bez których nie wyszlibyśmy z zapaści gospo-
darczej po czterdziestu latach politycznie ste-
rowanej, uzależnionej od ZSRR gospodarki. 

Tylko nieliczni mają łatwy dostęp do wszel-
kich towarów albo w specjalnych sklepach, albo 
w PEWEX-ach – za dolary. Pozostała, przytła-
czająca większość stoi w kolejkach po podsta-
wowe produkty niezbędne do życia, a po sprzęt, 
jak pralka, telewizor, lodówka, stoi się w  ko-
lejkach nocami. Pamiętam, jak przypadkiem 
udało mi się kupić telewizor Stadion: w sklepie 
na ul. Żeglarskiej „rzucili” telewizory, ale kupić 
nie można, wiszą karteczki „sprzedane”. Głoś-
no odezwałam się do znajomego z  pracy „Pa-
nie Wiktorze”, a kierownik sklepu przesłyszał 
się i usłyszał „Panie dyrektorze”. Tak kupiłam 
trudno dostępny towar jako ważna osoba. Dziś 
trudno sobie wyobrazić, że zdobycie telewizora 
to był prawdziwy łut szczęścia. 

Dzisiaj wydaje się śmieszne, kiedy przed 
Bożym Narodzeniem z  niecierpliwością cze-
kaliśmy na rozładowanie statku z  cytrusami, 

Pracownicy ELANY czynnie uczestniczą 
w działaniach „Solidarności”. Msza za 

Ojczyzną w kościele pw. Chrystusa Króla 
w Toruniu.

Węgierska Górka (czerwiec 1989).
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a pracownikom ELANY „rzucono” do bufetów 
śledzie. Przechodzę przez portiernię z tymi śle-
dziami owiniętymi dokładnie w  gazetę, a  tu 
pani portierka pyta: – Co to jest? – Śledzie. – 
Rozpakować – rozkazuje „królowa portier-
ni”. – Sama proszę rozpakować – mówię nie-
grzecznie, bo widzę, że tramwaj mi ucieknie. 

– Ja nie dostaję mydła, żeby umyć ręce po śle-
dziach – stwierdza pani portierka, a  ja wście-
kła, bo tramwaj mi uciekł, mówię złośliwie – 
Nic pani nie robi, to po co pani mydło? Ona 
zaś wykrzyknęła triumfalnie: – Jakby pani się 
uczyła, to by pani też nic nie robiła! Koleżan-
ki i koledzy długo powtarzali ten incydent jako 
anegdotę, że do pilnowania przejścia potrzeb-
ny jest przynajmniej dyplom magistra. 

To tylko drobne przykrości związane z cza-
sami braku wszelkich dóbr niezbędnych do ży-
cia. Najgorsze, że w  PRL sejm to była atrapa 
skrywająca dyktaturę. Jednak coraz więcej Po-
laków to widzi i odczuwa. 

1981 rok – stan wojenny i  znowu przera-
żająca wizja, że do końca świata nic się nie 
zmieni. Pamiętam moją mamę Reginę – wdo-
wę katyńską, płaczącą na wiadomość o wpro-
wadzeniu 13 grudnia stanu wojennego. Przy-
pomniała sobie, jak II wojna światowa dla niej 
skończyła się tragicznie: straciła męża w  Ka-
tyniu i czteroletnią córeczkę Basieńkę , zmar-
łą w 1943 roku podczas okupacji, na zapalenie 
opon mózgowych, które było komplikacją po 
przebytej odrze. Polskich dzieci się nie leczyło!

ELANA, socjalistyczny zakład włókien poli-
estrowych, czynnie uczestniczył w  działaniach 

„Solidarności”. Mam parę zdjęć z  tych czasów, 
kiedy na mszach patriotycznych słuchaliśmy 
płomiennych przemówień i  manifestowali-
śmy swoją akceptację proponowanych zmian 
i  wykrzykiwanych haseł „puszczając zajączki”. 
W pracy pisaliśmy programy i postulaty, które 
należało wprowadzić, aby poprawić jakość pro-
duktów i  usprawnić funkcjonowanie zakładu. 

Zdjęcie przewodniczącego „Solidarności” 
pana Jacka Stankiewicza w ELANIE 1980.

Anna Korona-Sękowska z córką Renatą Blok 
w Katyniu (październik 1989).

1990 Katyń (zdjęcie z filmu 
S. Truszczyńskiego)

Barbara Sękowska-Reinke w Katyniu  
(10 kwietnia 2010).
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Między innymi proponowaliśmy nowatorskie 
wtedy, matematyczne sterowanie procesem wy-
twarzania jedwabiu poliestrowego, postulowa-
liśmy rozpoczęcie opracowania technologii je-
dwabiu technicznego – tak potrzebnego do 
produkcji kordu do opon samochodowych, je-
dwabiu do produkcji tkanin technicznych do bu-
dowy autostrad, jedwabiu o niskim skurczu do 
produkcji nici do szycia, jedwabiu z  mikrowłó-
kien do wytwarzania protez serca i wiele innych 
propozycji, które przyniosłyby dużo większe zy-
ski zakładowi niż produkcja włókien tekstyl-
nych, z  którymi nie mieliśmy szans konkuro-
wać z światowymi producentami poliestrów. I to 
wszystko diabli wzięli! Niewiele udało się wpro-
wadzić w życie z proponowanych zmian, głów-
nie przez polityczne decyzje o kierunku rozwoju 
zakładu i, ogólnie mówiąc, przez socjalistyczny 
model gospodarki w Polsce. 

Stan wojenny: „Solidarność” zdelegalizowa-
na – cofamy się – działacze solidarnościowi in-
ternowani, prześladowani, emigrują z ELANY 
głównie do Francji i  Niemiec. Tworzy się pro-
rządowe związki zawodowe, bojkotowane przez  
zdecydowaną większość załogi. Ale duch „So-
lidarności” żyje, pomimo szykanowania dzia-
łaczy, propagandy w mediach informacyjnych, 
destrukcyjnej stagnacji w gospodarce. Smutne 
dla mnie lata między stanem wojennym 1981 
do 1989 roku, stracone lata tak dla gospodarki, 
jak i – patetycznie mówiąc – dla Polski. 

W tym czasie informacje, co się dzieje w kra-
ju i na świecie, dochodzą do nas z „bibuły”. To 
dzięki podziemnym wydawnictwom dostałam 
książkę Stanisława Swianiewicza o  Katyniu, 
którą między innymi przemycał Andrzej Zie-
liński – płacąc za to represjami i pozbawieniem 
wolności. Pamiętam akcję sprawdzania maszyn 
do pisania, przeznaczonych do drukowania nie-
legalnych wiadomości. Dopiero w 1989 roku zli-
kwidowano podsłuchy na naszych telefonach 
służbowych i  prywatnych. Żyliśmy bez wiary, 

Europejskie Centrum Solidarności 
w Gdańsku (czerwiec 2019). 

Anna Korona-Sękowska (ESC, Gdańsk). 

Anna Korona-Sękowska z mężem 
Ryszardem Sękowskim (ECS, Gdańsk).
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że cokolwiek może się zmienić, a wyrwanie Pol-
ski z obozu dominacji Związku Sowieckiego wy-
dawało się niemożliwe do końca świata. Na ojca 
mojego męża, który często powtarzał: „To mu-
szą diabli wziąć”, patrzyłam pobłażliwie. – On 
nie orientuje się w polityce – myślałam, a on – 
rolnik dużo przeżył: obowiązkowe dostawy, re-
presje, bo nie chciał dołączyć do Spółdzielni 
Produkcyjnej, niesprawiedliwość, widział jak 
aktywiści sprzyjający władzy korzystali z  do-
brodziejstw socjalizmu bez pracy itp. i  dobrze  
oceniali niewydolny i niesprawiedliwy system.

Solidarnościowa ekipa Lecha Wałęsy z głów- 
nymi rolami Tadeusza Mazowieckiego i Broni-
sława Geremka przy Okrągłym Stole wywal-
czyła formułę z  własnym programem wybor-

czym, która pozwoliła społeczeństwu rozeznać 
się, kogo obdarzyć swoim zaufaniem. 

Rok 1989 – rok Okrągłego Stołu i rok pierw-
szych wyborów wprawdzie demokratycznych tylko po części do Sejmu, ale w pełni do 
Senatu. Zwycięskie wybory dla obozu „solidarnościowego” – to mi przypomina sche-
mat, gdzie usunięcie jednego elementu konstrukcji powoduje zawalenie całej konstruk-
cji. Dla mnie 4 czerwca Polacy głosowali za odrzuceniem rodzimej i obcej dyktatury 
jednocześnie. Głosowali za Polską porozumienia, a nie odwetu, za Polską bez stosów 
i więźniów politycznych. Te wybory były opowiedzeniem się za wspólnotą wszystkich 
tych, którzy chcieli razem tworzyć państwo demokracji i  niepodległości: Polski wol-
ności, różnorodności i tolerancji. Część obozu „solidarnościowego” (Andrzej Gwiazda, 
Anna Walentynowicz, Jan Olszewski) odrzuciła Okrągły Stół i udział w wyborach, oba-
wiając się, nie bez powodu, pułapki zastawionej przez władze komunistyczne. Decyzję 
Lecha Wałęsy i kierownictwa „Solidarności”, by szukać kompromisu z władzą komu-
nistyczną, Polacy poparli. W ten sposób ruszył proces demontażu dyktatury. Spadko-
biercy partii komunistycznej powoli zaakceptowali demokrację parlamentarną i gospo-
darkę rynkową, a potem drogę do NATO i Unii Europejskiej. 

Nasz wkład i udział w wyborach 4 czerwca 1989 roku to wystawienie kandydatury 
Jana Wyrowińskiego do Sejmu przez naszą elanowską „Solidarność”. Zapamiętałam 
pana Jana Wyrowińskiego zawsze czytającego książki w autobusie, do którego wsiada-
łam przy Garbatym Mostku, jadąc do pracy. Nie zawiedliśmy się na naszym pośle wie-
lu kadencji Sejmu i Senatu.

Dlatego właśnie 4 czerwca 1989 roku to jeden z najważniejszych dni w moim życiu. 
W czerwcu 2019, kiedy nadarzyła się okazja zwiedzić z Toruńską Rodziną Katyńską Euro-
pejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, zrobiłam to z wielką przyjemnością. Tak właś-
nie, według mnie, jak pokazano to w ECS, wyglądała historia, której byłam świadkiem.

Zdjęcie wojskowe z 1926 roku 52.p.p.strz.
kres. Franciszek Korona – trzeci z prawej 

w drugim rzędzie. Z tyłu dedykacja 
zwierzchnika: „Naszemu politykowi”.
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Rok 1989 to był rok szczególnie ważny dla mnie: 31 października, dzięki zmianom 
zachodzącym w Polsce, mogłam pojechać do Katynia pociągiem wraz z innymi rodzi-
nami ofiar Zbrodni Katyńskiej. W Katyniu leży we wspólnej mogile mój Tata, Franci-
szek Korona. Byłam świadkiem pięknego gestu Zbigniewa Brzezińskiego, który złożył 
wieniec z odręcznie przez siebie napisaną kartką: „W hołdzie oficerom zamordowanym 
w 1940 roku przez katów z NKWD”. Kartkę tę umieścił na miejscu oficjalnego nekrolo-
gu, zasłaniając nią informację, że zbrodni tej dokonali Niemcy w 1941 roku. 

10 kwietnia 2010 roku, w dniu tragicznej katastrofy smoleńskiej, na tej samej, ale 
już pięknie przygotowanej nekropolii, dzięki między innymi staraniom Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa, jest z delegacją Toruńskiej Rodziny Katyńskiej moja cór-
ka Barbara, pielęgnująca pamięć Ofiar Zbrodni Katyńskiej do dzisiaj. Mam nadzieję, że 
w przyszłości będą odwiedzać tę piękną nekropolię prawnuki mojego Ojca.

W tych historycznych przemianach sprzyjał nam autorytet papieża Jana Pawła II. 
Kościół odegrał ważną rolę, choć nie do końca jednoznaczną. Już wtedy pojawili się 
kandydaci, popierani przez niektórych biskupów, którzy chcieli zająć miejsca takich 
wybitnych postaci obozu demokratycznego, jak między innymi Jacek Kuroń, Broni-
sław Geremek, Jan Józef Lipski. Późniejsze podziały miały tu swój początek. Jednak 
Polska to nie państwo w ruinie, ale kraj, który – jak wielu sądzi – ciągle ma szanse być 
wolny, zamożny i szanowany w świecie. 

Wprawdzie po 1989 roku ekipy sprawujące władzę popełniały wiele błędów: pamię-
tam wiele afer, co tylko potwierdza twierdzenie, że każdej władzy trzeba patrzeć na 
ręce. Pamiętam czasy stalinowskich represji, początek lat 1950., kiedy ulubiony nasz 
nauczyciel geografii prof. Tochterman zmarł krótko po przesłuchaniach przez SB. Pa-
miętam „dobrowolny przymus”, kiedy to dyrektor szkoły w Radomiu o nazwisku Py-
peć zapisał całą szkołę do ZMP – miałam wtedy 13 lat i pamiętam to zakłamanie, kiedy 
musiałam w życiorysie pisać, że mój Ojciec zginął w niemieckim obozie koncentracyj-
nym. Uczyli mnie tak w szkole średniej, jak i na Politechnice Łódzkiej przedwojenni 
profesorowie, którzy czasem przemycali fakty niezgodne z aktualną propagandą. Na 
swoim przykładzie widzę, jak ważna jest edukacja młodzieży, bo to do młodzieży świat 
należy. Moja Mama najbardziej ceniła ludzi nauki i często przytaczała zdanie, które 
powiedział do niej mój Tata: „Wiesz, Reniu, czego najbardziej żałuję? Że nie wystar-
czy mi życia, aby przeczytać WSZYSTKIE KSIĄŻKI”. To podejście do życia jest mi bli-
skie, a poza tym chyba odziedziczyłam po Tacie zainteresowanie polityką. Mam zdję-
cie z dedykacją zwierzchnika wojskowego Taty: „Naszemu politykowi” – tak Go ocenił.

30 lat temu trwała w naszym kraju, moim zdaniem, najważniejsza w jego dziejach kam-
pania wyborcza. Było to możliwe dzięki sukcesowi reprezentantów „Solidarności” w nego-
cjacjach prowadzonych przy Okrągłym Stole z przedstawicielami sprawującej dyktatorskie 
rządy PZPR. Udało się z wyborów uczynić plebiscyt rozstrzygający o losach systemu komu-
nistycznego. Los Polski znalazł się w polskich rękach. Tak jest do dzisiaj. W 1989 roku Pola-
cy wykorzystali swoją szansę. Od nas, Polaków, zależy, czy jej nie zmarnujemy teraz.
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Mateusz Zemla
OKUPACYJNE ODCIENIE SZAROŚCI, CZYLI SŁOWO 
O FERDYNANDZIE GOETLU

Rzeczywistość okupacyjna była niezwykle złożona. W zbiorowej pamięci wytworzył się 
obraz całego społeczeństwa walczącego w obronie swojego kraju, zaś najbardziej chwa-
lebne przykłady zbrojnego oporu wobec okupanta zdominowały myślenie o ludziach 
tamtego okresu. Jednak zapomina się o tych, którzy z różnych powodów nie byli w sta-
nie z bronią w ręku walczyć z okrutnym reżimem, a byli odpowiedzialni nie tylko za 
siebie, ale również za rodzinę, przyjaciół czy szerszą grupę ludzi, którą reprezentowali. 
Jedną z takich osób był Ferdynand Goetel, który od 1933 roku do rozpoczęcia wojny 
pełnił funkcję prezesa Związku Zawodowego Literatów Polskich. 

Postać ta znana jest przede wszystkim osobom interesującym się kwestiami doty-
czącymi Zbrodni Katyńskiej, badaczom okupacyjnej rzeczywistości, historykom i hi-
storykom literatury. Niezwykle popularny niegdyś pisarz, stanowiący wzorzec również 
dla swoich kolegów po fachu, jest obecnie twórcą niemal zupełnie zapomnianym. Cza-
sami jednak na białej karcie niepamięci pojawia się spór dotyczący istotnego pytania: 
czy podczas okupacji był on zdrajcą czy bohaterem? Dla badaczy Zbrodni Katyńskiej 
odpowiedź jest prosta – Ferdynand Goetel był prawym patriotą, osobą, która zgodziła 
się w 1943 roku wziąć udział w organizowanej przez hitlerowców wyprawie do Katynia 
za pozwoleniem przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego. Na miejscu zbrodni 
ustalił, że odpowiedzialni za nią byli Sowieci, a po powrocie do kraju napisał raport dla 
zakonspirowanych polskich władz. 

Nie ma żadnych dowodów, aby wyprawa do Katynia zaowocowała jakąkolwiek 
współpracą Goetla z przedstawicielami niemieckiej propagandy. Niemniej miał on kon-
takty z przedstawicielami władz okupacyjnych i wzywał do podporządkowania się nie-
którym nakazom. Ta postawa w oczach wielu Polaków nadała mu łatkę kolaboranta, co 
również dzisiaj dla wielu badaczy stanowi argument, że można go określić tym mia-
nem1. Jak już wspomniałem wyżej, przekonanie to rzadko występuje wśród osób zaj-
mujących się Zbrodnią Katyńską. Jako badacz tego tematu, postaram się zabrać głos 
w dyskusji i udowodnić, że Ferdynand Goetel był Polakiem, który dobrze przysłużył 
się rodakom2.

1 Do 1989 roku władze komunistyczne starały się podtrzymać negatywną opinię o pisarzu, depre-
cjonując wszystkie osoby, które twierdziły, że zbrodni w Katyniu dokonali Sowieci. Być może miało to 
również wpływ na fakt, że jego sylwetka nie została do końca zrehabilitowana. 

2 Nie oznacza to oczywiście, że odrzucam jakąkolwiek krytykę jego osoby. Argumenty wska-
zujące na niewłaściwe postępowanie Goetla w wielu sprawach przedstawił w swoim artykule Kazi-
mierz Koźniewski, zarzucając pisarzowi osłabianie rządu Władysława Sikorskiego poprzez popiera-
nie nieprzychylnego mu Obozu Polski Walczącej oraz przeciwstawianie się układowi Sikorski–Majski, 
dzięki któremu tysiące Polaków zostały uwolnione z więzień i łagrów. Nie przychylał się jednak do 
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W tym celu – w pierwszej kolejności – za istotne uważam krótkie przedstawienie 
sylwetki pisarza. 

Ferdynand Goetel urodził się w 1890 roku w Suchej Beskidzkiej, zmarł w 1960 
roku w Londynie. Podczas I wojny światowej został przez władze carskiej Rosji zesła-
ny do Taszkientu, skąd udało mu się wrócić do kraju w 1921 roku przez Indie i Iran3. 
Powyższe doświadczenie oraz kolejne podróże zaowocowały powstaniem kilku po-
pularnych dzieł m.in. Przez płonący Wschód, Wyspa na chmurnej północy. Goetel zna-
ny był również jako publicysta „Wiadomości Literackich”, „Naokoło Świata”, „Kurier 
Poranny”. W 1927 roku został wybrany przez czołówkę polskich pisarzy na prezesa 
PEN-Clubu, zaś w  1933 – Związku Zawodowego Literatów Polskich, którym pozo-
stał do okupacji4. 

Po zdelegalizowaniu przez władze Generalnego Gubernatorstwa w  drugiej poło-
wie 1940 roku wszelkich stowarzyszeń (w tym Związku Zawodowego Literatów Pol-
skich), ludzie kultury (literaci, plastycy, muzycy, dziennikarze, filmowcy, fotografowie) 
pragnący kontynuować legalnie działalność zostali zobligowani do zarejestrowania 
się w Wydziale Oświaty Ludowej i Propagandy. Przeciwko poddaniu się temu zarzą-
dzeniu wystąpiła prasa konspiracyjna. Mimo to Ferdynand Goetel wystąpił do władz 
okupacyjnych o wydanie legitymacji literackiej. Stanisław M. Jankowski w pracy Lite-
raci a sprawa katyńska przypomina, że w dystrykcie warszawskim uczyniło to również 
165 innych artystów i dziennikarzy, m.in. Leopold Staff, Kornel Makuszyński, Tadeusz 
Breza, Jerzy Zagórski, Adolf Nowaczyński. Chociaż wpisanie się na listę było sprzecz-
ne z rozpowszechnioną podczas okupacji i dającą się zauważyć również wśród ludzi 
kultury postawą kontestacji porządku narzuconego przez okupanta, to jednak samo 
w  sobie nie oznaczało kolaboracji. W  kilkunastu tytułach prasy konspiracyjnej uka-
zały się ostrzeżenia, że akt ten, który był związany z ujawnieniem nazwiska twórcy, 
jego dokonań artystycznych, nagród, pseudonimów, miejsca zamieszkania, mógł pro-
wadzić do nacisków ze strony okupanta i do skłonienia do współpracy w ramach jego 
machiny propagandowej5. Z drugiej strony, Jerzy Zagórski, zeznając przed prokurato-
rem Romanem Martinim6, prowadzącym od czerwca 1945 roku śledztwo przeciwko 

twierdzeń o rzekomej kolaboracji pisarza, nawiązując do tytułu swojego artykułu, pisał, że skoro 
Goetel nie dopuścił się aktu zdrady i nie został sądownie skazany, to „nie wymaga też żadnej praw-
nej rehabilitacji” K. Koźniewski, Sprawa Ferdynanda Goetla. Wydawać, ale nie rehabilitować, „Polity-
ka”, 26 lipca 1989.

3 Ta część biografii Goetla jest mało zbadana. Jedynie M. Żiliajewa dokonała, na podstawie do-
stępnego materiału źródłowego, analizy lat 1914–1917, M. Żiliajewa, Biografia Ferdynanda Goetla z lat 
1914–1917 w świetle dokumentów, „Arcana” 2004, nr 55–56, s. 187–195. 

4 W. Bartoszewski, Słowo o Ferdynandzie Goetlu, „Arcana” 2004, nr 55–56, s. 185–186.
5 S. Jankowski, R. Kotarba, Literaci a sprawa katyńska, Kraków 2003, s. 21–22.
6 Roman Martini (1909–1946) – absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, po zakończeniu 

studiów pełnił praktykę w sądownictwie. Jako podpor. rez. brał udział w kampanii wrześniowej, lata 
okupacji spędził w oflagu. Od 1945 roku prowadził śledztwo przeciw: Ferdynandowi Goetlowi, Jano-
wi Emilowi Skiwskiemu, Marianowi Wodzińskiemu i Franciszkowi Urbanowi Prochownikowi, którym 
stawiano zarzut kolaboracji z okupantem, ze względu na fakt obserwacji lub uczestnictwa w pracach 
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czterem świadkom i uczestnikom ekshumacji w Katyniu, w tym Ferdynandowi Goe-
tlowi w sprawie domniemanej kolaboracji, twierdził że odmowa rejestracji w Wydzia-
le Oświaty Ludowej i Propagandy oznaczałaby konieczność starania się o legitymację 
zatrudnienia w niemieckim Urzędzie Pracy. Tym samym pisarz posługujący się swo-
im nazwiskiem był w takim samym stopniu narażony na nakłanianie do służenia ob-
cemu reżimowi7. 

Na obecnym etapie badań brakuje jakichkolwiek dowodów wskazujących, aby Fer-
dynand Goetel współpracował z władzami hitlerowskimi. W czasie okupacji krążyły 
jednak niepotwierdzone plotki, że przekazał on hitlerowcom listę Związku Zawodowe-
go Literatów Polskich oraz namawiał jego członków do rejestracji w Wydziale Oświaty 
Ludowej i Propagandy. W tej drugiej sprawie pojawiła się nawet w konspiracyjnym piś-
mie „Naród i Kultura” informacja, że zostanie on osądzony przez Stołeczny Sąd Spe-
cjalny w sprawie nałożenia na niego infamii8. Nie odnaleziono jednak żadnych dowo-
dów, aby proces taki mógł się odbyć; nie doszło nawet do przesłuchania. Zweryfikować 
te informacje próbował również prokurator Martini, podczas przesłuchań literatów 
osobiście znających Goetla. Próba ta była nieudana, ponieważ świadkowie podawali 
sprzeczne informacje9. 

Zdania były podzielone również w sprawie ewentualnych wypowiedzi Ferdynan-
da Goetla po powrocie z Katynia w podporządkowanej okupantom, wydawanej w ję-
zyku polskim tzw. „prasie gadzinowej”. Stanisław M. Jankowski przeanalizował tytuły 
z tamtego okresu i udowodnił, że w oficjalnej prasie nie ukazał się żaden przeprowa-
dzony z Goetlem wywiad ani podpisany przez niego artykuł10 (swoje przeżycia z po-
bytu na miejscu ekshumacji Ferdynand Goetel opisał natomiast w  konspiracyjnym  
czasopiśmie „Nurt”, które redagował razem z Wilamem Horzycą).

Stanowi to istotny dowód, że pisarz nie współpracował oficjalnie z propagandą hit-
lerowską. Nie zmienia to jednak faktu, że wątpliwości wobec postawy Goetela były uza-
sadnione, ponieważ godząc się w 1940 roku na rejestrację w Wydziale Oświaty Ludowej 
i Propagandy i być może nawet zachęcając do tego innych, przyniósł zawód niemałej 
części swoich kolegów i  czytelników. Dał również powód do wzmożonej obserwacji 
swoich zachowań i postaw, a także pole do domysłów. Okupacja pełna była zróżnico-
wanych przypadków w zachowaniach okupowanych. Goetel należał jednak do elity, od 
niego wymagano w takim czasie znacznie więcej. Stąd również dylematy ocenne. Czas 

ekshumacyjnych w Katyniu. Po śmierci Martiniego w 1946 roku postępowanie toczyło się jeszcze for-
malnie przez kolejnych 10 lat, jednakże czynności nie były podejmowane. 19 lipca 1956 odwołano po-
szukiwanie oskarżonych, zaś 4 września 1956 umorzono przeciwko nim postępowanie, na podstawie 
ustawy amnestyjnej z 27 kwietnia 1956. S. Jankowski, Czterdziestu co godzinę, Warszawa 1999, s. 34; 
R. Kotarba, S. Jankowski, Literaci a sprawa katyńska, dz. cyt., s. 85, 130.

7 Protokół przesłuchania Jerzego Zagórskiego z 30 lipca 1945, w: S. Jankowski, R. Kotarba, Lite-
raci a sprawa katyńska, dz. cyt., s. 165.

8 Kronika, „Naród i Kultura”, listopad 1941, w: S. Jankowski, R. Kotarba, Literaci a sprawa katyń-
ska, dz. cyt., s. 23.

9 Tamże, s. 19.
10 Tamże, s. 24–25.
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okupacji to skomplikowany okres dla postaw, zachowań i życiowych strategii. Od zna-
nego, obdarzonego autorytetem, piastującego w przedwojennej Polsce ważne funkcje 
pisarza wielu Polaków oczekiwało zapewne aktywniejszej postawy oporu wobec zarzą-
dzeń okupanta11. 

Po wojnie Goetel bronił się, twierdząc, że bojkot zarządzenia o  rejestracji spo-
wodowałby represje w  środowisku artystycznym, co z  kolei sprowadziłoby niebez-
pieczeństwo na twórców, którzy zmuszeni byli się ukrywać. Niektórzy oczekiwali 
jednak niezłomności. Stanisław Lorentz, profesor historii sztuki na Uniwersytecie 
Warszawskim, który podczas okupacji piastował funkcję kierownika Działu Kultu-
ry Departamentu Oświaty i Kultury Delegatury Rządu RP na kraj, twierdził, że jed-
nym z jego pierwszych decyzji po rozpoczęciu działalności konspiracyjnej był zakaz 
rejestracji przez aktorów, dziennikarzy i pisarzy. Według niego, Ferdynand Goetel, 
dokonując tego aktu i zachęcając do niego innych, wyrządził duże szkody ze wzglę-
du na swoje wpływy, które zdobył jako prezes Związku Zawodowego Literatów Pol-
skich. Od szanowanego pisarza, który – jak już wspomniałem – stanowił wzorzec 
dla swoich kolegów, oczekiwano postawy niezłomnej, która mogłaby stanowić dro-
gowskaz i swoisty paradygmat dla innych. Za przykład absolutnego odcięcia się od 
wszelkiego powiązania z zarządzeniami okupanta może służyć Zofia Nałkowska, któ-
ra prowadziła trafikę. Tomasz Szarota w pracy Okupowanej Warszawy dzień powsze-
dni stwierdził, że jej przypadek „nie jest może najbardziej typowy, ale wielce prze-
cież charakterystyczny”12. Autor, pamiętający okres okupacji hitlerowskiej, niezwykle 
trafnie i  wielostronnie analizował różne aspekty codzienności, a w  przypadkach 
jednostkowych opisywał postawy albo niezłomności albo pełnej kolaboracji. Jest to 
zrozumiałe, ponieważ osoby funkcjonujące w narzuconej przez hitlerowców rzeczy-
wistości często widziały i przedstawiały rzeczywistość w barwach czarno-białych13. 
Ferdynand Goetel, osoba znana i  szanowana, która nie wykazała w  czasie wojny 
tak zdecydowanej postawy, jak przywołana wyżej Zofia Nałkowska, został zapewne 

11 Mowa tu o ludziach, którzy z racji swojego talentu lub/i pełnionej funkcji cieszyli się autoryte-
tem w społeczeństwie. Przykład oportunizmu Ferdynanda Goetla porównać można m.in. do księży, 
z których niektórzy podejmowali na różnych płaszczyznach współpracę z okupantem. Jak słusznie za-
uważa prof. Jacek Chrobaczyński, zjawisko kolaboracji w tym środowisku występowało marginalnie, 
jednakże było „ze względu na obowiązujący kontekst koloratki bardzo nagannie odbierane”, J. Chro-
baczyński, Dramatyczny rok 1943. Postawy i zachowania społeczeństwa polskiego w rozstrzygającym roku 
II wojny światowej, Kraków 2012, s. 221.

12 T. Szarota, Okupowanej Warszawy dzień powszedni, Warszawa 1973, s. 123.
13 Prof. Jacek Chrobaczyński w  przytaczanej wyżej pracy cytuje istotny fragment z  konspira-

cyjnego czasopisma „Biuletyn Informacyjny” (30 września 1942, nr 39), ukazujący, jak w  niektó-
rych, szczególnie konspiracyjnych kręgach postrzegano postawy wobec rzeczywistości okupacyjnej: 

„Społeczeństwo polskie można by dziś podzielić na dwa odłamy: na Polskę Walczącą oraz groma-
dę wszelkiego rodzaju tchórzy, geszefciarzy i łotrzyków”. W komentarzu do tego tekstu autor pracy 
stwierdził m.in. „Codzienność była niezwykle skomplikowana, niebezpieczna, stale zagrażająca ży-
ciu. Konsekwencją zaś były zarówno postawa oporu, jak i postawa przystosowania, ale nie zawsze 
i nie w każdym przypadku w rodzaju ‘tchórzy, geszefciarzy i łotrzyków’”, J. Chrobaczyński, Drama-
tyczny rok 1943, dz. cyt., s. 332.
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przez wielu Polaków osądzony bardziej surowo i być może w konsekwencji, przynaj-
mniej w jego ocenie, niesprawiedliwie. 

Argumentem wskazującym, że Goetel może być uważany za kolaboranta, był fakt, 
że jako jeden z pierwszych dowiedział się o planowanej wyprawie do Katynia, podczas 
której osoby istotne dla polskiego życia publicznego miałyby potwierdzić (prawdziwą) 
tezę, że zbrodni na polskich jeńcach dokonali Sowieci. Uważam, że istotne jest wska-
zania, z jakiego powodu posiadał on kontakty z okupantami i w jakich okolicznościach 
zgodził się polecieć na miejsce odkrycia mogił polskich jeńców. 

8 kwietnia 1943 roku Ferdynand Goetel dowiedział się, że poszukuje go dr Karl 
Grundmann, radca wydziału propagandy (Propagandaamt) Dystryktu Warszaw-
skiego14. Goetel miał kontakt z tym dygnitarzem ze względu na jego zaangażowanie 
w prowadzenie taniej stołówki dla pisarzy i ich rodzin pod patronatem Rady Głównej 
Opiekuńczej. Bywali tam m.in. Adolf Nowaczyński, Władysław Zyglarski (obydwaj za-
angażowani w przedsięwzięcie), Zofia Nałkowska (!), Maria Dąbrowska, Karol Irzykow-
ski, Czesław Miłosz, Stanisław Dygat, Stefan Kisielewski. Ten ostatni w swoich wspo-
mnieniach podkreślił, że Goetel bronił placówki przed okupantami i kilka razy nawet 
był w tej sprawie „wzywany z awanturami”. Również i w tym przypadku – jak wynika 
z Raportu z 1946 roku – Goetel sądził, że dr Grundman wzywa go właśnie w kwestii 
stołówki. Sprawa „kuchni literatów” nie była podnoszona podczas rozmowy z niemie-
ckim dygnitarzem, jednakże Ferdynand Goetel wiedział zapewne, że odmowa wyjaz-
du do Katynia może negatywnie wpłynąć na to przedsięwzięcie15. 

Warto zadać sobie pytanie, czy postawa Goetla – mimo pozytywnych pobudek – 
była usprawiedliwiona. Polityka polskich władz zakładała, że obowiązkiem Polaków 
jest powstrzymanie się od jakichkolwiek kontaktów z okupantami. 7 maja 1942 roku 
w podziemnym periodyku „Biuletyn Informacyjny” wydrukowano „dziesięć przyka-
zań” Kierownictwa Walki Cywilnej. W punkcie piątym stwierdzono: „Nakazem walki 
cywilnej w stosunku do okupanta jest bojkot jego zarządzeń i wezwań, utrudnianie 
mu wszelkiej akcji – w granicach nakreślonych przez kierownictwo życia polskiego 
oraz absolutny bojkot w stosunkach handlowych, kulturalnych i towarzyskich”. Była 
to jednak – według mojej oceny – kwintesencja „myślenia życzeniowego” wobec spo-
łeczeństwa, bez uwzględnienia realiów. Najlepiej kwestię tę skomentował prof. Ja-
cek Chrobaczyński w swojej pracy Dramatyczny rok 1943. Postawy i zachowania spo-
łeczeństwa polskiego w rozstrzygającym roku II wojny światowej. Po zacytowaniu tych 

14 Podczas przesłuchania Ferdynand Goetel nie był w stanie podać dziennej daty ani spotkania 
z Grundmanem, ani wylotu do Katynia. Precyzuje je raport włączony do protokołów Komitetu. Według 
niego, spotkanie z Grundmanem miało miejsce dwa dni przed wylotem (8 kwietnia 1943), zaś zebra-
nie z przedstawicielami delegacji dzień później. Identycznie zostało to również przedstawione przez 
pisarza w pracy: F. Goetel, Czasy wojny, Londyn 1955, s. 213. 

15 The Katyn Forest Massacre, Washington 1952, s. 844, S. Kisielewski, O Ferdynandzie Goetlu, „Ład” 
1990, nr 15, Zarząd Polskiego PEN-Clubu (ZPP), Materiały w sprawie Ferdynanda Goetla (MFG), S. Ki-
sielewski, O Ferdynandzie Goetlu, w: M. Gałęzowski, O Ferdynandzie Goetlu – redaktorze pisma Obozu Pol-
ski Walczącej „Nurt”, świadku Katynia, „Mars” 2003, t. 14, s. 136. 
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„przykazań” Kierownictwa Walki Cywilnej, skomentował je w  sposób następujący: 
„To swoisty katechizm Polaka w okresie okupacji. Niektóre zapisy, dość egzaltowane, 
sprawiają niekiedy wrażenie, że ich autorzy nie rozumieli trudnej okupacyjnej rze-
czywistości, ani postaw czy zachowań społeczeństwa (psychiki) w obliczu rzeczywi-
stego zagrożenia życia. Nie dostrzegali ich polaryzacji jako wyniku strachu, poni-
żenia, braku nadziei. Dlatego nie wszystko, nie zawsze i nie w każdych warunkach 
było możliwe do zrealizowania zgodnie z kodeksowym zapisem. Ale w praktyce ży-
cia okupacyjnego nie o precyzję zapisów chodziła, ale o zwyczajną przyzwoitość (…) 
Obok zwyczajnych, porażonych codziennością, głodujących ludzi (mass-man), rów-
nież bohaterowie walki i oporu, ale też niemało, bo było to widoczne w każdym nie-
mal mieście czy wsi okupowanego kraju, zdrady zaprzaństwa itd. Stan anomii kształ-
tował normy postępowania niekoniecznie w powiązaniu z wzorcami kodeksowymi. 
Wypadkowa pomiędzy tymi dwoma stanami był typowością wojenno-okupacyjnych 
postaw i zachowań, a także nastrojów”16.

Wracając do wątku głównego. Goetel udał się do siedziby dr Grundmana natych-
miast po otrzymaniu informacji, że dygnitarz chce się z nim widzieć. Niemiecki urzęd-
nik opowiedział Goetlowi o odkryciu masowych grobów ze szczątkami polskich ofi-
cerów oraz o rozpoczętej ekshumacji. Zaproponował mu także udział w wyprawie do 
Katynia, która miała odbyć się dwa dni później. Podczas rozmowy z Grundmannem 
Goetel stwierdził, że najistotniejszą sprawą z punktu widzenia wiarygodności całego 
przedsięwzięcia było zaproszenie przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża. Urzęd-
nik niemiecki nie był jednak w stanie podjąć samodzielnie decyzji w tej sprawie i za-
sugerował rozmówcy, że sprawa jest kłopotliwa. Goetel rozumiał powody, dla których 
władze niemieckie nie chciały wspierać się na autorytecie PCK, co opisał w raporcie. 
Według niego, okupanci chcieli rozwiązania Polskiego Czerwonego Krzyża ze względu 
na fakt, że zachował on daleko idącą niezależność. Nie mogli jednak tego uczynić, po-
nieważ naraziliby się na protesty Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, sta-
rali się więc marginalizować rolę PCK. Uczestnictwo w tak ważnym przedsięwzięciu 
z pewnością wzmocniłoby pozycję PCK, czego według Goetla Niemcy chcieli uniknąć17. 
Andrzej Przewoźnik stwierdził w swojej pracy, że chociaż pierwotnie okupanci mieli 
zamiar powierzyć prace ekshumacyjne wybranym przez siebie „przedstawicielom pol-
skiego społeczeństwa”, to jednak zmienili zdanie właśnie pod wpływem uczestników 
pierwszej wyprawy do Katynia”18. 

W czasie rozmowy Goetla z  Grundmannem pisarz został zaproszony na następ-
ny dzień na zebranie z innymi „przedstawicielami narodu polskiego”, wytypowanymi 
przez Niemców do wylotu do Katynia. Ferdynand Goetel stwierdził w Raporcie z 1946 
roku, że nie był w stanie porozumieć się z władzami organizacji konspiracyjnej Obóz 

16 J. Chrobaczyński, Dramatyczny rok 1943, dz. cyt., s. 147, 148.
17 The Katyn Forest Massacre, dz. cyt., s. 844.
18 A. Przewoźnik, Katyń. Zbrodnia. Prawda. Pamięć, Warszawa 2010, s. 209. 
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Polski Walczącej19, do której przynależał, ponieważ jego kontakt („Karol”) miał po-
rozumieć się z  Goetlem dopiero za kilka dni. Trzeba było skorzystać z  innej drogi. 
Goetel zwrócił się do swojego sąsiada, Mariana Ruth Buczkowskiego – pisarza i pra-
cownika Komendy Głównej Armii Krajowej Oddział VI BiP (Biuro Informacji i Propa-
gandy) – i przez jego kontakt „Martę” przekazał odpowiednim czynnikom treść roz-
mowy z Grundmanem, a także poprosił o instrukcje. Tego samego dnia otrzymał od 
Aleksandra Kamińskiego (ps. Hubert) zgodę na wyjazd20. Marian Ruth Buczkowski po-
twierdził w oświadczeniu dla Zarządu Polskiego PEN-Clubu wersję podaną przez Goe-
tla, nie podając jednak nazwiska ani pseudonimu swojego przełożonego i ograniczając 
się do stwierdzenia, że pisarz zwrócił się za jego pośrednictwem „do Komendy Głów-
nej AK o upoważnienie i zgodę na wyjazd”21. 

Prawdopodobnie decyzja Kamińskiego potraktowana została jako samowola, ponie-
waż w liście do premiera Rządu RP na uchodźstwie z 17 maja 1943 roku delegat rządu 
Jan Stanisław Jankowski oraz gen. Rowecki pisali, że wyjazd do Katynia z 10 kwiet-
nia 1943 miał miejsce „bez aprobaty czynników miarodajnych”22. Mimo to w kolejnych 
dniach podjęto decyzję o  konieczności wyjaśnienia sprawy katyńskiej. 11 kwietnia 
1943 przedstawiciele PCK wystąpili do władz z pytaniem, czy instytucja, którą repre-
zentują, powinna wziąć udział w ekshumacji. Odpowiedź była twierdząca, być może 
dlatego, że władze Polskiego Państwa Podziemnego, uprzedzone przez Goetla o pla-
nach Niemców, miały czas na przemyślenie swoich kroków wobec odkrycia masowych 
grobów w Katyniu.

10 kwietnia rano rozpoczęła się wyprawa do Katynia. Wzięli w niej udział: dr Ed-
mund Seyfried (Naczelny Dyrektor Rady Głównej Opiekuńczej), Edward Grodzki 
(kierownik działu Sanitarnego Polskiego Komitetu Opiekuńczego Warszawa-Mia-
sto), dr Konrad Orzechowski (dyrektor Wydziału Szpitalnictwa Polskiego Zarządu 
Miejskiego Warszawy, przedstawiciel Juliana Kulskiego – komisarycznego burmi-
strza miasta Warszawy), Franciszek Urban Prochownik (robotnik), Władysław Ka-
wecki (dziennikarz), Kazimierz Didura i Brunon Widera (fotoreporterzy) oraz urzęd-
nicy niemieccy23. 

Według Goetla, po przylocie do Smoleńska około południa, najpierw oprowadzono 
członków delegacji po mieście, a wieczorem w mesie oficerskiej przygotowano do in-
spekcji miejsca ekshumacji mającej odbyć się następnego dnia. Pokazano zdjęcia lasu 

19 Wywodząca się z Obozu Zjednoczenia Narodowego („Ozonu”) konspiracyjna organizacja woj-
skowa funkcjonująca w latach 1942–1944, militarnie podporządkowana AK. W 1944 roku przyłączo-
na do Konwentu Organizacji Niepodległościowych.

20 W  swoim Raporcie Ferdynand Goetel podał jedynie pseudonim przełożonego, jednakże nie 
ma wątpliwości, że chodzi o Aleksandra Kamińskiego (Huberta), The Katyn Forest Massacre, dz. cyt.,  
s. 844.

21 ZPP, MGF, Oświadczenie Mariana Ruth Buczkowskiego, w: M. Gałęzowski, O  Ferdynandzie  
Goetlu, dz. cyt., s. 141.

22 Armia Krajowa w dokumentach, t. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, s. 396, w: M. Gałęzow-
ski, O Ferdynandzie Goetlu, dz. cyt., s. 141.

23 A. Przewoźnik, Katyń, dz. cyt., s. 206.
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katyńskiego, ciał wydobytych z dołów śmierci, fotokopie dokumentów, a także kilka 
zdezynfekowanych oryginałów, opowiedziano o odkryciu masowych grobów, uzupeł-
niono także informacje podane podczas spotkania u dr. Grundmana. 

Jeden z  oprowadzających delegację żołnierzy niemieckich poprosił przedstawi-
cieli polskiej delegacji o pomoc w wyjaśnieniu, dlaczego w korespondencji często po-
jawiał się adres Kozielska. Goetel podał informacje na temat trzech obozów specjal-
nych i – obserwując rekcje rozmówcy – nabrał przekonania, że ten nigdy wcześniej 
o nich nie słyszał. Stanowiło to pośredni dowód, że Niemcy nie ponosili odpowie-
dzialności za śmierć polskich jeńców. W już wspomnianym Raporcie napisanym dla 
władz Polskiego Państwa Podziemnego Goetel opisał wygląd nietkniętych mogił, któ-
re w trakcie oglądania okolicy członkowie polskiej delegacji nauczyli się rozpozna-
wać. Posiadały one lekkie wgłębienia po bokach i miały nierówną powierzchnię. Ro-
sły na nich sosenki podobnej wielkości, co odróżniało je od drzew znajdujących się  
dookoła. 

Kolejnym czynnikiem, jaki przekonał pisarza, że za zbrodnię w Katyniu odpowia-
dały władze ZSRR, była rozmowa członków delegacji z miejscowymi Rosjanami, któ-
rzy potwierdzili niemiecką wersję wydarzeń. W  Raporcie Goetel napisał, że nie brał 
czynnego udziału w tych dyskusjach, lecz uważnie się im przysłuchiwał. Po powrocie 
do Warszawy i napisaniu Raportu Ferdynand Goetel dopilnował, aby dokument dotarł 
do przedstawicieli PCK, władz Polski Podziemnej oraz dr. Grundmana. Podkreślał, że 
jego motywacją nie była współpraca z niemieckim Wydziałem Propagandy, lecz chęć 
wywarcia wpływu na władze niemieckie, aby powierzyli przeprowadzenie prac ekshu-
macyjnych PCK. 

Pisarz nie zdawał sobie sprawy, że decyzje w  tej sprawie zapadły, zanim powró-
cił z Katynia. Jego rola była zatem mniej znacząca, niż sądził, co jednak nie zmienia-
ło faktu, że zarówno dla przedstawicieli PCK, jak i władz Polski Podziemnej stanowił 
cenne źródło wiedzy. Goetel przekazał Raport również kilku zaufanym osobom. We 
wspomnieniach pisarz twierdził, że podczas spotkania u Zygmunta Wasilewskiego, kie-
dy dzielił się wnioskami z pobytu w Katyniu, obecny był gen. Stefan Rowecki „Grot”, 
o czym dowiedział się wiele lat później. Dowódca AK kazał również przekazać pisarzo-
wi, że „dobrze przysłużył się polskiej sprawie”24. 

 Powyższe zdanie stanowi znakomitą konkluzję mojej próby obrony Ferdynanda 
Goetla przed krytyką, której wciąż jest poddawany. Mam nadzieję, że fakty i analizy 
niniejszego artykułu będą przekonujące dla przeciwników jego postawy, a apologetom 
pisarza dadzą do rąk nowe argumenty. 

24 Stanisław Maria Jankowski oraz Ryszard Kotarba, którzy w swojej pracy opisywali to wydarze-
nie, stwierdzili, że próby uzyskania potwierdzenia jego prawdziwości z innych źródeł skończyły się nie-
powodzeniem. S. Jankowski, R. Kotarba, Literaci a sprawa katyńska, dz. cyt., s. 35–36.
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Mateusz Zemla
KOMITET MADDENA OCZAMI KOMUNISTÓW

W „Rodowodzie Rodzin Katyńskich” nr 3 ukazał się zbiór dokumentów przechowywany 
w Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dotyczący prac Komitetu Katyńskie-
go Kongresu USA (zwanego również Komitetem Maddena od nazwiska przewodniczą-
cego) wraz z artykułem mojego autorstwa, zawierającym krótką analizę opracowanego 
materiału. Niniejszy tekst stanowi uzupełnienie tamtej publikacji. Powrót do tematyki 
spowodowany był faktem, iż opisywany zbiór dokumentów stanowi przyczynek do od-
powiedzi na pytania, w jakim stopniu przesłuchania prowadzone przez kongresmanów 
wpłynęły na społeczeństwo amerykańskie. Z  tego właśnie powodu poszerzenie wąt-
ków przedstawionych w poprzednim artykule jest – moim zdaniem – niezwykle istotne. 

W początkowej fazie śledztwa pracownicy polskiej ambasady w  Stanach Zjedno-
czonych starali się deprecjonować prace kongresmenów i  umniejszać ich znaczenie. 
Sprzyjał temu fakt, że przesłuchania nie cieszyły się wtedy dużym zainteresowaniem. 
W raporcie, datowanym 8 lutego 1952, stwierdzono, że prasa amerykańska poświęcała 
przesłuchaniom niewiele miejsca, lecz mogło się to zmienić, gdyż pierwsze dni funk-
cjonowania Komitetu Maddena miały za zadanie przykuć uwagę dziennikarzy. We-
dług obecnych na sali obserwatorów ambasady, wśród publiczności przeważali księża 
katoliccy oraz przedstawiciele Polonii. Uprzywilejowaną pozycję miał mieć Josheph C. 
Grew1, przewodniczący Narodowego Komitetu na Rzecz Wolnej Europy. Według auto-
rów raportu, posiadał on swoje miejsce na podium przeznaczonym dla prowadzących 
przesłuchania kongresmenów, zaś w  przerwach prowadził rozmowy ze świadkami. 
Fakty te miały wskazywać, że Narodowy Komitet na Rzecz Wolnej Europy sprawował 
nad przesłuchaniami „wyraźny protektorat”2. 

W kolejnym raporcie z dnia 9 lutego 1952 pojawiła się informacja, że czołowi dzien-
nikarze mieli dylemat, jakie powinni zająć stanowisko w sprawie Zbrodni Katyńskiej3. 
Obserwacja ta z pewnością była słuszna, ponieważ wszelkie publikacje na jej temat 
pochodzące z czasów II wojny światowej obciążały hitlerowców za dokonanie mordu4. 

1 Joseph Clark Grew (1880–1965), amerykański dyplomata; w latach 1920–24 pełnił funkcję am-
basadora w Danii oraz Szwajcarii, następnie został Podsekretarzem Stanu. Do jego zadań należało nad-
zorowanie polityki zagranicznej USA. Od 1927 roku pełnił funkcję ambasadora w Turcji,  a od 1932 w 
Japonii. Po ataku Japończyków na Pearl Harbor (7 grudnia 1941) i rozpoczęciu wojny z USA został in-
ternowany, następnie zwolniony w sierpniu 1942. Po powrocie do kraju został Podsekretarzem Stanu. 
Funkcję sprawował do 1945, po czym wycofał się z działalności w administracji publicznej. W 1949 
roku został przewodniczącym Narodowego Komitetu na Rzecz Wolnej Europy, którego propagando-
wym odgałęzieniem było Radio Wolna Europa.

2 Archiwum MSZ-z 9 w 19 t 245, s. 5.
3 Tamże, s. 6.
4 Temat ten został wcześniej omówiony: M. Zemla, Dziennikarze amerykańscy o zbrodni katyńskie 

w czasie II wojny światowej-analiza i przekłady wybranych artykułów z lat 1943–1944, „Rodowód Rodzin 
Katyńskich” 2013, nr 2, s. 58–67. 
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Forsowana przez kongresmenów wersja o  odpowiedzialności władz ZSRR za śmierć 
polskich jeńców była w  raportach deprecjonowana jako propaganda III Rzeszy. Naj-
istotniejsze w  tym kontekście były przywołane w  dokumencie zeznania Henry’ego 
Clarence’a Cassidy’ego5, amerykańskiego korespondenta w ZSRR w latach 1940–1944, 
jednego z zaproszonych do Katynia w trakcie trwania sowieckiej ekshumacji. Świadek 
twierdził, że artykuły wysyłane do USA nie zawierały osobistych wniosków, lecz przed-
stawiały punkt widzenia Sowietów. Korespondenci mieli być zmuszani do tego kroku, 
ponieważ każda negacja doprowadziłaby do zablokowania wysyłki tekstów do Stanów 
Zjednoczonych6. Według świadka, argumenty przedstawione przez komunistów nie 
zdołały przekonać zachodnich dziennikarzy. 

W omawianym raporcie opisano również zeznania dwóch pozostałych świadków, 
przesłuchiwanych 6 lutego 1952. Pierwszym z  nich był ks. Leopold Braun (obywa-
tel amerykański), który w  latach 1934–1945 był kapelanem kolonii dyplomatycznej 
w Moskwie. W raporcie akcentowano, że „zeznawał wyjątkowo łajdacko i jednocześnie 
wyjątkowo inteligentnie, że ludobójstwo jest cechą charakterystyczną sowieckich rzą-
dów”. W czasie zeznania wymienił nazwiska komunistycznych przywódców z krajów 
Europy Wschodniej: Klementa Gottwalda, Wilhelma Piecka, Bolesława Bieruta, stara-
jąc się wskazać niebezpieczeństwa płynące z ich rządów. W kolejnej części raportu po-
jawił się skrót myślowy, mający znamiona przekłamania. Napisano, że „Braun uchylił 
się od związania córki Harrimana [Williama Harrimana – ambasadora USA w ZSRR, 
M.Z.] z  tymi dziennikarzami amerykańskimi, którzy swego czasu pisali o wyraźnej 
odpowiedzialności hitlerowców za Katyń”. Kathleen Harriman, która wraz z zachod-
nimi korespondentami wizytowała miejsce kaźni polskich jeńców podczas ekshumacji 
sowieckiej, uwierzyła tezom sowieckiej propagandy i napisała raport oskarżający hit-
lerowców o dokonanie zbrodni pod Smoleńskiem. Podczas przesłuchania ks. Leopold 
Braun, pytany o udział córki ambasadora oraz amerykańskich dziennikarzy w wypra-
wie do Katynia, stwierdził, że rozmawiał z nimi osobiście i żaden z nich nie uwierzył 
w przygotowaną inscenizację. Nie miał jednak styczności z Kathlen Harriman, więc nie 
był w stanie wypowiadać się na temat jej oświadczeń w sprawie zbrodni na Polakach. 

Kolejnym świadkiem opisanym w raporcie był płk WP Jerzy Grobicki, były więzień Ko-
zielska. Dla autorów raportu najistotniejszą sprawą był fakt, że wskazał on sowieckiego 
ambasadora w Londynie Georgija Zarubina jako dowódcę obozu, w którym był osadzony 
(zaznaczył jednak przy tym, że nie miał w tej sprawie pewności). Z całą pewnością Grobi-
cki pomylił Georgija z Wasilijem Zarubinem, który nie był „dowódcą” obozu, lecz kiero-
wał działaniami zespołu, którego zadaniem było wskazanie wrogów władzy sowieckiej7. 

5 Tamże.
6 Artykuł Henry’ego Clarence’a Cassidy’ego, który ukazał się w „Washington Post” dnia 27 stycznia 

1944, był neutralny, czym wyróżniał się spośród publikacji dotyczących Zbrodni Katyńskiej napisanych 
przez dziennikarzy pracujących na terenie USA. Po krótkim przedstawieniu sprawy zacytował fragment 
komunikatu rządu rosyjskiego i opisał wnioski. 

7 Prawdopodobnie miał też wpływ na podjęcie decyzji o eksterminacji polskich jeńców.  
A. Przewoźnik, Katyń. Zbrodnia, Prawda, Pamięć, Warszawa 2010, s. 336.
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Ostatnia część dokumentu zawierała sugestię, że ambasada RP we współpracy 
z ambasadą ZSRR powinny podjąć energiczne działania propagandowe, deprecjonują-
ce działania kongresmenów8. 

Sprawa omówionych wyżej przesłuchań została również podniesiona w kolejnym 
raporcie polskiej ambasady, datowanym 11 lutego 1952. Dla jego autorów istotny był 
fakt, że fragmenty zeznań Leopolda Brauna, dotyczące komunistycznych przywód-
ców, zostały przemilczane przez amerykańską prasę. Natomiast konserwatywny, po-
pierający partię republikańską „Washington Times Herald” podchwycił temat raportu 
 Kathleen Harriman i mocno ją zaatakował9. 

Twierdzenia córki byłego ambasadora nie mogły być jednak wykorzystane przez 
ambasadę RP w  Waszyngtonie, ponieważ – jak wynikało z  publikacji londyńskiego 

„Dziennika Polskiego” z dnia 20 lutego 1952 – zaczęła ona publicznie wycofywać się ze 
swoich wniosków, wysnutych podczas pobytu w Katyniu, akcentując wątpliwości, ja-
kie zawarła w raporcie z tamtego okresu. Wyraziła także gotowość do złożenia zeznań 
przed Komitetem Maddena10, co nastąpiło dopiero 12 listopada 1952. 

W raportach ambasady RP w Waszyngtonie postać Kathleen Harriman nie była już 
więcej przywołana. Treść kolejnych dokumentów została zdominowana przez kwestie po-
lityczne, opisywane wcześniej. W raporcie z dnia 12 lutego 1952 wspomniano zaproszenie 
pracowników ambasady ZSRR do złożenia zeznań przed Komitetem Maddena, jakie jego 
przewodniczący wystosował cztery dni wcześniej. Według dokumentu, notatki z tego wy-
darzenia zostały wydrukowane w prasie amerykańskiej bez dodatkowych komentarzy11.

Kolejnym, istotnym wydarzeniem było przekazanie 25 lutego 1952 ambasadoro-
wi ZSRR w USA Aleksandrowi Paniuszkinowi, za pośrednictwem Departament Stanu, 
oficjalnej prośby Komitetu Maddena o dostarczenie dowodów w sprawie okoliczności 
śmierci polskich jeńców. Według raportu ambasady RP z dnia 28 lutego 1952, „inspi-
rowani dziennikarze” mieli twierdzić, że Departament Stanu z rezerwą odnosił się do 
inicjatywy kongresmenów12. Był to jedyny komentarz związany tą sprawą. Kilka rapor-
tów w całości lub fragmentach poświęcono natomiast konsekwencjom opublikowania 
3 marca 1952 tekstu Oświadczenia Rządu RP z dnia 29 lutego 1952 w dwutygodniku 
ambasady polskiej w Waszyngtonie „Poland Today”. 

11 marca przewodniczący Komitetu Katyńskiego Ray Madden, podczas sesji po-
święconej przyznaniu kredytów na wyjazd kongresmenów do Europy celem przesłucha-
nia świadków, odniósł się również do tej kwestii. W pierwszej kolejności odczytał tekst 
komunikatu Ambasady RP, który tym samym został włączony do stenogramu z po-
siedzenia Kongresu USA w sprawie Katynia. Komentując go, stwierdził m.in. „Ten ko-
munikat nie jest niczym innym, jak bezczelną propagandą komunistyczną, uprawianą 

8 Tamże.
9 Archiwum MSZ-z 9 w 19 t 245, s. 7.

10 Córka Harrimana była w Katyniu – chce zeznawać przed Komisją, „Dziennik Polski”, 20 lutego 1952, 
cyt.  za: M. Zemla, Dziennikarze amerykańscy, dz. cyt., s. 78.

11 Archiwum MSZ-z 9 w 19 t 245, s. 8.
12 Archiwum MSZ-z 9 w 19 t 245, s. 10.
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nieomal w  cieniu Kapitolu. Obelżywy tekst komunikatu prasowego Ambasady Pol-
skiej świadczy dobitnie, że śledztwo katyńskie piętnuje, a zarazem szkodzi narzucone-
mu przez Sowiety reżimowi w Polsce. (…) Gdyby Polacy w Ambasadzie Polskiej w Wa-
szyngtonie nie zaprzedali honoru swych przodków za miskę komunistycznej soczewicy, 
wówczas pomagaliby naszej komisji w odkryciu prawdziwych faktów o mordzie katyń-
skim, zamiast działając jako narzędzie Kremla, ukrywać prawdziwych morderców”13. 

W dalszej części wypowiedzi Madden zapowiedział, że podczas kolejnego posie-
dzenia Komitetu Katyńskiego zaproponuje Departamentowi Stanu, aby zażądał prze-
prosin od polskiego ambasadora, a w razie odmowy domagał się jego odwołania14. Od-
czytał także, adresowane do siebie, listy dwóch dziennikarzy – Warrena Francisa 
z waszyngtońskiego biura „Los Angeles Time” oraz Stephana Cebelta, korespondenta 
akredytowanego przy Kongresie. To właśnie oni, po otrzymaniu dwutygodnika „Poland  
Today”, powiadomili Raya Maddena o publikacji obraźliwego dla Komitetu Katyńskiego 
Oświadczenia Rządu RP. W swoich listach wyrazili oburzenie treścią komunikatu i uznali,  
że Departament Stanu powinien w tej sprawie zareagować15. 

Po wystąpieniu Raya Maddena pracownicy ambasady RP rozpoczęli analizę reakcji 
amerykańskich publikatorów na jego słowa. 11 marca 1952, czyli w dniu ich wygłosze-
nia, nie odnaleziono żadnej wzmianki z nimi związanej. Wydany następnego dnia ko-
munikat AP, który stał się podstawą publikacji prasowych, był skrótowy i – jak wyni-
kało z raportu ambasady RP z 15 marca 1952 – „opuszczono szereg obelżywych uwag 
o ambasadzie”16. Z perspektywy kilku dni oceniono również, że do tamtej pory pra-
sa nie nagłośniła sprawy17. Zgodnie z życzeniem przewodniczącego Komitetu Katyń-
skiego, 21 marca 1952 nastąpiła stanowcza reakcja Departamentu Stanu. Tego dnia 
wydano notatkę, której treść została jeszcze tego samego dnia przedstawiona dzien-
nikarzom przez sekretarza stanu Deana Achesona. Na jej podstawie ambasada RP 
otrzymała zakaz druku wszelkich publikacji, w tym dwutygodnika „Poland Today”. Ze-
zwolono jedynie na wydawanie komunikatów prasowych18. W raporcie ambasady RP 
z dnia 25 marca 1952 zaznaczono, że zakaz nie dotyczył polskiej delegacji przy ONZ, 
która w dalszym ciągu miała możliwość drukowania swoich materiałów bez żadnych 
ograniczeń. Sugerowano rozważenie możliwości wykorzystania tego faktu do celów 
propagandowych, zalecając przy tym ostrożność19. 

W dalszej części dokumentu odniesiono się do reakcji amerykańskich środków ma-
sowego przekazu. Sprawa znalazła duży rozgłos w prasie oraz radiu, jednakże przy roz-
patrywaniu szczegółów noty nie atakowano już zbyt mocno samej ambasady20. 

13 Archiwum MSZ-z 9 w 19 t 245, s. 85.
14 Tamże, s. 33, 85.
15 Tamże, s. 34–35.
16 Tamże, s. 21.
17 Tamże.
18 Tamże, s. 43–44.
19 Tamże, s. 44.
20 Tamże, s. 44.
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Trzy dni po konferencji Deana Achesona, Departament Stanu przekazał ambasa-
dzie RP list Raya Maddena (adresowany do ambasadora RP), datowany 18 marca 1952, 
w którym przewodniczący Komitetu zaprosił rząd RP do przedłożenia dokumentów 
w sprawie Zbrodni Katyńskiej i wyznaczenia świadków, którzy mogliby zostać prze-
słuchani przez kongresmenów. Reakcja na powyższą inicjatywę była szybka. 26 marca 
1952 przesłano do Warszawy raport, w której ambasador prosił o instrukcje. Zasuge-
rował przy tym, aby odpowiedź, z której chciałby uczynić komunikat prasowy, była la-
koniczna, dosadna i zawierała informację, że dla Polaków sprawa katyńska została już 
wyjaśniona. Przypomniał również, że ambasada ZSRR na podobne pismo odpowiedzia-
ła w przeciągu czterech dni21. W odpowiedzi, datowanej na 28 marca 1952, uwzględnio-
no sugestie ambasadora. Miała ona zostać ogłoszona w prasie i radiu dwa dni później. 
Po krótkim przypomnieniu tematu stwierdzono tam, że wystosowanie „zaproszenia 
od przewodniczącego Kongresu Komisji Kongresu Stanów Zjednoczonych, który wbrew 
obowiązującym obyczajom międzynarodowym uzurpuje sobie prawo wystosowywania 
zaproszeń do suwerennych rządów, nie ma precedensu w historii stosunków między-
narodowych. Stanowisko Rządu Polskiego wobec działalności tej komisji zostało wy-
rażone w oświadczeniu Rządu Polskiego ogłoszonym w dniu 1 marca 1952 i Rząd Pol-
ski nie zamierza więcej do sprawy tej powracać”22. 

W żadnym z kolejnych raportów nie można odnaleźć informacji, aby jakikolwiek 
dziennikarz prasowy lub radiowy zacytował lub skomentował powyższe oświadczenie. 
Na tej podstawie można więc założyć, że sprawa nie została nagłośniona. Ambasada 
RP w Waszyngtonie, która miała prawo porozumiewać się z opinią publiczną wyłącz-
nie poprzez komunikaty prasowe, nie posiadała już żadnej innej możliwości przekaza-
nia swojego stanowiska. 

2 lipca 1952 kongresmani przedstawili Raport wstępny, zawierający konkluzje ze 
śledztwa dotyczącego okoliczności śmierci polskich jeńców wojennych. Analizując re-
akcje opinii publicznej, pracownicy ambasady musieli przyznać, że nie udało się zde-
precjonować prac Komitetu Maddena. Z raportu ambasady, datowanego 30 lipca 1952, 
wynika, że konkluzje dotyczące odpowiedzialności władz ZSRR za zbrodnię w Katy-
niu zostały przyjęte przez amerykańską prasę i opinię publiczną bez zastrzeżeń, a cała 
sprawa zyskała duży rozgłos. Pracownicy ambasady uznali, że sprawa zbrodni na pol-
skich jeńcach przytoczona zostanie jedynie w wykładni podanej w raporcie sporządzo-
nym przez kongresmenów. Nie mieli również wątpliwości, że teza o odpowiedzialności 
władz ZSRS za zbrodnię na tysiącach polskich jeńców została bezsprzecznie zakorze-
niona w świadomości Amerykanów. Pracownicy ambasady wskazali zatem jednoznacz-
nie, że Komitet Maddena osiągnął sukces.

21 Tamże, s. 50.
22 Tamże, s. 45.
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