Nina Dołęga - Zapiski

Właśnie wróciłam od znajomych z Niemiec i dowiedziałam się, że pan Stanisław Lagun organizuje na dzień
Wszystkich Świętych pielgrzymkę do Katynia. Takiej okazji nie mogłam stracić (jest rok 1988, za naszą
wschodnią granicą jest ZSRR). Wprawdzie nikt tam z mojej rodziny nie zginął, ale w PRL nie można było nawet
głośno wspominać o Katyniu. A więc jadę!
Wyjeżdżamy ze Szczecina 30 października o 6.20. W pielgrzymce towarzyszy mi Marylka, moja wielokrotna
współuczestniczka innych jeszcze pielgrzymek. Jedzie też zaprzyjaźnione małżeństwo, Emilia i Marek
Stankiewiczowie.
Odmawiamy pierwszą część Różańca świętego. Prowadzi pan Grabowski – poeta, bardzo pięknie z mądrym
i głębokim rozważaniem. Jest z nami jeszcze jeden poeta, pan Szczepaniec. Jest też redaktor Artur Liskowacki
z „Morza i Ziemi”, historyk – prof. Łuczko no i główny organizator pielgrzymki. Niestety nie ma z nami księdza.
Przed wyjazdem pan Stasiu poszukiwał jakiegoś księdza, aby wybrał się z nami – był nawet w tej sprawie
w Warszawie, ale nie było na to zgody. Nie zdecydowano się wysłać z nami kapłana.
W czasie jazdy prof. Łuczko zrobił nam wykład. Poruszał trzy tematy – o św. Górze Atos, o Matce Bożej
Kozielskiej i o Kościele prawosławnym. Wieczorem dojechaliśmy do Białej Podlaskiej. Tam nocowaliśmy. Rano,
jeszcze przed 5.00 pobudka i jedziemy do granicy. Tu okazuje się, że kilka osób nie wykupiło znaczków
paszportowych, a więc nerwowe poszukiwanie punktu, gdzie można je kupić. A do deklaracji celnej musimy
wpisać wszystkie złote precjoza, które mamy ze sobą, wraz z podaniem ich próby.

No i wjeżdżamy w zimowe obszary ZSRR. Przed oczami jawią się kilometry pól, ugorów i lasów. Gdzieniegdzie
tylko jakaś wioseczka, a w niej ubożuchne chatki, czasami jakiś murowany domek. Przy chatkach niewielkie
działki. Na szosie pusto, żadnych prawie samochodów osobowych, czasami tylko jakiś samochód ciężarowy.
Powietrze bardzo mroźne, stawy i rzeczki zamarznięte. Przestawiliśmy czas z godziny 8.00 na 10.00.
Odmówiliśmy drugą część Różańca świętego. Prowadził pan prof. Łuczko, w intencji ofiar Katynia i innych ofiar
znajdujących się na terenie Związku Radzieckiego. A za oknami niesamowita pustka, nigdzie nie widać ludzi,
czasem z daleka jakieś zabudowania. Niezwykle monotonna jazda i bardzo męcząca, godziny jazdy po nierównej
autostradzie. Większość ludzi w autokarze śpi.
Z daleka zobaczyłam zarysy jakiegoś miasta. Zanurzamy się w jakimś lasku, w którym znajduje się motel
„Miński”. Tu zatrzymujemy się na posiłek.
I dalej jedziemy do Smoleńska, przejeżdżając przez Mińsk – pierwsze duże miasto na trasie. Pan Stasiu Lagun
robi nam wykład z historii Mińska, Brześcia i Smoleńska. Około godziny 22.00 docieramy do motelu „Feniks”,
tam nocujemy.
Rano, po śniadaniu, już w towarzystwie przewodniczki INTURIST-u pobieżnie zwiedzamy autokarem miasto
Smoleńsk. Miasto ładnie położone na wzgórzach. Mijamy cerkiewki prawosławne i kościół katolicki – niestety
zamknięty, bo podobno nie ma tu Polaków. Weszliśmy jednak do prawosławnej katedry p.w. Matki Bożej
Zaśnięcia. Pięknie odnowiona, ze wspaniałą akustyką, cztery kolumny z ikonami, a w centrum ikonostas cały
pokryty złotem.
I wreszcie zbliżamy się do celu naszej pielgrzymki, czyli jedziemy do Katynia.
W programie mieliśmy złożenie wieńca, ale INTURIST nam go nie załatwił, więc podjechaliśmy w Smoleńsku
pod kwiaciarnię, gdzie kupiono pęk białych i czerwonych goździków. Do tego przyczepiono szarfę z napisem:
Oficerom II Rzeczypospolitej zamordowanym w Katyniu pielgrzymi ze Szczecina. W drodze do Katynia
przewodniczka przyznała, że wie o istnieniu dwóch wersji na temat mordu w Katyniu i nie będzie nam nic o tym
mówić.
Podjechaliśmy pod lasek katyński. Teren był ogrodzony i opisany jako rezerwat przyrody. Weszliśmy w ten lasek,
a po chwili ukazał na się cmentarz. Po środku stał duży drewniany krzyż. Okazało się, że we wrześniu tego
samego roku była tam pierwsza pielgrzymka polskich kapłanów i oni postawili ten krzyż. Wystarał się o to kard.
Józef Glemp. My byliśmy pierwszą tak zorganizowaną pielgrzymką świeckich.

Obok krzyża po jednej i drugiej stronie znajdowały się duże tablice, jedna z napisem rosyjskim, a druga polskim
o treści: Ofiarom faszyzmu – oficerom polskim, rozstrzelanym przez hitlerowców w 1941 roku.
W ramach przygotowanego przez nas programu „uroczystości” złożyliśmy pod krzyżem kwiaty, ustawiono
8 dużych zniczy i zostały wygłoszone okolicznościowe „mowy”, przez pana Grabowskiego, panią Grabowską
i prof. Łuczko. Odśpiewaliśmy Anioł Pański i Wieczny odpoczynek. Ustawiliśmy wszystkie nasze mniejsze znicze
w kształcie krzyża i robiliśmy zdjęcia. Wokół tego miejsca na drzewach porozwieszane były karteczki-klepsydry
z nazwiskami, imionami i stopniami wojskowymi tu zmarłych. Każdy więc indywidualnie już chodził, modlił się
i zapalał znicze.
W pewnym momencie zobaczyłam niemal „frunącego” pana Stasia Laguna. Prowadził jakiegoś człowieka
i krzyczał: „mamy księdza!” Kiedy podeszli bliżej, zobaczyłam koloratkę. Zaskoczona zapytałam, skąd się tu
wziął, a on odpowiedział: „z Ameryki”. Myślałam, że to żart, ale to była prawda! Ksiądz, który się tam pojawił, to
Zdzisław Peszkowski, późniejszy kapelan Rodzin Katyńskich. Powiedział nam, że jest jednym z 240 osób, które
uratowały się z obozu w Kozielsku, a jedynym ze swojego bloku. Ze wszystkich obozów uratowały się 432 osoby,
Księdzem został po wojnie w 1954 roku. Mieszka w USA i stamtąd po raz pierwszy via Polska przyjechał do
Katynia, by pomodlić się za zmarłych współwięźniów. Był tam już trzeci dzień. Bardzo się ucieszył, że nas
spotkał. My byliśmy tym bardziej szczęśliwi i wzruszeni. Uważaliśmy to spotkanie za prawdziwy cud!
Ksiądz Peszkowski rozłożył na pieńku posiadane przy sobie paramenty liturgiczne i… odbyła się Msza św.
i Komunia św., i to z rąk takiego kapłana!
Po mszy robiliśmy z nim zdjęcia i mimo, iż było bardzo zimno, posłuchaliśmy kilku jego opowieści z tamtego
czasu. Później opisał też to spotkanie w swojej książce pt. „Wspomnienia jeńca z Kozielska”.
Kiedy wychodziliśmy z tego cmentarza zauważyliśmy grupę zaciekawionych ludzi. Zaczęli wyrażać swoje
współczucie z powodu pomordowanych przez hitlerowców polskich oficerów. Niestety, prof. Łuczko nie
wytrzymał napięcia i niemal wykrzyczał im, że to wy, Rosjanie, zamordowaliście naszych oficerów. Konsternacja,
wzburzenie, a u niektórych pojawiły się łzy… Było to przykre i niepotrzebne. Do motelu na obiad dotarliśmy
nieco spóźnieni.
O godz. 20.00 dojechaliśmy do Mińska, gdzie nocowaliśmy.

Rano, po śniadaniu, 3-osobowa delegacja wybrała się z wizytą do Patriarchy prawosławnego Mińska – Firleja.
Pozostali mieli 2 godziny na jakieś zakupy. Potem wyruszyliśmy w drogę powrotną do granicy. W czasie jazdy
wykład prof. Łuczko na temat 1000-lecia chrztu Rusi.
Kiedy podjechaliśmy do granicy wyciągnęliśmy wszystkie swoje bagaże i zaczęła się odprawa celna. Trwało to
dość długo. Niestety, jakaś celniczka mnie sobie upatrzyła i poprosiła do kontroli osobistej. Podejrzewała mnie,
że wywożę złoto albo ruble, bo nie miałam żadnego towaru. Tłumaczyłam, że przyjechaliśmy z pielgrzymką,
a nie na handel, ale nie mogła tego zrozumieć. Celnicy radzieccy byli przekonani, że do ZSRR wszyscy
przyjeżdżają po złoto. Podczas tej rewizji przeżyłam wielkie upokorzenie.
Nocowaliśmy już w Polsce w Białej Podlaskiej, a następnego dnia przejechaliśmy przez naszą piękną,
urozmaiconą krajobrazowo Polskę do Szczecina. Mimo przykrości na granicy była to dla mnie niezwykła
pielgrzymka!

Widok na krzyż i tablice z napisami w języku rosyjskim i polskim: Ofiarom faszyzmu – oficerom polskim,
rozstrzelanym przez hitlerowców w 1941 roku.

Ks. Zdzisław Peszkowski, prof. Łuczko i Marek
Stankiewicz

Pod krzyżem pan Grabowski

Pielgrzymi pod krzyżem – Nina Dołęga, pierwsza z lewej strony

Zapalamy świece i znicze – po środku: z lewej Maryla Niemcewicz, z prawej Nina Dołęga

Fragment cmentarza

Foto-migawka ze zbiorów Marka Stankiewicza

Droga do lasu mogił katyńskich zamknięta… - Stanisław Lagun zapala znicz

Stanisław Lagun, Emilia Stankiewicz – znicze…

Krzyż, znicze, kwiaty, modlitwa…

Msza św. – żołnierze radzieccy w głębi…

Msza święta

Droga do katyńskiego lasu – cisza…

Pod krzyżem

Prawda wyryta w sercach, nie w kamieniach…

Ze wszech stron fałsz…

Pora wracać…
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