Cmentarz Nieistniej¹cych Cmentarzy
Zamys³
iasto Gdañsk podjê³o bardzo wa¿n¹ inicjatywê upamiêt
nienia nieistniej¹cych gdañskich nekropolii w duchu ekumenizmu. Myl tê zrealizowaæ ma pomys³ przestrzenny cmentarz nieistniej¹cych cmentarzy.
Na terenie pocmentarnym, w parku przy Kociele pw. Bo¿ego
Cia³a, powstaæ ma przestrzeñ wspólnej pamiêci zmar³ych,
których miejsce spoczynku ju¿ nie istnieje. Przestrzeñ wspólnej
ciszy, upamiêtniaj¹ca wszystkich, którzy odeszli na zawsze,
niezale¿nie od statusu spo³ecznego, pochodzenia czy
przynale¿noci wyznaniowej. Miejsce to znajduje siê w cis³ym
centrum miasta, przy jednej z g³ównych tras komunikacyjnych
 dziêki czemu jest ³atwo dostêpne i zauwa¿alne; jest wa¿nym
znakiem i dobrym nonikiem przekazywanego przes³ania.
Nieistniej¹ce cmentarze
W historii miasta Gdañska od czasów redniowiecza istnia³o
ponad 90 nekropolii, przed wojn¹ by³o ich 67, do dzi przetrwa³o
jedynie 15 i los kilku z nich wci¹¿ jest niepewny. Miasto
nieustannie zmieniaj¹ce swój kszta³t przestrzenny, nêkane
klêskami, wojnami, wci¹¿ rozwijaj¹ce siê, straci³o wiele
cmentarzy: nie ma ju¿ bram cmentarnych, zniknê³y nagrobki,
nie ma miejsca na symboliczne zapalenie wieczki.
Jako forma zadoæuczynienia, powstanie przestrzeñ maj¹ca
symbolizowaæ wszystkie miejsca pochówku, które ju¿ nie
istniej¹. Zaistnieje nowa przestrzeñ przywo³uj¹ca pamiêæ tych,
których ¿ycie z³o¿y³o siê na historiê tego miasta. Przestrzeñ
bêd¹ca sprawdzianem naszej dojrza³oci.
To trudne zadanie projektowe, poniewa¿ miejsce to bêdzie
znakiem szacunku dzisiejszego pokolenia wobec wszystkich
dot¹d tworz¹cych spo³ecznoæ miasta, w którym my obecnie
¿yjemy.
Wystawiamy pomnik ich pamiêci i swojej dojrza³oci,
buduj¹c to miejsce w duchu ekumenizmu i ekspiacji, miejsce
przywo³uj¹ce pamiêæ tych, którzy odeszli.
Konkurs
W sierpniu 2000 r. miasto Gdañsk og³osi³o konkurs, na który
wp³ynê³o 12 prac z ca³ej Polski. W wyniku obrad s¹du
konkursowego, zgodnie z warunkami konkursu, wy³oniono 3
prace, które zakwalifikowano do II etapu. W po³owie
padziernika og³oszono werdykt wy³aniaj¹cy zwyciêski projekt
zakwalifikowany do realizacji.
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31 padziernika ubieg³ego roku wmurowano kamieñ wêgielny
pod budowê pomnika. W uroczystoci udzia³ wziêli
przedstawiciele wszystkich kocio³ów, gminy ¿ydowskiej, a
tak¿e zwi¹zków wyznaniowych i Polskiej Rady Ekumenicznej.
Nagrodzone projekty
I miejsce  realizacja
architekci:
Hanna Klementowska, Jacek Krenz
wspó³praca:
Katarzyna Bogucka-Krenz,
Micha³ Krenz, Andrzej Wójcicki  studenci WA PG;
rzebiarze: Zygfryd Korpalski, Witold G³uchowski
Pomys³em przestrzennym jest oparcie kompozycji na
istniej¹cym na terenie pocmentarnym drzewostanie. Wysokie
drzewa stanowi¹ filary i sklepienie nowo tworzonej przestrzeni.
Wykorzystano ich doæ regularny uk³ad uzupe³niony miejscowo
rzebami, przedstawiaj¹cymi pêkniête pnie, tym samym nadaj¹c
za³o¿eniu czystoæ i porz¹dek geometryczny.
Kamienne kolumny to symbol pêkniêtego, umieraj¹cego
drzewa, które dziêki nasyceniu wiat³em o¿ywa na nowo.
Elementem wprowadzaj¹cym do powsta³ej kompozycji jest
symboliczna brama, któr¹ buduj¹ elementy rzebiarskie 
pylony, zaznaczaj¹ce wejcie, stanowi¹ce stronê tytu³ow¹
ca³ego za³o¿enia, podkrelaj¹ce moment znalezienia siê w
miejscu szczególnym. W nastrój wprowadza umieszczona tam
strofa wiersza poetki Maszy Kaleko, której tomy poetyckie
znalaz³y siê wród ksi¹¿ek spalonych na stosie z rozkazu Hitlera
w 1933 roku:
Setkom tysiêcy, co imion nie maj¹ na grobie,
A tylko Bóg jedyny wie, jak kto siê zowie.
Siad³szy na s¹dzie, trwa z niez³omn¹ moc¹,
Aby ka¿dego z Ksiêgi ¯ycia skreliæ.
Panie, niech drzew wo³anie do ciebie doleci.
Ostatnie wiat³o zapalmy dzi w nocy.
Za bram¹ rozpoczyna siê przestrzeñ pamiêci o cmentarzach,
które ju¿ nie istniej¹. Wspomniany uk³ad drzew formuje obraz
przestrzeni, któr¹ mo¿na porównaæ do wnêtrza wi¹tyni, jej
nawowego uk³adu. Ga³êzie stanowi¹ organiczn¹, a¿urow¹
konstrukcjê przekrycia sklepiennego. Jest to struktura
niejednorodna, zmienna w czasie  od wiosny do wczesnej
jesieni wype³niona zwart¹ gêstwin¹ lici.
I miejsce
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Posadzkê buduje kompozycja elementów kamiennych,
wype³niaj¹cych poszczególne pola, powsta³e w wyniku
geometrycznych podzia³ów wyznaczonych przez pnie drzew
oraz ich rzebione odpowiedniki. Zaprojektowana struktura
pod³o¿a wype³nia wiêksz¹ czêæ dzia³ki, wpisuj¹c siê dyskretnie,
ale bardzo konsekwentnie w istniej¹cy park. W poszczególnych
kwaterach, wyró¿nionych obrze¿em z jasnego kamienia,
umieszczane bêd¹ elementy pochodz¹ce z dawnych
cmentarzy. Zbiór wzbogacany bêdzie sukcesywnie.
Pomiêdzy wype³nionymi p³aszczyznami pozostaj¹ wolne,
w¹skie trakty, przypominaj¹ce cie¿ki cmentarne prowadz¹ce
zwykle pomiêdzy kolejnymi kwaterami cmentarza.
Element kulminacyjny za³o¿enia, to rzeba  rodzaj o³tarza/
katafalku. Umieszczony osiowo, widoczny z daleka ponad
p³askimi kompozycjami realizowanymi w p³aszczynie
posadzki; wyeksponowany przez absydialne wygiêcie ciany
zamykaj¹cej tê przestrzeñ i stanowi¹cej dla niego t³oodniesienie. Ma on formê monumentalnej p³yty kamiennej
scalaj¹cej symbolicznie pozosta³oci/wspomnienia
wszystkich gdañskich cmentarzy, które ju¿ nie istniej¹.
Jego nowoczesna forma niejako wyrasta ze szcz¹tków
przesz³oci  symbolicznego, rzebiarskiego lapidarium, w
którym pojawiaj¹ siê kszta³ty nagrobków z cmentarzy ró¿nych
wyznañ, w myl idei ekumenizmu.
Górna p³yta, prosta, powci¹gliwa w formie, wspó³czesna w
wyrazie i jednoczenie neutralna, jest dobrym nonikiem idei
jednoci wobec mierci, jednoci pamiêci wszystkich zmar³ych,
niezale¿nie od wyznaniowej przynale¿noci.
Prost¹ p³ytê od jej bardzo bogatej rzebiarsko podbudowy
oddzielaj¹ znaki  litery nios¹ce ze sob¹ przes³anie zapisanego
nimi cytatu z wiersza Maszy Kaleko :
... tym , co imion nie maj¹ na grobie,
a tylko Bóg wie, jak kto siê zowie ...
wiat³a umieszczone w p³ycie g³ównej, skierowane ku górze,
kieruj¹ nasz¹ myl ku transcendencji, gdzie materialne miejsca
pochówku ró¿nych wyznañ ³¹cz¹ siê w jednoæ. Nieruchome
smugi tych promieni wiat³a bêd¹ mówiæ o ich trwa³oci jako
drogowskazu w ruchliwym dymie lampek wotywnych.
Zamkniêcie ca³ego uk³adu tworzy ciana: spinaj¹ca
szpalery drzew i symboliczne nawy. Odgradza ona jednoczenie
tworzon¹ przestrzeñ sacrum od pozosta³ej, odmiennie
u¿ytkowanej, czêci parku.
Dodatkowe wydzielenie ca³ego za³o¿enia organizuje niskie
ogrodzenie, maj¹ce symbolicznie oddzieliæ przestrzeñ sacrum
od profanum  miejsce kultu od codziennoci.
W zaproponowanej koncepcji projektowej, stworzono
wra¿enie silnej zale¿noci pomiêdzy ¿yw¹ tkank¹ tego miejsca

i zaprojektowanymi obiektami.
Pomys³ podporz¹dkowania kompozycji zastanym drzewom,
elementom reprezentuj¹cym przyrodê, niezwykle urealnia ca³e
za³o¿enie, pomaga mu wrosn¹æ w tê przestrzeñ, wspó³istnieæ i
nieæ wa¿ne przes³anie.
Drzewa to niemi wiadkowie dziesi¹tek lat naszej historii,
zastan¹ je w tym miejscu kolejne pokolenia, aby odczuæ dzi
wyra¿on¹ intencjê.
W wyniku realizacji tego projektu powstanie ¿ywa i
prawdziwa przestrzeñ wspomnieñ.
II miejsce
artysta rzebiarz: Tomasz Tomaszewski
wspó³praca: prof. Alojzy Gryt
Za³o¿enie buduj¹ dwa g³ówne elementy: ciana/mur
budowana kompozycj¹ pionowo ustawionych p³yt oraz
symboliczna brama. Zaprojektowana posadzka wyznacza trakt
pieszy, a tak¿e rodzaj postumentu stanowi¹cego bazê muru.
Kompozycja wyeksponowana jest w stronê zmierzaj¹cego
ku niej Odbiorcy. Elementy rzebiarskie usytuowano w
oddaleniu od ulicy, w g³êbi parku. Zachowanie takiego dystansu
pozostawia czas na kolejne przybli¿enia emocjonalne w jego
odbiorze, a¿ do doznania misternych detali faktury
dostrzegalnych dopiero z niedu¿ej odleg³oci. W ten sposób
budowany nastrój pozwala powoli, stopniowo wkraczaæ do
wiata wspomnieñ o nieistniej¹cych cmentarzach.
Zbli¿aj¹c siê do parku, wkraczamy najpierw na cie¿kê, która
prowadzi wród drzew, w stronê symbolicznego muru. Za tym
murem spodziewalibymy siê znaleæ tradycyjny cmentarz. Tutaj
jednak pozostaje on jedynie przestrzeni¹ domyln¹.
Mur sk³ada siê z elementów cian pionowych i jednej
poziomej, u³o¿onej na posadzce w miejscu przeciêcia osi
pod³u¿nej i poprzecznej ca³ego za³o¿enia. P³yta ta, pozostawiona
tak, jakby w³anie upad³a, stanowi silny, symboliczny akcent,
dynamiczn¹ dominantê pozornie zastyg³ego w bezruchu uk³adu
form. Jest elementem zajmuj¹cym centralne miejsce, dziêki
czemu posiada swoj¹ dodatkow¹ moc przekazu i koncentruje
uwagê Odbiorcy.
U³o¿enie jednego z fragmentów na ziemi pozostawia w
zwartej kompozycji pust¹ przestrzeñ - wy³om w p³aszczynie
ciany/muru. Powsta³ w ten sposób rodzaj bramy do innego
wiata, wiata po-drugiej-stronie. Brama ta stanowi rodzaj
retorycznego wprowadzenia na teren nieistniej¹cych cmentarzy.
Doznajemy sugestii istnienia tajemniczej, wiecznie ¿ywej
przestrzeni wspomnieñ.
Kompozycja stanowi¹ca symboliczny mur/cianê ustawiona
jest na postumencie/cokole wynosz¹cym j¹ w sensie formalnym,
nie przestrzennym, do rangi monumentu. Postument ten stanowi
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element, wystarczaj¹co silny, aby go wizualnie dowiadczyæ, i
doæ dyskretny, by zachowaæ spójnoæ z przestrzeni¹ wiata
zastanego.
Kolejne, rozsuniête elementy buduj¹ce mur, ustawione s¹
blisko siebie i wizualnie stanowi¹ niemal¿e jednolit¹
p³aszczyznê. Obserwuj¹c celowo pozostawione przewity,
mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e w nieo¿ywion¹ strukturê rzeby
wpisano kadry ze wiata rzeczywistego. wiat³o i zieleñ
zosta³y niejako zaproszone do budowania obrazu. Stanowi¹ jego
¿ywy, zmienny element, a nowo projektowana przestrzeñ wydaje
siê wrastaæ w wiat otaczaj¹cy.
Poszczególne fragmenty muru maj¹ zró¿nicowan¹ wysokoæ.
Miejscami mo¿na odnaleæ, w nieregularnym zarysie
zwieñczenia, reminiscencje attyk grobowców. Krawêdzie
pionowe, równie¿ ukszta³towane nieregularnie, sugeruj¹ wyjêcie
tej kompozycji z szerszego kontekstu, symbolicznie sygnalizuj¹
domylne istnienie kontynuacji muru lub zaczerpniêcie tego
motywu z innej przestrzeni.
Ten mur to pomnik, pozbawiony cmentarza jest
pozosta³oci¹, jest wiadectwem przesz³oci,(...) jest granic¹
pomiêdzy teraniejszoci¹ i wiecznoci¹.
Ca³y uk³ad wypracowano w skali pozwalaj¹cej na bardzo
bezporedni, kameralny odbiór. Wród tej wielkoci obiektów
poruszamy siê swobodnie. Czytelna pozostaje jednak intencja
stworzenia granicy/rozdzielenia dwóch wiatów, z których drugi
(mistyczny), symbolicznie wykreowany, dziêki przenikaj¹cemu
przez szczeliny wiat³u, pozostaje jedynie naszym
wyobra¿eniem.
Jednolita z daleka powierzchnia muru, z bli¿szej perspektywy
ujawnia swoj¹ bogat¹ treæ. Pozornie dwukierunkowe
p³aszczyzny odkrywaj¹ kolejny wymiar wyra¿ony dynamizmem
ich struktury. Ukazuje ona odbiorcom reminiscencje
nieistniej¹cych ju¿ miejsc. Przedstawiona jest opowieæ
przekazana symbolami, cytatami, obrazami nagrobków.
 ...ten rysunek ma wa¿n¹ cechê, mówi o tym, co jest po
drugiej stronie...
Ca³oæ jest strukturalnie tak niespokojna i nabrzmia³a, ¿e
wydaje siê pulsowaæ w³asnym ¿yciem.
III miejsce
architekt: Agnieszka Andrzejwska
rzebiarz: Ewa Kobylarczyk
in¿ynier konstr.: Anna £ysz
Za³o¿eniem projektowym by³o stworzenie miejsca kultu,
zadumy, przypomnienia. Zrealizowanie opowieci o zmar³ych,
przywo³anie wspomnieñ o nich, opieraj¹c siê na wêdrówce
Obserwatora/Odbiorcy po zaprojektowanym uk³adzie przestrzennym pomnika cmentarza nieistniej¹cych cmentarzy.
Przestrzeñ buduj¹ trzy zasadnicze elementy: uk³ad
wielobramny, fosa z k³adk¹ i pawilon/grobowiec.
Kompozycjê otwiera uk³ad wielu bram, ustawionych obok
siebie, symbolizuj¹cych wejcia na teren nieistniej¹cych ju¿
cmentarzy. Niezale¿nie od tego, które z nich wybierzemy,
znajdziemy siê we wspólnej przestrzeni pamiêci zmar³ych.
Bramy ulokowane s¹ pomiêdzy istniej¹cymi, wysokimi
drzewami. Gabaryty elementów bramnych dostosowano
zarówno do skali odbiorcy, jak i obiektów s¹siaduj¹cych
(koció³, zakrystia, wysokie drzewa). W ten sposób nowo
projektowany uk³ad staje siê równoprawnym uczestnikiem
otoczenia o porównywalnej sile wyrazu przestrzennego.
Kolejne elementy scalone s¹ wspólnym postumentem i spiête
kompozycyjnie monumentaln¹ bram¹ g³ówn¹, która niesie
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III miejsce
symboliczne przes³anie równoci i jednoci wobec mierci. Na
ka¿dej z bram umieszczone s¹ nazwy i krótki opis kolejnych
nieistniej¹cych cmentarzy, których pamiêæ przywo³uje to
miejsce.
Ustawione elementy powtarzaj¹ kierunek nawy g³ównej,
znajduj¹cego siê w s¹siedztwie, kocio³a. Jest to odczytywalne
jedynie z dalszej perspektywy, scala jednak harmonijnie obiekty
w szerszym kontekcie przestrzennym.
Na postumencie, u podnó¿a lewego filaru bramy g³ównej
zaprojektowana zosta³a tablica z zapisem s³owa pamiêæ
wypisanym w wielu jêzykach  miejsce sk³adania dowodów
pamiêci.
Kompozycja przestrzenna bram, to jednoczenie parawan
izoluj¹cy przestrzeñ od codziennego zgie³ku, dwiêków ulicy.
Na przed³u¿eniu rzutu kolejnych elementów pojawiaj¹ siê w
p³aszczynie posadzki trawiaste progi symbolizuj¹ce zarys
murów nieistniej¹cych ju¿ nekropolii.
W uk³ad bram wpisana jest w¹ska k³adka pokazuj¹ca
jeden z mo¿liwych szlaków, którego przejcie ma na celu
wywo³anie okrelonej sekwencji prze¿yæ. Jest to krótka
wêdrówka po historii wielu miejsc i przestrzeni symbolicznej
przynale¿¹cej do czasu realnego.
£agodna pochylnia prowadzi w stronê pó³przymkniêtego
pawilonu, zag³êbionego czêciowo w terenie. K³adka biegnie
ponad p³yn¹c¹ w dó³ wod¹. Po obu stronach, w przestrzeni fosy,
ustawiona jest kompozycja elementów rzebiarskich
wy³aniaj¹cych siê z wody, stanowi¹cych transpozycjê p³yt
nagrobnych. Na p³ytach pojawiaj¹ siê wyrzebione zarysy
postaci symbolizuj¹cych odchodz¹cych ludzi.
W¹skie przejcie w cianie, na koñcu fosy, prowadzi do
pó³przymkniêtej przestrzeni pawilonu/grobowca. Tu k³adka
urywa siê ponad p³ytk¹ studni¹. Teoretyczn¹ kontynuacj¹ cie¿ki
jest nisza/tunel w przeciwleg³ej cianie. Umieszczona tam grupa
rzeb symbolizuje odchodz¹cych zmar³ych.
K³adka, zmieniaj¹c w tym miejscu swój kierunek, prowadzi
dalej pochylni¹ w górê, wzd³u¿ ciany symbolizuj¹cej mur
cmentarny, na teren parku. St¹d, przechodz¹c p³ynnie w
kamienny chodnik prowadz¹cy niczym cie¿ka cmentarna
poprzez krainê pamiêci, kieruje do punktu wyjcia.
Krótka refleksja
Przy okazji tego konkursu nasuwa siê pytanie: jaki los czeka
tradycyjne nekropolie we wspó³czesnym miecie? Miecie, które
agresywnie wch³ania niezabudowane przestrzenie, zaspokajaj¹c
podstawowe potrzeby swoich mieszkañców. Byæ mo¿e nie jest
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to jeszcze problem obecnego pokolenia, ale nale¿a³oby
zawczasu znaleæ rozwi¹zanie tej kwestii.
Mo¿e wspó³czenie znane nam cmentarze, ze wzglêdu na
pog³êbiaj¹cy siê wci¹¿ deficyt przestrzeni, zostan¹ z za³o¿enia
sprowadzone do formy pomników wspólnej pamiêci?
Je¿eli tak, to nale¿a³oby sobie ¿yczyæ, aby realizowano je
wed³ug dobrych, przemylanych projektów, dziêki którym
powstanie przestrzeñ o odpowiednim nastroju i wyrazie
estetycznym.
* Cytaty pisane kursyw¹ zaczerpniêto z opisów autorskich.
Agnieszka Andrzejewska
Absolwentka Politechniki Gdañskiej
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W 60. rocznicê mierci
profesorów lwowskich

lipcu tego roku minê³a 60. rocznica bestialskiego mor
du profesorów lwowskich uczelni, dokonanego przez
Niemcy hitlerowskie. Okrucieñstwo tej zbrodni, mimo minionych lat, równie silnie dzia³a na nasza wyobraniê i uczucia.
Nie pogodzimy siê nigdy z t¹ bolesn¹ strat¹, tragiczny los profesorów i ich rodzin zawsze pozostanie w naszej pamiêci.
Zbrodnia ta nie by³a przypadkowa, by³a czêci¹ hitlerowskiej
polityki wzglêdem naszego narodu: Polacy bêd¹ mieli tylko
jednego pana  Niemców. Dwaj panowie obok siebie nie mog¹
i nie powinni istnieæ. Dlatego wszystkich przedstawicieli polskiej
inteligencji nale¿y zg³adziæ. To [...] brzmi okrutnie, ale takie
jest prawo ¿ycia  to s³owa Hitlera z przemówienia z 2 X 1940
r., wyg³oszonego w Berlinie. Wyra¿ony pogl¹d, to jedyne
uzasadnienie niespodziewanego, przeprowadzonego
natychmiast po zajêciu miasta przez oddzia³y hitlerowskie,
aresztowania i rozstrzelania grupy wybitnych uczonych polskich.
Akcja lwowska przeprowadzona by³a bez szukania pozorów
nawet wojennej sprawiedliwoci. Nie by³a tak¿e obliczona
na zastraszenie ludnoci polskiej  fakt ten, bezprecedensowy i
wyj¹tkowo niegodziwy, utrzymywano pocz¹tkowo w tajemnicy.
Chodzi³o wy³¹cznie o sprawn¹ i skuteczn¹ eksterminacjê
potencjalnej warstwy przywódczej spo³ecznoci polskiej.
Podobn¹ akcjê w Krakowie generalny gubernator Hans Frank
skrytykowa³, przemawiaj¹c do przedstawicieli SS i policji 30
V 1940 r.: Nie da siê opisaæ, ilemy mieli
zawracania g³owy z krakowskimi profesorami.
Gdybymy sprawê tê za³atwili na miejscu,
mia³aby ona ca³kiem inny przebieg. Proszê
wiêc panów usilnie, by nie kierowali ju¿
panowie nikogo wiêcej do obozów
koncentracyjnych w Rzeszy, lecz podejmowali
likwidacjê na miejscu lub wyznaczali zgodn¹
z przepisami karê.
Tak wiêc, zgodnie z tym zaleceniem, przed
inwazj¹ na Zwi¹zek Radziecki utworzono
specjalne odzia³y SS, nie podlegaj¹ce kontroli
prokuratur ani s¹dów, których zadaniem by³o
pod¹¿aæ za armi¹ z wczeniej
przygotowanymi listami proskrypcyjnymi do
zdobytych miast, aresztowaæ prominentne
osoby i rozstrzeliwaæ je. Lwów zosta³ zajêty
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przez armiê niemieck¹ 30 VI 1940 r. Nastêpnego dnia wesz³o
do miasta kilka oddzia³ów SS ze specjaln¹ misj¹. Wród nich
jeden pod dowództwem Eberharda Schoengartha, ws³awionego
aresztowaniem profesorów krakowskich (6 XI 1939 r.) i
odes³aniem ich do obozów koncentracyjnych, gdzie wielu z nich
zmar³o. Rozpoczêto aresztowania. Wstêpem do tragedii by³o
uwiêzienie prof. Kazimierza Bartla, wybitnego specjalisty
geometrii wykrelnej, by³ego premiera rz¹du Rzeczypospolitej.
Zabrano go z pomieszczeñ politechnicznych, jego ¿onê i córkê
równoczenie wyrzucaj¹c z mieszkania.
W³aciwa tragedia rozegra³a siê z 3 na 4 lipca 1941 r., miêdzy
godzin¹ 22. a 2. w nocy. Oddzia³y SS i ¿andarmerii polowej
przeprowadzi³y na obszarze miasta aresztowania profesorów
wy¿szych uczelni we Lwowie. Wraz z nimi zabierano wszystkich
obecnych w mieszkaniu mê¿czyzn powy¿ej 18 lat. Aresztowania
by³y popieszne, brutalne, nie pozwalano nawet na zabranie
najpotrzebniejszych rzeczy. Towarzyszy³a im powierzchowna
rewizja i rabunek wartociowych rzeczy. Wród aresztowanych
najwiêksz¹ grupê stanowili profesorowie uniwersyteckiego
Wydzia³u Lekarskiego. W sumie aresztowano 12 profesorów i
docentów. Byli to: prof. Antoni Cieszyñski (kierownik Kliniki
Stomatologicznej), emerytowany ginekolog prof. Adam So³owij
razem z 19-letnim wnukiem, prof. Witold Nowicki (kierownik
Zak³adu Anatomii Patologicznej) wraz z synem Jerzym
(doktorem medycyny, asystentem Zak³adu Higieny); prof.
Stanis³aw Progulski (pediatra) wraz z synem Andrzejem
(in¿ynierem); prof. medycyny s¹dowej W³odzimierz Sieradzki
razem z sublokatorem; prof. chirurgii W³adys³aw Dobrzaniecki
razem z przyjacielem dr. prawa Tadeuszem Trapkowskim; prof.
Jan Grek (internista) razem ze swoim szwagrem Tadeuszem
Boyem-¯eleñskim (który schroni³ siê we Lwowie po zajêciu
przez Niemców Warszawy); prof. Tadeusz Ostrowski (chirurg)
razem z przyjacielem, równie¿ chirurgiem Stanis³awem Ruffem,
jego synem  in¿ynierem, oraz ksiêdzem  dr. teologii
W³adys³awem Komornickim. Rodziny prof. Greka i
Ostrowskiego potraktowano szczególnie. SS odwiedzi³o ich
powtórnie tej nocy, zabieraj¹c wszystkich, tak¿e kobiety i s³u¿bê
(s³u¿bê póniej zwolniono). Celem takiego postêpowania by³
najwidoczniej zwyczajny rabunek  oba domy by³y bardzo
zamo¿ne, pe³ne antyków, obrazów, dywanów, kosztownoci. Po
mierci ich mieszkañców mieszkania sprzedano za bezcen
oficerom SS.
Aresztowani tej nocy zostali równie¿ internista prof. Roman
Renecki, chirurg prof. Henryk Hilarowicz oraz doc. ginekologii
Stanis³aw M¹czewski i doc. okulistyki
Jerzy Grzêdzielewski.
Oprócz profesorów Wydzia³u
Lekarskiego Uniwersytet straci³
wspomnianego ju¿ Tadeusza Boya¯eleñskiego, który po ucieczce z
Warszawy obj¹³ Katedrê Romanistyki, oraz
kierownika Katedry Prawa Cywilnego
prof. Romana Longchamps de Berier, z
którym zabrano a¿ trzech jego synów
(absolwentów Politechniki i licealistê)
Du¿¹ grupê profesorów straci³a
Politechnika. Wliczaj¹c prof. Bartla, by³o
to 8 profesorów: kierownik I Katedry
Matematyki prof. W³odzimierz Sto¿ek
aresztowany wraz z dwoma synami (obaj
absolwenci Politechniki), kierownik
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Katedry Miernictwa prof. Kasper Weigel razem z synem, mgr.
prawa, kierownik Katedry Mechaniki Teoretycznej prof.
Kazimierz Vetulani, kierownik Katedry Pomiarów
Maszynowych prof. Roman Witkiewicz, kierownik Katedry
Technologii Nafty i Gazów Ziemnych prof. Stanis³aw Pi³at,
kierownik Katedry Pomiarów Elektrycznych prof. W³odzimierz
Krukowski, kierownik II Katedry Matematyki prof. Antoni
£omnicki.
Ten sam los podzieli³ jeden profesor Akademii
Weterynaryjnej  prof. Edward Hamerski. Dwaj profesorowie
Akademii Handlu Zagranicznego  profesor ekonomii Henryk
Korowicz i profesor matematyki Stanis³aw Róziewicz
aresztowani i straceni zostali w kilka dni póniej (11 lipca).
Prof. Bartel, wobec którego w³adze hitlerowskie mia³y pewne
plany, po ich niespe³nieniu, rozstrzelany zosta³ po 24 dniach
spêdzonych w gestapowskim wiêzieniu.
Wyj¹tek stanowi³ pediatra prof. Franciszek Groer, jako jedyny
uwolniony na podstawie swojego niemieckiego pochodzenia.
Wszystkich aresztowanych pamiêtnej nocy zwo¿ono do tzw.
bursy Abrachamowiczów i ustawiano w korytarzu, twarz¹ do
ciany. Tak spêdzili ostatnie godziny swojego ¿ycia. Traktowani
byli brutalnie, jeli kto siê poruszy³ lub odwróci³, otrzymywa³
uderzenie piêci¹ lub kolb¹ w g³owê. Sytuacja ta, przerywana
wprowadzaniem nowo aresztowanych i wywo³ywaniem
kolejnych osób do pobliskiego pokoju na krótkie i agresywne
przes³uchanie, trwa³a do ok. 4. nad ranem, kiedy to
aresztowanych wyprowadzono w dwóch grupach na pobliskie
Wgórze Wuleckie i w przeci¹gu niespe³na pó³ godziny, kolejno
czwórkami poprowadzono nad wykopany dó³, gdzie byli
rozstrzeliwani. Po skoñczeniu egzekucji ziemiê natychmiast
zasypano, staraj¹c siê zatrzeæ wszelkie lady. W 1943 r., w
obliczu nadchodz¹cej klêski, zacieranie ladów tej i innych
zbrodni przybra³o masowy charakter. Zw³oki zosta³y
ekshumowane, szcz¹tki spalono i rozrzucono po lasach na
przedmieciach Lwowa.
Wczeniej jednak, ju¿ nastêpnego dnia po aresztowaniach,
zrozpaczone ¿ony i matki rozpoczê³y poszukiwanie swoich
bliskich. Pocz¹tkowo uzyskiwane informacje by³y sprzeczne,
po czasie jednak gestapo przesta³o ukrywaæ fakt mierci
profesorów i cz³onków ich rodzin, w niektórych przypadkach
wystawiono nawet akty zgonu, nie zdradzaj¹c jednak ¿adnych
okolicznoci okrutnych zdarzeñ.
Po zakoñczeniu wojny, gdy ju¿ nikt nie ³udzi³ siê co do ich
losu, poczêto podejmowaæ inicjatywy upamiêtnienia ich
mêczeñskiej i niepotrzebnej mierci. W kilku miastach w obrêbie
nowych, powojennych granic administracyjnych Polski
doprowadzono do wzniesienia pomnika, b¹d ods³oniêcia
tablicy (na placu Grunwaldzkim we Wroc³awiu  1964 r., w
kociele o.o. franciszkanów w Krakowie  1966 r., w holu
Oddzia³u PAN we Wroc³awiu i Uniwersytetu Wroc³awskiego 
1981 r.), lecz decyzj¹ ówczesnych w³adz powiêcane by³y one
ogólnie ofiarom hitleryzmu, a nie konkretnie profesorom
lwowskim. Dopiero w listopadzie 1981 r. przed pomnikiem na
placu Grunwaldzkim, podczas uroczystoci upamiêtniaj¹cej ich
mieræ, ods³oniêto tablicê z nazwiskami pomordowanych
profesorów.
Równie¿ we Lwowie zamierzano uczciæ pamiêæ profesorów.
W 1956 r., w miejscu stracenia na Wzgórzach Wuleckich,
wy³¹cznym staraniem garstki pozosta³ych Polaków, poczêto
budowaæ pomnik. W³adze radzieckie wstrzyma³y jednak
budowê, a po latach wyburzono szcz¹tki niedosz³ego pomnika
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i wyrównano teren. Polska spo³ecznoæ nie zapomnia³a jednak
o sprawie. Gdy tylko zmieni³y siê warunki polityczne, Polskie
Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi (a cilej:
pañstwo Czes³awa i Eugeniusz Cydzikowie) 4 lipca 1992 r.
postawi³o w miejscu kani profesorów brzozowy krzy¿.
Jednoczenie wyst¹piono do w³adz o zgodê na postawienie
prowizorycznego pomnika. W nastêpn¹ rocznicê stan¹³ wiêc w
tym miejscu metalowy krzy¿ na betonowej podstawie. Na tym
etapie sprawa utknê³a, gdy¿ do tej pory nie uda³o siê uzgodniæ z
w³adzami miasta treci napisu na pomniku. Zwrotu polscy
profesorowie Rada Lwowa nie jest jeszcze w stanie
zaakceptowaæ. Tak wiêc nielegalny napis powsta³ bia³¹ farb¹
olejn¹ na dobrze wysmo³owanej tekturze. Najtrwalsze s¹
prowizorki. Ta trwa ju¿ blisko dziesiêæ lat. Teren wokó³ pomnika
jest zdzicza³y, zachwaszczony. Trudno znaleæ to miejsce, mimo
¿e znajduje siê w rodku miasta. Wzmianki o nim nie znajdziemy
w ¿adnym przewodniku, od czasów przedwojennych nazwy ulic
zmienia³y siê kilka razy. Przysz³e losy pomnika s¹ niepewne.
S¹dziæ mo¿na, ¿e nasza pamiêæ jest najtrwalszym pomnikiem.
Anna Wanc³aw
Wydzia³ Architektury
(Fotografie autorki)

Polskie cmentarze wojenne 
Charków, Katyñ, Miednoje

W

³anie minê³a  latem tego roku  pierwsza rocznica
otwarcia i powiêcenia polskich cmentarzy wojennych
usytuowanych na rosyjskiej i ukraiñskiej ziemi.
Mam przed sob¹ przepiêknie wydany album o tych
katyñskich cmentarzach, przygotowany bardzo troskliwie i
starannie opracowany graficznie przez pana Andrzeja Spanilly
 przewodnicz¹cego Gdyñskiej Rodziny Katyñskiej. Tekst
zamieszczony w albumie jest przet³umaczony równie¿ na jêzyk
angielski i rosyjski. Jego za druk i oprawa s¹ dzie³em
Wydawnictwa Diecezji Pelpliñskiej Bernardinum. Redakcj¹
techniczn¹ i przygotowaniem do druku zajê³o siê Studio
Poligraficzne w Gdyni.
W albumie, oprócz aktualnych zdjêæ z uroczystoci otwarcia
cmentarzy, znalaz³y siê zdjêcia ze zbiorów Muzeum Katyñskiego
i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Marynarki
Wojennej w Gdyni oraz zdjêcia ze zbiorów w³asnych cz³onków
Rodzin Katyñskich. Projekt ok³adki jest dzie³em pani D¹brówki
Tylewicz.
Po 60 latach milczenia i zak³amania, po pokonaniu barier
polityczno-administracyjnych, powsta³y nareszcie cmentarze
naszych bliskich, pomordowanych bestialsko przez sowieckich
katów z NKWD. Cmentarze te powsta³y niezawodnie i przede
wszystkim dziêki niezmordowanej silnej woli i uporowi Rodzin
Katyñskich.
5 marca 1940 roku Biuro Polityczne Komitetu Centralnego
Wszechzwi¹zkowej Komunistycznej Partii Bolszewików
Zwi¹zku Radzieckiego postanowi³o rozstrzelaæ i unicestwiæ na
zawsze 25 799 Polaków  oficerów Wojska Polskiego,
policjantów i funkcjonariuszy pañstwowych II Rzeczypospolitej,
wziêtych do niewoli w pocz¹tkach wrzenia 1939 r.,
internowanych nastêpnie w trzech wielkich obozach w
Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, nie licz¹c ju¿ obozów
mniejszych na terenie Ukrainy i Bia³orusi. Zamordowano ich
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bestialsko strza³ami w ty³ g³owy, w g³êbokiej tajemnicy
wiêzionych w kazamatach sowieckich, wiosn¹ 1940 r.
I tak up³ywa³y lata. Gubiono siê w domys³ach, przesta³y
przychodziæ kartki pocztowe i listy od wiêzionych. Co siê tam
dzieje? Czy wywieziono ich na Syberiê? Na g³êbok¹ pó³noc?
Czy mo¿e do podziemnych fabryk i kopalni sowieckich? Ale
jeszcze wszyscy mieli nadziejê, ¿e ¿yj¹. Po raz pierwszy nadzieja
zgas³a, gdy dotar³y do kraju doniesienia w³adz niemieckich w
1943 r. o odnalezieniu masowych grobów polskich oficerów
pod Katyniem. I od tej chwili nazwa Katyñ sta³a siê synonimem
i symbolem tej okrutnej zbrodni pope³nionej na niewinnych i
bezbronnych jeñcach wojennych. Rodziny Katyñskie wci¹¿ nie
traci³y resztek nadziei na powrót swych najbli¿szych. I dopiero
ostatecznie po g³êbokich zmianach, jakie dokona³y siê w
Zwi¹zku Sowieckim pod koniec 1988 r., w³adze komunistyczne
przyzna³y siê otwarcie do pope³nionej w 1940 r. zbrodni. Ca³y
wiat zacz¹³ mówiæ pe³nym g³osem i otwarcie na ten temat. W
roku 1990 r. zosta³y odnalezione dalsze miejsca zag³ady polskich
oficerów  w Piatichatkach ko³o Charkowa, gdzie rozstrzelano
jeñców ze Starobielska, i w Miednoje, gdzie zginêli jeñcy z
Ostaszkowa. Wtedy to Borys Jelcyn przekaza³ Lechowi Wa³êsie
kopie orygina³ów dokumentacji potwierdzaj¹cej ca³kowicie
decyzje w³adz ZSRR o wymordowaniu polskich jeñców
wojennych. Rozpoczê³y siê natychmiast gor¹czkowe prace
ledcze oraz ekshumacyjne prowadzone przez polskie w³adze,
potwierdzaj¹ce niezbicie okrutn¹ prawdê, I tak do 1996 r. zosta³y
bardzo dok³adnie zlokalizowane miejsca masowych grobów i
w lad za tym rozpoczêto starania o wybudowanie w tych
miejscach polskich cmentarzy wojennych. Na wniosek Rodzin
Katyñskich Rada Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa og³osi³a
miêdzynarodowy otwarty konkurs na zagospodarowanie
przestrzenne terenu przysz³ych cmentarzy. D³ugo trwa³y nie³atwe
rozmowy i uzgodnienia ze stron¹ rosyjsk¹ i ukraiñsk¹.
I tak oto po 60 latach od pope³nienia tej najokrutniejszej w
czasie II wojny wiatowej zbrodni ludobójstwa, doczekalimy
siê otwarcia i powiêcenia polskich cmentarzy wojennych w
Charkowie, Katyniu i Miednoje. Prace budowlane rozpoczêto
w 1999 roku i w niewiarygodnym tempie cmentarze te zosta³y
otwarte i powiêcone latem 2000 roku.
Wydarzenie to mia³o ogromn¹ rangê historyczn¹. Nie wszyscy
zdaj¹ sobie sprawê z tego, ile trzeba by³o pokonaæ trudnoci i
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progów, ile prze¿yæ, niepokojów, zw¹tpienia, a nawet upokorzeñ,
aby sprawê tê, tak wa¿n¹ dla polskiego narodu, doprowadziæ
do szczêliwego koñca. Niemniej bardzo du¿o trudnoci natury
technicznej trzeba by³o jeszcze pokonaæ w trakcie wykonywania
zarówno prac koncepcyjnych, jak i wykonawczych przy
realizacji za³o¿eñ projektu. Wiele by³o dyskusji, i to na wielu
p³aszczyznach  emocjonalnej, politycznej, religijnej,
artystycznej, a przede wszystkim finansowej.
Autorem koncepcji ideowo-przestrzennej, jak i projektu
realizacyjnego cmentarzy wojennych, jest artysta-rzebiarz z
Akademii Sztuk Piêknych w Gdañsku  Zdzis³aw Pidek, ze
swoim zespo³em, oraz bardzo wielu architektów z pracowni
FORT sp. z.o.o.
Otwarciu wszystkich trzech cmentarzy towarzyszy³a
wspania³a oprawa zewnêtrzna, sk³adano niezliczon¹ liczbê
wieñców i kwiatów, by³o wiele przemówieñ ze strony w³adz
najwy¿szego szczebla, przekazywano sobie nawzajem
publicznie podziêkowania, oddawano honory wojskowe, a tak¿e
z ca³ym ceremonia³em przeniesione zosta³y na cmentarze Krzy¿e
Srebrnego Orderu Wirtuti Militari, czemu towarzyszy³y salwy
honorowe i dzwoni³y specjalnie odlane dzwony pogrzebowe.
By³ to bowiem prawdziwy pogrzeb ofiar, choæ pogrzeb
spóniony o tyle lat, po 60 latach spoczywania w do³ach mierci,
ofiar bezimiennych bez twarzy i nazwiska; by³ to pogrzeb
szcz¹tków ludzkich, tych, którzy kiedy ¿yli, pracowali, prze¿yli
swoje radoci, troski i smutki, mieli swoje rodziny, a wiat ca³y
sta³ przed nimi otworem. Byli to przecie¿, bez wyj¹tku prawie,
ludzie m³odzi i w sile wieku. Teraz maj¹ chocia¿ swoje ma³e
symboliczne tabliczki z imionami i nazwiskami, ofiarowane im
przez pozosta³ych przy ¿yciu, si³¹ wielkiej mi³oci i uporu,
cz³onków ich rodzin. A dokona³o siê to w 2000 roku, w ostatnim
roku XX wieku, w 60. rocznicê zag³ady polskich oficerów i
¿o³nierzy przez radzieckich oprawców z NKWD.
Cmentarze katyñskie s¹ du¿e, maj¹ one: w Katyniu  1,4 ha,
w Charkowie  2,2 ha i w Miednoje  1,7 ha. Projektanci tych
cmentarzy tereny ich potraktowali jako miejsca sacrum,
wtopione prawie ca³kowicie w miejscow¹ przyrodê i w
krajobraz. Przytoczê tu fragment opinii jury konkursu
rozpisanego na projekt cmentarzy katyñskich: Praca wykaza³a
daleko id¹cy szacunek dla grobów, do³ów mierci, dla sposobu
ich upamiêtnienia, a tak¿e dla drzew  niemych wiadków
zbrodni ludobójstwa. Za istotn¹ wartoæ pracy przeznaczonej
do realizacji uznano koncepcjê podziemnego dzwonu. Dla
jednych to bêdzie dzwon zwo³uj¹cy na modlitwê, lub dzwon
dzwoni¹cy na trwogê. Dla drugich to dzwon uwiêziony i
pogrzebany, ale nadal nie daj¹cy siê zag³uszyæ, gdy¿ musi siê
staæ przestrog¹ dla przysz³ych pokoleñ. De profundis... Dwiêk
kojarz¹cy siê ze s³owami Psalmu 129  pieni wo³aj¹cej o
mi³osierdzie Bo¿e: Z g³êbokoci wo³am do Ciebie, Panie, o
Panie, wys³uchaj g³osu mego.
Cmentarze katyñskie ró¿ni¹ siê nieco w swojej koncepcji
miedzy sob¹, co si³¹ rzeczy wynika z ró¿nego ukszta³towania
terenu, uwarunkowañ geologicznych oraz z wyników prac
ekshumacyjnych, które na nich przeprowadzano.
W Katyniu  po obu stronach g³ównej alei wy³o¿onej
bazaltow¹ kostk¹ rozmieszczono 6 zbiorowych mogi³ z
ekshumowanymi z do³ów mierci szcz¹tkami ofiar, z u³o¿onymi
na niej piêciometrowymi krzy¿ami. Same do³y, wyeksponowane
jako pokryte ¿eliwnymi p³ytami plamy, stanowi¹ najbardziej
poruszaj¹cy element tego za³o¿enia, stwarzaj¹c wizjê mierci.
Na wszystkich cmentarzach stoj¹ o³tarze-sto³y ofiarne, bo
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przecie¿ o³tarz, stela, kamieñ ofiarny  to symbole
nierozerwalnie zwi¹zane z religijnym rytua³em ku czci zmar³ych.
Istotnym elementem wszystkich cmentarzy jest tak¿e wielka
otwarta brama, po przejciu której ukazuje siê o³owiana
p³aszczyzna z odciniêtymi na niej jak czcionki drukarskie 
nazwiskami ofiar. Na cmentarzach znajduje siê tak¿e rzebiarsko
ukszta³towana warstwa betonu, przypominaj¹ca przekrój ziemi,
a pod ni¹ zosta³y wyeksponowane tabliczki z indywidualnymi
inskrypcjami oraz p³askorzeby przedstawiaj¹ce odznaczenia
wojskowe: Krzy¿ Virtuti Militari i Krzy¿ Kampanii
Wrzeniowej.
Cmentarz w Miednoje prawie ca³kowicie jest wtopiony w
t³o otaczaj¹cego go lasu. Wra¿enie to potêguj¹ dodatkowo
siedmiometrowe krzy¿e ¿eliwne, przypominaj¹ce ociosane pnie
rudych sosen, tak jakby by³y czêci¹ lasu.
Dla cmentarza za w Charkowie  g³ówn¹ koncepcj¹
projektu przestrzennego sta³a siê tzw. czarna droga, któr¹,
jak to wynika z zachowanych dokumentów, dowo¿ono
ciê¿arówkami z charkowskiego wiêzienia rozstrzelanych tam
oficerów wiêzionych w Starobielsku. Czarna droga kryje po
obu swoich stronach zmasowane mogi³y oraz wiele mniejszych
mogi³, gdzie spoczywaj¹ równie¿ zw³oki setek obywateli
Ukrainy. Czarna droga pokryta zosta³a czarn¹ bazaltow¹
kostk¹, a po jej bokach rozmieszczono niewielkie wzgórki, jakby
kurhany  lene mogi³y, za ich powierzchnie te¿ wy³o¿one s¹
drobn¹, czarn¹, szlachetna odmian¹ kostki bazaltowej. Z
ka¿dego kurhanu wyrastaj¹ ¿eliwne krzy¿e, zarówno rzymskokatolickie, jak i prawos³awne. Czarn¹ drogê przecina
symetrycznie aleja, jako g³ówna o cmentarza z indywidualnymi
na niej inskrypcjami.
Pierwszy z katyñskich cmentarzy  polski cmentarz wojenny
w Charkowie otwarty zosta³ i powiêcony 17 czerwca 2000 r.
Na uroczystociach otwarcia obecni byli przedstawiciele w³adz
Ukrainy, a ze strony polskiej  prezes Rady Ministrów prof.
Jerzy Buzek oraz przedstawiciele Wojska Polskiego z biskupem
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polowym WP gen. dyw. Leszkiem S³awojem G³ódziem na czele,
który odprawi³ mszê w. i wyg³osi³ piêkn¹ homiliê. Przybyli te¿
licznie zaproszeni gocie, a przede wszystkim cz³onkowie
Rodzin Katyñskich z kraju i zagranicy. Pó³ wieku temu w wierszu
Msza ¿a³obna w katedrze nowojorskiej, powiêconym ofiarom
Golgoty Wschodu, tak napisa³ poeta Kazimierz Wierzyñski:
Modlimy siê za nich wszystkich st¹d, gdzie siê modliæ mo¿emy,
gdzie wolnoæ pozwala myleæ mylom ka¿dego cz³owieka.
Równie przejmuj¹ce by³y tak¿e s³owa homilii wyg³oszonej
w czasie mszy w. przez biskupa polowego Leszka G³ódzia,
który powiedzia³ m.in. tak: W modlitwie przywo³alimy tych
naszych braci, co rzucali w obc¹ glebê wolnej Polski siew, Bo¿e
ziarno, w³asn¹ krew. O siewie pszenicy mówi³a te¿ przytaczana
dzi ewangelia: «Jeli ziarno pszenicy wpad³szy w ziemiê nie
obumrze pozostanie tylko samo, ale jeli obumrze przyniesie
plon obfity». Jeñcy obozu w Starobielsku s¹ w³anie tym
pszenicznym ziarnem rzuconym na ukraiñsk¹ ziemiê, by wydaæ
plon. Wszyscy, którzy jestemy tu zgromadzeni, a tak¿e ca³a
Polska, jestemy dziedzicami tego plonu, i pragniemy gor¹co,
aby wiedza o tej okrutnej zbrodni katyñskiej, poprzez polskie
cmentarze wojenne, przenika³a do wiadomoci m³odych
generacji i sta³a siê czêci¹ tej najwa¿niejszej tradycji, która
bêdzie wianem polskiej historii, przeniesionej w dwudziesty
pierwszy wiek. Niech przypomina tym pokoleniom, co w ¿ycie
wchodz¹, ¿e mo¿na zabiæ cia³o, ale nie mo¿na zabiæ duszy.
Równie przejmuj¹ce i pamiêtne by³y tak¿e s³owa apelu
pamiêci pomordowanych, odczytane przez oficera Komendy
Garnizonu m. st. Warszawy p³k. Wies³awa Grudziñskiego. Oto
fragmenty bardzo d³ugiego apelu: Tu na obrze¿ach Charkowa,
w pobli¿u osiedla Piatichatki, spoczywaj¹ prochy oficerów
Wojska Polskiego, zamordowanych z mocy zbrodniczego
postanowienia najwy¿szych w³adz sowieckich. Dzi stajemy do
apelu w miejscu jednej z najbrutalniejszych zbrodni w dziejach
cywilizowanego wiata. Zbrodni, któr¹ usi³owa³y zataiæ przez
wiele póniejszych lat kolejne w³adze Zwi¹zku Radzieckiego,
przyjmuj¹c w ten sposób wspó³odpowiedzialnoæ za sam¹
zbrodniê. Polacy wszystkich pokoleñ! Ci najstarsi, którzy tak
wiele wycierpieli i Ci najm³odsi, przed którymi ca³e ¿ycie 
s³uchajcie mnie i Wy, którzycie zginêli, abymy mogli ¿yæ!
Wzywam Was! Zamordowanych w Charkowie, Katyniu, Twerze
i innych nieznanych dotychczas miejscach kani na Wschodzie,
Was wszystkich, których cia³a zamieniono w nicoæ, st³oczono
w bezimiennych do³ach i zbezczeszczono, wielokrotnie próbuj¹c
zataiæ przed wiatem miejsce okrutnego mordu. Stañcie do
apelu! i przy g³uchych dwiêkach werbli pada odpowied:
Polegli na polu chwa³y. Wzywam Was! Jeñców obozu w
Starobielsku i wiêniów enkawudowskich aresztów,
zamordowanych w charkowskiej katowni NKWD, wzywam
synów polskiej ziemi, których chciano pozbawiæ zas³u¿onej
s³awy! Stañcie tak jak przed laty w czasie okrutnej próby, stañcie
do apelu! Polegli na polu chwa³y  odpowiadaj¹ werble.
D³ugo brzmia³y jeszcze s³owa tego historycznego,
przera¿aj¹cego swoj¹ treci¹ apelu, który zakoñczono s³owami:
Niech nasz ból i pamiêæ bêd¹ umocnieniem w drodze do
upragnionego pokoju ca³ej ludzkiej rodziny. Niech z tego
miejsca mêczeñstwa odrodzi siê wiara w dobroæ cz³owieka,
braterstwo i wolnoæ! Tak nam dopomó¿ Bóg!.
W albumie, który przegl¹dam, wiele miejsca zajmuj¹ zdjêcia
ofiar, jeñców obozu w Starobielsku, oraz zdjêcia pochodz¹ce z
Muzeum Katyñskiego w Warszawie. Najwiêcej jednak jest zdjêæ
robionych w czasie powiêcenia charkowskiego cmentarza.
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Cmentarz w Miednoje

Polski cmentarz wojenny w Katyniu, otwarty i powiêcony
zosta³ 28 lipca 2000 roku. Tê smutn¹, a zarazem radosn¹
uroczystoæ zaszczyci³o swoj¹ obecnoci¹ wiele osobistoci
zarówno ze strony rosyjskiej, z premierem Federacji, jak i
przedstawicieli w³adz Rzeczypospolitej Polskiej, z premierem
i marsza³kami sejmu i senatu na czele. By³ te¿ JE ksi¹dz Kardyna³
Prymas Polski, jak równie¿ oficerowie i ¿o³nierze Wojska
Polskiego, m³odzie¿ harcerska, a przede wszystkim licznie
zgromadzone tutaj Rodziny Katyñskie. By³o wiele uroczystych
przemówieñ  ¿arliwych i mocnych, i by³o wiele s³ów
przebaczenia. Przytoczê tu krótki fragment przemówienia pana
premiera Rzeczypospolitej prof. Jerzego Buzka, w którym
najdobitniej, najszczerzej i najg³êbiej dotar³ do zgromadzonych,
do ich serc i wiadomoci. Mówi³ tak: Jest taki obraz, który
przejmuje prostot¹ wyrazu. Smutne oblicze Matki Zbawiciela,
która przytula przestrzelon¹ od ty³u g³owê polskiego jeñca. Jest
to symbol zwyciêstwa mi³oci nad nienawici¹, która odebra³a
¿ycie najlepszym synom naszego narodu, i mi³oci, która zawsze
pozostanie ponad nienawici¹. «Mi³oæ ¿¹da ofiary»  te s³owa
by³y dewiz¹ polskich ¿o³nierzy walcz¹cych 60 lat temu o
niepodleg³¹ Polskê, któr¹ kochali. W Katyniu na o³tarzu mi³oci
do Ojczyzny rzucono cztery i pó³ tysi¹ca ¿o³nierskich istnieñ.
Trudno nam ich dzi op³akiwaæ, bo nie mamy ju¿ ³ez, a zaciniête
rêce ju¿ zdrêtwia³y.... A potem by³ apel poleg³ych, któremu
towarzyszy³y g³uche dwiêki werbli, apel uczczenia ofiar jednej
z najstraszniejszych zbrodni w dziejach cywilizowanego wiata,
zbrodni, któr¹ usi³owa³y zataiæ przez blisko pó³ wieku póniejsze
najwy¿sze w³adze Zwi¹zku Radzieckiego. Na tym cmentarzu
spoczywaj¹ tysi¹ce zamordowanych bestialsko polskich
oficerów na mocy zbrodniczej decyzji W³adz Zwi¹zku
Sowieckiego, któr¹ podjêto 60 lat temu 5 marca 1950 roku, a
podpisali j¹ Stalin, Beria, Woroszy³ow, Mo³otow, Kalinin i
Kaganowicz, a wykonana zosta³a rêkami katów z NKWD.
Stañcie do apelu! Wzywam Was! Stañcie i dajcie wiadectwo
tamtej zbrodni! Wasza mêka i mieræ nie by³y daremne i nie
uleg³y zapomnieniu. Oddalicie ¿ycie w imiê mi³oci Ojczystego
domu, w imiê Polski niepodleg³ej i demokratycznej, która
zachowa Was w wiecznej i wdziêcznej pamiêci! Stañcie do
apelu! Polegli na polu chwa³y!
W 60 lat od barbarzyñskiego mordu polskich oficerów,
rezerwistów, duchownych, profesorów, nauczycieli, lekarzy,
prawników, literatów, dziennikarzy, in¿ynierów, przemys³owców
i ziemian  stajemy dzi tu obecni do apelu, pochylaj¹c w bólu

i zadumie g³owy w miejscu upamiêtniaj¹cym mêczeñstwo tych
synów Narodu Polskiego, którzy wierni Ojczynie do ostatka
z³o¿yli ofiarê ¿ycia za honor i wolnoæ Rzeczypospolitej!
Niechaj w wiat idzie nasze wo³anie:
Nigdy wiêcej nienawici
nigdy wiêcej ludobójstwa
nigdy wiêcej wojny. Nigdy! Nigdy! Nigdy!
Stañmy razem do apelu! Czeæ ich pamiêci!
Z kart albumu patrz¹ na nas setki twarzy pomordowanych
bohaterów, przewa¿nie m³odych, ledwo rozpoczynaj¹cych ¿ycie.
Widok ten pora¿a nas ¿ywych, ogl¹daj¹cych te drogie pami¹tki,
te stare zdjêcia przedwojennego ¿ycia, strzêpy ubrañ, setki
guzików, trochê monet, orze³ki i gwiazdki z epoletów, sprz¹czki,
manierki, kawa³ki okularów, szczoteczki do zêbów... okruchy
przerwanego brutalnie ¿ycia. Jakby dla kontrastu masa zdjêæ
aktualnych, kolorowych, prawie radosnych, upamiêtniaj¹cych
dzieñ otwarcia i powiêcenia cmentarza. Zderzenie bardzo silne,
a nawet okrutne. Có¿ robiæ, ¿ycie toczy siê dalej, trzeba z ¿ywymi
naprzód iæ...
Polski cmentarz wojenny w Miednoje zosta³ otwarty i
powiêcony 2 wrzenia 2000 roku. Na uroczystociach otwarcia
z ramienia polskiego rz¹du by³ pan premier prof. Jerzy Buzek,
marsza³ek sejmu Maciej P³a¿yñski, wielu parlamentarzystów,
oficerowie i genera³owie Wojska Polskiego, ¿o³nierze,
przedstawiciele Policji i Stra¿y Granicznej, stra¿y wiêziennej i
s¹downictwa. Ze strony rosyjskiej obecny by³ Minister Spraw
Wewnêtrznych Federacji Rosyjskiej, ale najwa¿niejsza by³a, tak
jak i na pozosta³ych cmentarzach, obecnoæ rodzin
pomordowanych polskich jeñców. Na cmentarzu w Miednoje
spoczywa ich ponad szeæ tysiêcy  oficerów, ¿o³nierzy,
funkcjonariuszy Policji, Stra¿y Granicznej i Korpusu Ochrony
Pogranicza oraz bardzo wielu urzêdników wymiaru
sprawiedliwoci i innych obywateli Polski, pomordowanych
strza³em w ty³ g³owy w piwnicach twerskiego NKWD. I tak oto
zosta³ rozstrzelany etos wykszta³conego wiernego urzêdnika i
funkcjonariusza Pañstwa Polskiego.
W odczuciu polskiego spo³eczeñstwa wszystkie trzy
cmentarze wojenne  w Charkowie, Katyniu i Miednoje  stan¹
siê polskim tryptykiem bólu i cierpienia, bêd¹c jednoczenie
tryptykiem pamiêci narodów i pojednania na Wschodzie.
Rzeczypospolita Polska nie mo¿e zapomnieæ tak¿e o tych
wszystkich, którzy jeszcze bezimiennie spoczywaj¹ na
niezliczonych i nieodkrytych czêsto cmentarzach na ca³ym
terytorium by³ego Zwi¹zku Radzieckiego. Mamy wolê
przebaczyæ, ale przede wszystkim mamy obowi¹zek pamiêtaæ!
 powiedzia³ pan premier. Tutaj my Polacy i wy Rosjanie ¿yj¹cy
w centrum i na wschodzie Europy  jestemy narodami
z³¹czonymi cierpieniem i wiemy doskonale, ¿e i naród rosyjski
ma wiele swoich mogi³ rozsianych na swej ziemi. Niech wiêc i
te nasze cmentarze, oraz te rozsiane gêsto mogi³y stan¹ siê
wspóln¹ pamiêci¹ i ostrze¿eniem dla nastêpnych pokoleñ przed
zdrad¹ i zbrodni¹. Czeæ ich pamiêci! Niech odpoczywaj¹ w
pokoju! Ta ziemia do Polski nie nale¿y, choæ wolnoæ krzy¿ami
siê mierzy, historia ten jeden ma b³¹d. Chylimy czo³a nad
bestialsko pomordowanymi. Sk³adamy ho³d bohaterom 
zakoñczy³ swoje przemówienie premier Jerzy Buzek.
Powiêcenia cmentarza dokona³ biskup Marian Du, który
wiele miejsca powiêci³ w swej homilii przebaczeniu i
pojednaniu narodów polskiego i rosyjskiego. Trzeba umieæ
wybaczaæ i mieæ niez³omn¹ chêæ pojednania. I znów zabrzmia³
dononie apel poleg³ych: S³uchajcie wszyscy! Spoczywa Was
tutaj ponad szeæ tysiêcy  polskich policjantów i ¿o³nierzy 

jeñców obozu ostaszkowskiego, wiêniów z wyspy Sto³bnyj na
jeziorze Selinger oraz zastrzelonych w Kalininie (Twer) na mocy
zbrodniczej decyzji ówczesnych sowieckich w³adz, czyli Partii
Bolszewików Zwi¹zku Sowieckiego, z 5 III 1940 roku.
Pochylamy dzi g³owy nad mêczeñsk¹ mierci¹ niewinnych
synów narodu polskiego, którzy oddali ofiarê ¿ycia na o³tarzu
Ojczyzny, wierni jej do ostatka. Stajemy dzi do apelu, aby
uczciæ ofiary jednej z najbrutalniejszych zbrodni w dziejach
cywilizowanego wiata. Wzywam Was! Pogrzebani tu w
Miednoje  ojcowie, bracia i mê¿owie, potraktowani z wielkim
okrucieñstwem za to, ¿e byli patriotami, a którzy pozostawili w
okupowanym kraju i poza jego granicami ojców, matki, ¿ony,
narzeczone, dzieci, braci i siostry oczekuj¹cych ich powrotu z
obcej ziemi. Stañcie do apelu! Polegli na polu chwa³y!
Tu znad mogi³ synów Narodu Polskiego w imieniu poleg³ych
i ¿ywych  do Was mówiê, potomni! Nie zapominajcie! Aby
prawdzie i sprawiedliwoci sta³o siê zadoæ, aby taka straszliwa
zbrodnia nie mog³a siê zdarzyæ nigdy wiêcej! Naród Polski chce
¿yæ spokojnie i bezpiecznie! Ma do tego prawo, prawo do
wolnoci, krwawo wywalczonej i umi³owanej. Stañmy razem
do apelu! Czeæ ich pamiêci! Zginêli za Polskê!
Pozosta³y po nich smutne pami¹tki  lubne obr¹czki,
ryngrafy, krzy¿yki, medaliki, ró¿añce, okulary, orze³ki,
cygarniczki, jest nawet gwizdek policyjny i brzytwa do golenia
 i wiele jeszcze innych eksponatów z Muzeum Katyñskiego w
Warszawie  utrwalone na zdjêciach w albumie. I znów patrz¹
na nas z kart tego albumu, z ma³ych zdjêæ twarze m³ode i starsze,
wszystkie powa¿ne, twarze ludzi pe³ni¹cych odpowiedzialn¹
s³u¿bê i wiele wa¿nych funkcji w wojsku i ró¿nych urzêdach w
kraju. Widzimy te¿ tutaj zbiorowe zdjêcia rodzin i grupy
kolegów, a dalej niezliczone kolorowe zdjêcia z uroczystoci
otwarcia i powiêcenia cmentarza w Miednoje.
Niech tê opowieæ o polskich wojennych cmentarzach
zakoñczy fragment wiersza Juliusza S³owackiego z Kordiana:
Dajcie mi proch zamkniêty w narodowej urnie,
z prochu lud wskrzeszê, stawiam na mogi³ koturnie.
I mam aktorów wy¿szych o ca³e mogi³y,
z przebudzonych rycerzy zerwê ca³un zgni³y,
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wszystkich obwiejê nieba polskiego b³êkitem,
wszystkich owiecê duszy promieniem i witem
urodzonych w nadziei  a¿ przejd¹ przed wami,
pozdrowieni umiechem, po¿egnani ³zami.
I jako uzupe³nienie s³ów naszego wieszcza  wiersz w tyle
lat póniej napisany przez uczennicê III Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Gdyni  Sylwiê Ja¿d¿ewsk¹:
Us³ysz
Te nieme drzewa, niema ziemia, kamienie,
bezg³oni okropnej tragedii wiadkowie
widzieli  bo byli tam w chwili dramatu
Nikt z nich nic jednak nie powie.
Zamkniête w swej ciszy, taj¹ wspomnienia
Tysi¹ce dusz rzêdem  do nieba ich droga
i d³ug¹ litaniê w cierpieniu milcz¹c
zanosz¹ prosto do Boga.
Wiatr czasem tylko smutn¹ pieñ zanuci,
przystanie, groby w zadumie powita
i dalej pêdzi w wiat zanieæ echo,
którego nikt nie odczyta.
Sowa przyleci, z³owieszczo zahuczy,
przypomni masakrê sprzed wielu laty.
Dla nas to tylko g³uchy dwiêk  nic wiêcej.
Dla nich ten dwiêk znaczy  Katyñ.
Te nieme drzewa, niema ziemia, kamienie
Stra¿nicy kryj¹cy smutnych dziejów chwile,
Pozwól, by mogli przed Tob¹ wyjawiæ
Prawdê o ludziach w mogile.
Jadwiga Lipiñska
Klub Seniora
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