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A gdyby moje dziecko 
przyniosło album 
o Katyniu, zrobi
łabym awanturę 

w kuratorium”. To cytat z jednego z fo
rów internetowych. Oczywiście, moż
na pocieszać się powtarzaniem obie
gowych opinii o tym, że Internet to 
wielkie śmietnisko, że na forach piszą 
głównie frustraci, że anonimowość sie
ci ośmiela do wyrażania bardziej skraj
nych poglądów, niż się je ma w rzeczy
wistości. Zważywszy jednak na zasięg 
tego medium i wiek jego odbiorców, 
trudno przechodzić do porządku dzien
nego nad tekstami, które znajdzie tam 
czytelnik. Od deprecjacji ofi ar („Na
ziści wymordowali miliony niewin
nych ludzi, znacznie bardziej wartoś
ciowych od ofi ar katyńskich, więc nie 
widzę powodu, by się nad nimi jakoś 
specjalnie użalać”) do kwestionowa
nia sprawstwa („Nigdy bym nie po
ruszył tego tematu, gdyby burżuazja 
bezczelnie nie kłamała w tej sprawie. 
Jako że jestem komunistą, wszelki atak 
na komunistów i tow. Stalina, uważam 

Imiona zamiast liczb
Kamila Sachnowska

 Ð Ekshumacja ciał ofi cerów polskich w Lesie Katyńskim, kwiecień 1943 roku



Słowo „Katyń” u części społeczeń-
stwa często wywołuje skojarzenia 
z martyrologiczną nudą. 
„Obowiązek pamięci odrobiliśmy 
wraz z filmem Andrzeja Wajdy”,
„co powinniśmy wiedzieć, 
to wiemy”, „temat został 
ostatecznie wyeksploatowany 
przy okazji katastrofy TU-154 
w kwietniu 2010”, „ile jeszcze 
będziemy utrwalać obraz klęski?” 
– te pojawiające się często opinie 
są dla edukacji historycznej 
młodego pokolenia wręcz zabójcze. 
Jak zatem mówić, by młodzi nas 
słuchali?

legenda przekształciła ich w postacie, 
jeśli nie z Homera, to przynajmniej 
z Sienkiewicza, żyjące w świecie idei, 
które w obozie dnie spędzały na samo
kształceniu i modlitwach… Czy nam 
się to podoba, czy nie, taki obraz nie 
sprzyja zainteresowaniu młodzieży. 
W wypadku ofi ar Holocaustu udało się 
wytworzyć empatię przez pokazanie 
ich zwyczajności – ludzie tacy, jak my: 
cywile, kobiety, dzieci… Zdążyć przed 
Panem Bogiem – lektura obowiązko
wa – nie kreuje na herosa ani Marka 
Edelmana, ani żadnego z bojowników 
powstania w getcie, jednocześnie rysu
jąc obraz sugestywny, tragiczny, przej
mujący. Zbrodnia katyńska nie docze
kała się takiej wizji literackiej. Film 
Wajdy – jakkolwiek dobrze, że powstał 
– również wpisuje się w poetykę tra
gedii greckiej, wynosząc ofi ary ponad 
poziom zwykłych śmiertelników. Na
wet odstępcy od prawdy, którzy poja
wiają się w fi lmie, nie mówią po prostu 
„mam to gdzieś”, ale uzasadniają swój 
wybór wyższymi racjami (dyrektorka 
szkoły) lub nie mogąc unieść ciężaru 

za atak na mnie i jestem zmuszony do 
odpowiedzi. Wszystkie fakty wskazują 
na to, że za zbrodnię odpowiedzialni 
są Niemcy”). 

Zamordowani herosi
Biorąc pod uwagę fakt, że dla wielu 
młodych ludzi opinie z sieci są wy
rocznią, należałoby się zastanowić, czy 
i jak możemy to zrównoważyć. Pominę 
w tych rozważaniach dość oczywistą 
kwestię „przerabiania” tematyki zbrod
ni katyńskiej na lekcjach historii, gdyż 
– nawet zakładając wysoką wydajność 
polskiej szkoły w realizacji podstawy 
programowej, a wiadomo od lat, że 
wielu nauczycieli nie nadąża z pro
gramem – przekaz szkolny może tutaj 
nie wystarczyć. Z treścią, zaklasyfi ko
waną jako martyrologiczna, niełatwo 
się przebić do młodzieży, zwłaszcza 
że trudno tu o zbudowanie empatycz
nej więzi z ofi arami. Co w końcu łączy 
dzisiejszego nastolatka, dla którego ka
riera w wojsku rzadko jest szczytem 
marzeń, z ofi cerami zamordowanymi 
w Katyniu? Wytworzona wokół nich 
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 Ð Grupa młodzieży podczas objazdu edukacyjno-historycznego po miejscach 
pamięci, zorganizowanego przez IPN jako nagroda w konkursie „Sprzączki, 
guziki z orzełkiem ze rdzy…”, Polski Cmentarz Wojenny w Piatichatkach
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kłamstwa, popełniają samobójstwo 
(przyjaciel głównego bohatera, grany 
przez Andrzeja Chyrę). Bardzo brakuje 
mi w polskiej kulturze takiego obrazu 
rozstrzelanych polskich jeńców, któ
ry pokazywałby ich nie w roli hero
sów – półbogów, ale ludzi, których 
uczeń może nie tylko podziwiać, ale 
i współczuć im, przejmować się ich 
losem. Zaryzykowałabym twierdzenie, 
że podkreślanie, iż w ramach Zbrodni 
Katyńskiej wymordowano elitę naro
du polskiego, może wzbudzić pewien 
– często nieuświadomiony – odruch 
buntu: skoro nie jesteśmy ich potom
kami, to co? Nasi przodkowie gorsi? 

Twarze Katynia
Trudno wywoływać empatię dla „nie 
mniej niż 21 768 osób” (określenie za
stosowane przez prokuratorów IPN, 
prowadzących postępowanie w spra
wie zamordowania przez funkcjona
riuszy państwowych ZSRR nie mniej 
niż 21 768 obywateli polskich, w tej 
liczbie – jeńców wojennych). Jeśli 
oczekujemy od młodego człowieka 
czegoś więcej niż przyjęcia do wia
domości i zapamiętania kilku faktów 
i dat, musimy nadać tym 21 768 oso
bom twarze. Nie bez powodu współ
czesne programy edukacyjne pokazują 
losy jednostki, jednej rodziny, opierają 
się na projektach odwołujących się do 

historii konkretnej osoby. Przykładami 
działań tego typu może być niemiecka 
wystawa „Imiona zamiast numerów”, 
eksponowana niedawno w Polsce. 
Przez biografi e 15 więźniów prezen
tuje ona wstrząsający obraz obozu kon
centracyjnego w Dachau. Na stronach 
Yad Vashem znajduje się baza imion 
i nazwisk ofi ar Holocaustu – stronę tę 
otwiera piękne motto, fragment listu 
dziewiętnastoletniego Dawida Berge
ra, zamordowanego w Wilnie: „Mam 
nadzieję, że ktoś wspomni, ze żył kie
dyś człowiek, który nazywał się Da
wid Berger” („I should like someone 
remember, that there once lived a per
son, who named David Berger”,  www.
yadvashem.org/wps/portal/IY_HON_
Entrance). Sala nazwisk w muzeum 
ma przypominać o każdym Żydzie – 
nie o 6 milionach – zamordowanym 
w czasie Zagłady. Warto skorzystać z  
doświadczeń pracowników Instytutu 
Yad Vashem, którzy w skrypcie dla 
nauczycieli, dotyczącym przygotowy
wania obchodów Dnia Pamięci o Ho
locauście, piszą: „Zaleca się podejmo
wanie działań koncentrujących się na 
losach ludzi, których nazwiska lub twa
rze są znane (na przykład byłych ży
dowskich mieszkańców danego miasta 
lub sąsiedztwa, dawnych nauczycieli 
czy uczniów szkoły), bądź możliwe do 
ustalenia w trakcie badań angażujących 

uczniów” (www1.yadvashem.org/yv/
en/education/ceremonies/guidelines_
pdf/polish.pdf).

Niestety, nie jest mi znany pod
ręcznik, który respektowałby tę zasa
dę w odniesieniu do zamordowanych 
w Katyniu. O ile w przypadku naucza
nia o Holocauście zdarza się, że za
mieszcza się fragment relacji konkret
nej osoby, która opisuje przeżycia nie 
sześciu milionów, ale jednostki właś
nie, o tyle w przypadku Zbrodni Ka
tyńskiej uczeń cały czas napotyka owe 
„nie mniej niż 21 768 osób”, zwykle 
zresztą ściągnięte do „około 15 tysię
cy”. O ile to „nie mniej niż 21 768” 
jest jeszcze na swój sposób sugestyw
ne, pobudza ciekawość i wyobraźnię, 
o tyle „około 15 tysięcy” poraża ano
nimowością, bezosobowością, pozo
stawiając wrażenie, że nawet autor 
podręcznika nie był tak naprawdę za
interesowany, ilu ich tam było. 

Katyń na Facebooku
Pisząc o ukazywaniu historii przez losy 
jednostek, nie sposób pominąć prób 
wykorzystania do tego celu przestrzeni 
wirtualnej. Na portalach społecznościo
wych pojawiają się profi le osób – ofi ar 
Holocaustu, powstańców warszawskich 
czy nieznanych żołnierzy poległych 
w Belgii w czasie II wojny światowej. 
Profi l Henia Żytomierskiego, żydow
skiego chłopca z Lublina, utworzony 
przez Piotra Brożka z ośrodka „Bra
ma Grodzka – Teatr NN” zyskał 6350 
znajomych w sieci. Zdjęcie kilkulet
niego chłopca w krótkich spodenkach, 
skonfrontowane z jego dramatyczną 
historią, tworzy głęboko poruszają
cą całość (szerzej na ten temat pisze 
Ewa Solska w artykule Komemoracja 
w społeczeństwie sieciowym. Dyskur-
sywne konsekwencje projektu „Henio 
on Facebook” [w:] Historia w kultu-
rze współczesnej. Niekonwencjonalne 
podejścia do przeszłości, Lublin 2011). 
Szkoda, że żadna z instytucji zajmują
cych się upamiętnianiem ofi ar zbrodni 
katyńskiej nie wykorzystała możliwo
ści, którą stwarzają media elektronicz
ne, w taki właśnie sposób.



 ÐPraca na konkurs  
„Sprzączki, guziki 
z orzełkiem ze rdzy…” 
zatytułowana „Bohater 
– Karol Smyrski”, 
autorstwa uczennic 
Polskiej Szkoły Sobotniej
im. Adama Mickiewicza 
w Minneapolis:  
Amelii Świcy, Moniki 
Bueltel, Sylvii Bueltel, 
Julii Banasikowski, Moniki 
Banasikowski, Stefanii 
Surmi, Kamili Kuchty,
pod kierunkiem
Ewy Banasikowski
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Nieprawdziwe byłoby jednak stwier
dzenie, że nie podejmuje się w Polsce 
żadnych działań, które koncentrowały
by się właśnie na konkretnych posta
ciach, a nie zbiorowości. Warto przy
wołać tutaj akcję „Katyń… ocalić od 
zapomnienia”, organizowaną przez 
Stowarzyszenie Parafi ada. Jej celem 
jest upamiętnienie każdej z ofi ar przez 
posadzenie 21 768 dębów, z których 
każdy jest poświęcony jednej, wy
branej osobie. Dotychczas posadzono 
4166 drzewek. W nurcie takiego właś
nie podejścia do tematyki katyńskiej 
zorganizowano konkurs „Sprzączki, 
guziki z orzełkiem ze rdzy…”,  reali
zowany przez BEP IPN od 2010 roku. 

Konkurs, pomyślany początkowo 
jako jednorazowa inicjatywa roczni
cowa, zaskakująco ciepło został przy
jęty przez uczniów i ich opiekunów. 
Zadaniem uczestników jest zaprojek
towanie strony z albumu, poświęconej 
jednemu z zamordowanych w Zbrod
ni Katyńskiej. Zmusza to nie tylko do 
zebrania informacji o tym człowie
ku, ale również do przetworzenia ich 
w formę artystyczną i nadania temu 
szczególnemu epitafi um cech indywi
dualnych. Tabliczki, zamieszczone na 
cmentarzach wojennych, są identyczne 
– karty z albumu są niepowtarzalne. 
Praca nad projektem bywa inspiracją 

do dalszych działań. Uczniowie, do
cierając do rodzin zamordowanych, 
zyskują zupełnie nowe doświadczenia 
i umiejętności. Nagrodą jest wyjazd do 
jednego z miejsc związanych ze Zbrod
nią Katyńską – w 2010 roku były to 
Kuropaty i Katyń, w 2011 – Bykownia 
i Piatichatki. Wzruszające są sytuacje, 
kiedy uczniowie jadą niejako w zastęp
stwie krewnych ofi ar, którzy sami ni
gdy nie mogli odwiedzić tych grobów. 
Niektóre grupy wiozą ziemię z rodzin
nej miejscowości lub zabierają z sobą 
garść ziemi z cmentarzy, zostawiają na 
grobach zdjęcia bohaterów swoich prac 
lub przynajmniej robią zdjęcia, które 
chcą pokazać rodzinom ofi ar.

„Nieludzka ziemia”, „przeklęty Ka
tyń”, ale również Miednoje, Piatichat
ki, Bykownia, Kuropaty, są w gruncie 
rzeczy w Polsce nieznane. Złożone 
przyczyny, o których tu pisać nie będę, 
sprawiają, że przeciętnemu Polakowi 
łatwiej dotrzeć pod Akropol czy wieżę 
Eiffl a niż na cmentarze pomordowa
nych na wschodzie. Tymczasem miej
sca te, silnie oddziałując na wyobraźnię 
odgrywają niebagatelną rolę w eduka
cji historycznej. Wycieczki młodzieży 
izraelskiej do Polski nieprzypadkowo 
są postrzegane jako rodzaj powinności 
młodego Żyda. Często krytykowano je 
za to, że przedstawiają „ziemię Polin” 

jedynie jako miejsce, gdzie dokona
ła się Zagłada. Obecnie to się jednak 
zmienia i coraz częściej są okazją do 
spotkań z młodzieżą polską i zapre
zentowania naszego kraju jako obsza
ru, gdzie przez niemal dziesięć stuleci 
kwitła kultura żydowska. Z poszano
waniem wszelkich, dość zasadniczych 
w tym wypadku różnic, niemiecka Ak
cja Znaku Pokuty, polegająca na przy
jazdach młodych Niemców do krajów 
okupowanych i niszczonych przez ich 
przodków (w tym do Polski), przy
czyniła się do polskoniemieckiego 
pojednania. Być może w przyszłości 
wyjazdy młodych Polaków na wschód 
staną się okazją do nawiązania relacji 
z młodzieżą białoruską, ukraińską i ro
syjską, być może te kontakty pomogą 
obu stronom zrozumieć się nawzajem.

Niebawem ukaże się album, będący 
pokłosiem konkursu „Sprzączki, guzi
ki z orzełkiem ze rdzy…”. Jego podsta
wą są prace uczniów – każda ze stron 
tej książki będzie poświęcona jednemu 
z zamordowanych na wschodzie Pola
ków. Czy rzeczywiście będą awantury 
w kuratoriach, kiedy dzieci przyniosą 
te albumy do domów?

Kamila Sachnowska – historyk, naczelnik Wydziału 
Edukacji Historycznej BEP IPN, autorka licznych publikacji 
edukacyjnych, współautorka albumu Sprzączki, guziki z orzełkiem 
ze rdzy…  . (w przygotowaniu)




