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Rozmowa z dr Ewą Kowalską,
p.o. kierownika Muzeum Katyńskiego w Warszawie

uzeum Katyńskie to placów-

ka martyrologiczno-muzealna i badawcza, która dokumentuje zbrodnię katyńską,
popelnioną na 22 tys, polskich oficerór,v

i policjantów

przetrzymy-

lvanl,ch rł, latach 1939-1940 w so-

,,vieckich obozach specjalnych
i rvięzieniach Ukrainy i Białorusi.
Ekspozycja pokazuje zagładę obylvateli polskich rł,ielu narodołvości
zarórł,no rv wymiarze doświadcze-

nia 1udzkiego, jak

i

tylko, rórł,nież tl,m *rror,kim, któ_
,tzy ptzęz dziesięciolecia walczyli
o ujawnienie pralvdy o Katyniu.

natomiast małe dzieci trafiały do
domów dziecka. Majątek rodzinny

To rniejsce to symbol.,.

w calości był konfiskolvany. Według
dokumentów NKWD od sierpnia
1937 r. do listopada ]938 r. lv ra-

To miejsce jest symbolem sorvieckiej polityki represylnej wobec narodu polskiego. Musimy pamiętać,
że tych Katyniór,v lv polskie; historii
jest tviele. Można mówić o Katyniu
1920 r., o masakrze tvch, którzy
rvórvczas dostawali się do niewoli.

1,kraczający poza
ram1l |95Sy, pojedynczego człorł,ieka i jego rodziny stanorvi dokument

Mozna tez mórvić o kolejnych Katyniach - o antypolskiej akc;i realizor,vanej od połorłry lat 30. przez r,vładze sor,vieckie wobec naszych roda-

historii spolecznej i kulturalnej

kór,v,

Przez kontekst

narodorvego.

rr

1at

I wojny śr,viatorvej, okresu mięclzyr,r,ojennego

i

początku II lvojny

śrviatowej, lat, rv których przyszło

żyć bohaterom rł,rześnia1939 r.
Muzeum to hołd oddany przede
r,vszystkim ofiarom zbrodni, ale nie
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no. Ich żony były skazyr,vane na zesłanie, najczęściej do Kazachstanu,

którzy po traktacie ryskim
zostali na ścianie lvschodniej, po
drugie; stronie granicy. Wówczas
represjom poddano całą populację
Polakólv żyjących lv ZSRR. Zlvłoki
rozstrzeliwanych męzczyzn wrzucano do glębokich dolórv i zasypywa-

mach tzr,v. operacji polskiej zamor-

dowanych zostało ponad 110 tys.
Polakólrr Ludnośćpolskiego pochodzenia zamie szkując a dziśKazachstan to rv dużej mierze ich potom-

korvie. Oni nigdy nie mieli szansy
masolvej repatriacji do Polski.

for y repnesii rmoże"
rlazwą ,"polskie
zbiolezą
nry objąć

Jakie jeszcze
Katynłe'"?

Należy pamiętać, iż los więzionych
był ściślezwiązany z 1osem ich rodzin. Mam na myśliprzede \,vszystkim masor,ve deportacje. Pierwsza
tzłt,. lutowa deportacja objęła głólv-

nie osadników roku 1920, rodziny
tych, którzy rozkazem Marszałka
J ózęfa Piłsudskiego zostali nagrodzeni ziemią na Kresach za walkę
o polskie granice. Kolejne masowe
vrywózki były w kwietniu i czerwcu
1940 r. Represje objęły rodziny
uwięzionych mieszkające na byłych
polskich kresach wschodnich i te,
które trafiły tam, uciekając przed
niemieckim okupantem. Kolejna

kładnie ani daty początkowej, ani

końcowej operacji

-

umieszcza się ją między

najczęściej

l7 aż8Iip-

ca 1945 r. W sumie zatrzymano kilka

tysięcy osób, częśćz nich więziono

Dla mnie to też miejsce, w którym mam zaszczyt wspólpracować
z osobami niezwykle oddanymi misji muzealnej, Mała obsada kadrowa
muzeum/ wszyscy bez uyjątku pra-

fala rłlrwózek miała miejsce wiosną

1941 r. Wszystkich tych ludzi, któ-

rzy nie wrócili z Kazachstanu czy
z Syberii, też można ,,widzieć"
w mogiłach Katynia. Nie chcę
umniej szać tr agizmu, ludobój stwa

dokonanego na więźniach obozów

specjalnych i więzień Ukrainy
i Białorusi, ale należy pamiętać, że
oni mieli bezpośredniego kata,
a katem dla ich bliskich był czas,
miejsce bytu i praca ponad siły.
Rodziny ofiar mając wyrok 10 czy
20 lat więzienia tak naprawdę miały

wyroki smierci, Akcję deportacyjną
można uznać za czystkę etniczną na
Kresach. Świadczy o tym np. los deportowanych wówczas rodzin pol-

skich patriotów narodowości ukraińskiej i białoruskiej. Oni nigdy nie
powrócili na swoją ojcowiznę i słuch
po nich zaginął. Wszyscy obywatele

II Rzeczypospolitej Polskiej stano-

tragmenty ścian pamięci. Na plytach z blachy znaidują się nazwiska wszystkich_ofiar mordu katyńskiego,
a tikże priste mieisca - pozosiawione na nazwiska nieznanych jeszcze dzisiaj ofiar rorvuaunłrłłŃsrr

i poddawano brutalnemu śledztwu,
Około 600 osób nigdy nie powróciło
do domów i do dziśnie są znane ich

wili własnośćNKWD, traktowano
lch jak przedmioty. Byli eksploato-

1osy.

wani, a ich praca dawała u,rymierne
korzyścifinansowe państiłrr radzieckiemu. NKWD nie należy bowiem

Czym dla Panijest Muzeum

traktować tylko jako policlę polity czną, alę teżjako prężne przedsiębiorstwo gospodarcze, które z tej
niewolniczej pracy czerpało dochody. Łączrie w czasie czterech masorłrych deportacji [w lutym, kwietniu

i

czerwcu 1940 r. oraz w maju-

-czerwcu 194l r.) iłlłviezionow głąb

Związku Sowieckiego według danych NKWD ok, 325 tys. polskich
obywateli, zaśwedług danych Ambasady Polskiej w ZSRR - 980 tys,

Byly i późniejsze Katynie, jak np.

obława augustowska, Nie znamy do-

KaĘńskie?
Muzeum traktuję jako dom narodowych i rodzinnych relikwii, dom ro-

dzin katyńskich i poiicyjnych oraz
dom spotkań pokoleń. Miejsce, do
którego przy chodzą zarówno osoby
starsze, które tworzą to muzeum,
przynosząc najdrozsze pamiątki, np.

listy z obozów specjalnych od najbliższych, ale też ludzie młodzi.
Muzeum Katyńskie jest tym miejscem, gdzie się wspólnie mogą spotkać i pomówić nie tylko o przeszlości,ale przede wszystkrm o trwałych
wartościach. My tutaj z przeszłości

Muzeum.Katyńskie mieści się w murach
Cytadeli Walszawskiej,ol,vrlvrłrrsxll

cownicy merytorycznie przygotowani niezależnie od pełnionej funkcli, tworzą to muzeum, czyniąc go
instytucją szczególną na muzealnej
mapie Warszaury.
Czyli staracie siq być pomostem mię,
dzypokolenlowyrn.",

rłlrchodzimy ku przyszłości.
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Zr ozumięniu pr zekazu Muzeum Ka-

blźnia, ale ta blizrra ńe jest ideal-

są tutaj prywatne fotografie

tyńskiego służyekspozycja. Muzeum

na, jest poszarpana. Stąd ta ścieżka
prowadząca do \Iuzeum Katyńskie-

eksponaty związane

łączy klasyczną narrację z nowocze-

snymi muitimediami, W poszczególnych salach bardzo cenne jest
zrównoważenie środków przekazu
skierowanego do wszystkich, niezależnie od wieku, na zasadzie ,,pamiętajmy razęm". Tu odnajdzie się
każĄy. Zarówno starsza osoba, która

nierzadko przy chodzi, żeby zetknąć
się z tym, co najbliżsi mieli przy sobie do kŃca, co znajduje'się w naszej ekspozycji, jak

i młodzież,która

moze w sposób obrazolty przyswoić

prawdę o Katyniu oferowaną przez
multimedia. W przekazie niezwrykle
wazna jest edukacja nastawiona na

budowanie wspólnej pamięci. Jak
powiedziała Barbara Szacka,,,wie-

go nie jest też linią plostą,

miejsca?

i inne

konkretną

osobą. Ta częśćma charakter infor-

macyjny

Co wediug Pani jest selcem tego

z

i opowiada historię

zagi-

nięcia polskich oficerów, ich poszu-

kiwań, kłamstw tworzonych, by
zataić zbrodnię, i odkrycia prawdy.

Sercem Muzeum Katl.ńskiego

są

Tutaj organizowane są uystawy cza-

-

ar-

sowe, Znajdują się tu m.in, multimedialne ekrany dotykowe z infor-

jednoznaczne dorvody zbrodni

tefakty grbborve wydobyte w trakcie prac ekshumacyjnych w latach
l991-2011 w Katyniu, Charkowie,
Miednoje i Bykowni, które dla rodzln katyńskich są relikwiami, zlozonymi w urny i ułożonymi w całe
ścian} relikwiarzy, To jest ten cmen-

macjami o zbrodni katyńskiej i jej
ofiarach. Wzędzie obecny jest prze-

łamany żołnierski nieśmiertelnik,
który przypomina wszystkim odwiedzającym, ze mówimy o tych,
którzy odeszli na wieczną wartę.

tarz. Przestrzeń sacrum. Ukryte
w glinianych popielnicach pojedyncze nieśmiertelniki, orzełki, guziki
są

milczącymi świadkamizbrodni na

Każdy, kto odwledzi Faństwa muze"
um, będzie pod 0grOmnym wrażen;ern

budynku i zgromadzonyeh zblorów.

my, kim jesteśmy, dlatego że wiemy,

kim bylismy",
Wchodząc do Państwa, od razu czuje
siq syrnholikę tego miejsea, Jak udafo się to osiągnąć?

Dzięki narracji artystycznej mistrza
Jerzego Kaliny, autora instalacji za-

równo wewnętrznych, jak

i

ze-

wnętrznych, przed wejściem do budynku muzeum, W drodze do odrestaurowanej kaponiery przechodzimy

przezplac apelorły. Z reguły dziedziniec jest pusty, aie u nas jest inacze1. Zwiedzający mijają tzw. wartę
drzew, która symbolizule tzw. katyńskie cmentarze. To czas rłryciszetia, zanlm wejdziemy do strefy saCrum.
To nie jest muzeum stricte histo-

ryczne, jest

z potrzeby

to miejsce

powstałe

serca/ z potrzeby odby-

cla żałoby przez dziesiątki lat zakazane1. Przez ten las prowadzi wijąca
się ścieżka- jest to tzw. blizna pamięci, oddająca w symboliczny sposób prawdę historyczną. Musieliśmy dziesiątki lat milczeć, nie wolno
nam było otwarcie mówić o Katyniu, Najpierw była to rana rodzin,
późnie1 całego narodu . Ta rana, zra-

stając się przez te dziesięciolecia,
tak jak każda rana w końcu się za-

tul1
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tysiącach polskich oficerów. Tirtaj
mozemy dostrzec niemal sakralną
wartośćprzedmiotów rłydobytych
z dołów śmierci,Ten odbiór jest nie-

zrłykle osobisty m.in. dzięki gablo-

tom z fragmentami wydobytych
mundurów czy stołu ekshumacyjnego z 1943 r. Częśćwyższą ekspozycji tworzą dokumenty różnej
proweniencji, ułożonetak jak w archiwum czy bibliotece. W części
szaf prezentowane są sylwetki ofiar.

Opr ócz informacj

i biograficznych,

To jest zasługa bardzo wielu osób,

które od dziesięcioleci walczyły
prawdę Katynia. W obecnym lształcie to zasługa zarówno architektów,
jak i wykonawców, zwłaszcza Biura
Budor,ty Muzeum Wojska Polskiego,
o

które, pokonując wiele trudności,
czuwało nad realizacją przedsięwzięcia. Zbiory zgromadzone w muzeum można różnicować na zbiory
pr zekazy w ane nam

p l

zez instytu

cj

e,

zwłaszcza Radę Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa, oraz dary po-

szczególnych osób, szczególnie rodzin, które tak naprawdę współtworząto muzeum. Można powiedzieć,
iż nasza placówka jest w częściarchiwum tych rodzin, jest depozyta-

z

riuszem przekazywanej przez nich

ry zwiedzając muzeum i słuchając

w obozach specjalnych, ale całych

się, że w dołach Katynia są nie tylko
oficerowie WP i policjanci, ludzie

rodzin, Dowiadujemy się o nich mię-

dorośli, ale też niepełnoletni chłop-

dzy innymi z listów, które mieli przy

cy. Mamy też dar prof. Łukszy

sobie, Z odnalezionych pism rłynika,

Akademii Górniczo-Hutniczej, któ-

ze więźniowie wiedzieli o deportacjach. Częśćrodzin zdązyła napisać

Zgromadzone W muzeum zbiory to dar glównie od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństrła oraz od lodzin ofiar rorvuzruvłłłllsxli

spuścizny, która ma służyćpamięci

przewodnika mówiącego, że według

listy z Syberii. Na przykład historia

pokoleń.

dokumentów radzieckich nie było
udanych ucieczek z obozów specjal-

państwa Sowów. Starszy posterun-

0 iakie zbiory ostatnio wzbogaeilo się
mUzeUrn?

nych, powiedział:,,Pr oszę Państwa,
ja jestem dowodem, że mój ojciec

Są to zbiory przekazane przez Radę

uciekł, spójrzcie w metrykę", Za-

Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-

kowy Jan Sowa, będąc w obozie,
w pewnym momencie dostaje list
od rodziny z informaclą ,,Pojechaliśmy w daleką podróż", Domyślił

częliśmysprawdzać i rzeczywiście

się, że chodzi o rłlr,vózkę, więc prosi

stwa, pochodzące z Bykowni, z tego

Stefan Łuksza wszedł do obozu, ale

ostatnio otworzonego na wschodzie
polskiego cmentarza wojennego na

nie było go na liściestraconych.

je rodziny o grożącym niebezpie-

ZaczęItśmy więc sprawdzać na liście

czeństwie. W liścieinnego żołnierza

zwolnionych w listopadzie, kiedy

swoich kolegów, by uprzedzali swo-

Ukrainie i oczywiście dary od rodzin, Na przyklad w lutym tego ro-

byta jeszcze wymiana sowiecko-nie-

Jana

miecka i wówczas niektórzy mogli

Kota zbiory naszego muzeum wzbogaciły się o kolejne cenne pamiątki:

zostać zwolnieni, Okazało się, że on
jest na tej liście. Na to prof. Janusz

znajdujemy takie ostrzeżenie,,nie
czekajcie na mnie, wyleżdżajcte"
W toku badań udało nam się ustalić, że 1eńcy byli nielako ,,współautorami" list proskrypcyjnych, które

kartę pocztową wysłaną przęz zamordowanego w fwerze i pogrzebanego łv Miednoje post. Jana Buraka
oraz jego trzy fotografie z okresu

zwolniony w końcu 1istop_ada"
i pokazuje nam metrykę śluburłrystawioną na początku listopada.

Łuksza: ,,Nie, ojciec nie mógł być

służyly do dalszych represji. To prze-

ku dzięki uprzejmościpana

międzyr,łroj ennego. Posterunkolł1,

był

człowiekiem młodym, urodzonym
w l9I1 r,, który służbęw policli
pełniłraptem cztery lata. To jednak
wystarczyło, aby sowiecki naleźdźcauznal go za jedną z osób zagrażających jego panowaniu, dlatego też

.

rażające doświadczenie tych ludzi,

byli bowiem świadomi, że zostali
rłykorzystani przez NKWD. Jedno

Z tej historii rłrynika, że oprawcy tez
się bali. Bali się wykazać, że nie uda-

z pierwszych pytań, które zódawano

lm przy wejściu do obozu, brzmiało

remnili ucieczki, gdyż wówczas

,,Gdzie chcesz się udać po odzyska-

sami podziehhby los tych, których
pilnowali. Najprawdopodobniej tych,

niu wolności?". Najczęściejwięźnio-

wie odpowiadali ,,do rodziny" i po-

którym wtedy udało się zbiec, wpisywano na listę zwoinionych.

dawali adres.
Później, od listopada, kiedy przywrócono możliwośćprowadzenia

Niesamowita historia,

korespondencj i, kńdakartka czy list

trafil najpierw do obozu, a następnie do dołu śmierci.
ostatnio

r

odzina Mazurkiewiczów

z Kolbuszowej przekazała nam całą
spuściznę po ojcu i jego synu, pochowanych w Miednoje, Okazuje

.

,

przechodziły przez cęnzurę, NKWD
także tym sposobem zbierała aktu-

Nieiedyna, Tego typu historie mamy w swoim archirł,um, Są to historie członków rodzin, zamknięte
1osy

alne adresy bliskich więźniów.
To jest podwójna tragedia tych

nie tylko tych, którzr- br,li

I
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ofiar, świadom ość,że oni podali ich

nierze Korpusu Och.rony Pograni-

adresy...

cza, a także funlicjonariusze Straży

W iaki

§pCIsób pielęgnuią Pań§two

pamięć o ofiarach zhrodni t<atyńskiej?

Prowadzone jest wiele przedsięwzięć. Dotąd, na początku roku odbyła się u nas uroczysta przysięga

policjantów służbykandydackiej
ślubujących wobec tych, którzy do

końca pozostali wierni Ojczyźrie.
W marcil_ tego roku zorganizowa1iSmy kónferenćję,,Pamiętajmy
Razem" poświęconąpamięci zamordowanych przez NKWD wiosnąJ940 r. w Kalininie.,Uczestni- ,
cy na koniec spotkania wzięli
udział w spektaklu teatralnym ,}Vywózki Łagry Katyń" w reżyserii

Jarosława Wtaszczyka. Usłyszeli

Więziennej i rlr miaru sprawiedliwości II Rzeczr-pospolite; Polskie1.
Obóz specjalnv rr- Ostaszkowie był
najciężs4-m i najliczniejszym obozem/ MI którr.m ulr-ięzionych było
6,5 tys. osób, Policjanlów zatrzymano wszystkich, bez llzględu La szarżę. To nie tak jak w obozach wojskowych,,oficerskich" w Kozielsku

i

Starobielsku, zktórych szeregowcy byli zwalniani i mieli szansę prze-

Ąć.

Policjanci tej szansy nie mieli.

Był to obóz o szczególnie ostrym ry-

wszystkich, którym są drogie wartościbohaterów Muzeum Katyńskiego. Pod wspólną nazwą ,,Przyjdź

kiedy myśliszKatyfi" przebiegło

spotkanie z teatrem w t\e,27 kwietnla - z filmem,,Katy6" i możliwo-

ściąrozmowy z reżyserem Andrze-

jem Wajdą. Muszę dodać, iż cykl
tematycznie zaplanowany do końca
roku cieszy się sporą popularnością
i jest wspierany przezwladze dzielnicy Zollborz.

Muzeum zainicjowało również
wydawanie serii sylwetek katyńskich.

gorze. Przekroczenie regulaminu
wewnętrznego czy naruszenie dys-

cypliny karane było więziennym
aresztem. \Madze radzieckie uwazały bowiem policjantów II RP za

iakimi instytucjami Państwo współ.
pracujecie?

Z

Wspomnę przede wszystkim współpracę z Radą Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa, która przekaĄe Muzeum Katyńskiemu artefakty grobowe, vydobyte podczas prac ekshu-

macyjno-sondażowych, Wdzięczni
jesteśmy także Ministerstwu Obrony Narodowej za wspieranie nas
w wielu przedsięwzięciach oraz Mi-

nisterstwu Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Niezwykle ważne są dla nas także

kontakty

z

Centralnym Labora-

torium Kryminalistycznym Policli,
które odczytuje niewidoczną gołym

okiem treśćkartek grobowych.
Współpracujemy również z Komen-

dą Stołeczną Policji, a zwłaszcza

z Komendą Główną Policji promuPrzedmioĘ wydobyte z dolów śmierci w instalatorze Belikwiarz

dialogi pisane wspomnieniami i dokumentami władz radzieckich, Jak

FOTMurufu]MłŃsKE

jącą akcję P,ĄT - dla pokoju i przeciw przemocy. NaleĄ podkęSlić jej
ogromne zaangażowanie w kształcenie młodzieży z klas mundurowrych

wielu stwierdziło, byli świadkami
nie mistrzowskiej gry aktorskiej,

główne narzędzie mię dzywoj enne go
burżuazyjnego państwa, za osoby
szczególnie niebezpieczne dla socjalistycznego ustroju. Z powodu po-

lecz historii żywej.

łożenia na wyspie panowało tuprze-

program można uznać za no\\rą perspektyrł,ę w edukacji szkolnej. Dzię-

nieustannie wiejące od jeziora wiatry.

ki niemu mtodzieżjest rłychowyłvana w etosie służbyOjczyźnie
niezależnie od obieranej przęz ucz-

W Miednoje spoczywają szczątki
pomordowanych więźniów obozu

raźliwe zimno poglębiane przęz

ostaszkowskiego, który zostal utwo-

Śmiertelność w Ostaszkowie była

rzony w zabudowaniach poklasztornych monasteru na r,tyspie Sołbnyj,
na jeziorze Seliger. Do obozu tego,

znacznie wższa niż w obozach oficerskich, Dotąd nie przeprowadzono
ekshumacji zmarlych tam Polaków.
W każdą ostatnią środęmiesiąca
organizujemy otwarte spotkania dla

oprócz kilku tysięcy funkcjonariuszy Policji Państwowej, traflli żoł-

lł§ 4{304} lilłll§[lt[l

2fi l §

l(

illBATA[lT

w duchu wartościpatriotycznych
i historycznych. Przy ograniczonej
liczbie godzin historii w szkole, ten

niów dalszej drogi kształcenia.
Rozmawiala
Dorota Galaszewska.Chilczuk

