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ODZNACZENI
10 kwietnia 2008 przebywał w Finlandii z oficjalną wizytą
Prezydent RP Lech Kaczyński. W czwartek o godz. 16:45
spotkał się w Ambasadzie RP z przedstawicielami Polonii
Fińskiej. Wysokimi odznaczeniami państwowymi udekorował
zasłużonych członków Zjednoczenia Polskiego. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Ewa Kaarela,
Krystyna Hyyryläinen i Jerzy Błaszkiewicz-Tuderman.

SERDECZNIE GRATULUJEMY !

Na zdjęciu od lewej: prezes ZP Michał Zieliński, Krystyna Hyyryläinen,
Prezydent RP Lech Kaczyński, Ewa Kaarela oraz Jerzy Błaszkiewicz.

Prezes ZP Michał Zieliński wręczył w imieniu Zjednoczenia Polskiego Lechowi Kaczyńskiemu książkę "Polacy
i Polonia w Finlandii " z dedykacją.
Zjednoczenie otrzymało piękną statuetkę z herbem
państwowym i napisem: " Prezydent Rzeczpospolitej
Polskiej - Lech Kaczyński ".

Wieczorem w Pałacu Prezydenckim w Helsinkach,
Prezydent Finlandii Tarja Halonen i dr. Pentti Arajärvi
wydali uroczystą kolację na cześć Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego i jego Małżonki Marii Kaczyńskiej. Na
kolację zaproszono także przedstawiciela Polonii, prezesa ZP Michała Zielińskiego, który wręczył Pani Prezydent książkę o Polonii fińskiej "Puolalaiset ja Polonia
Suomessa”. Książka wzbudziła duże zainteresownie,
szczególnie dlatego, że Zjednoczenie jest starsze od
Republiki Finlandii o 8 miesięcy i Polacy już wtedy, w
1917 roku, byli w Finlandii znaczącą grupą narodowościową.
Zacytuję bardzo interesujący fragment przemówienia
Pani Prezydent: " Panie Prezydencie, wizyta w Finlandii
ma dla Pana również interesujący wymiar związany z
losami pańskiej rodziny. Wiemy, że pańscy dziadkowie
ze strony ojca, jak i matki, spędzili w Finlandii pewien
okres czasu pod koniec XIX wieku. Pana dziadek,
Aleksander Kaczyński, był wysokim urzędnikiem na kolei, zaś drugi pański dziadek, Aleksander Jasiewicz,
gościł jako inżynier budowlany w Finlandii doby carskiej.
Przybywając z wizytą do Finlandii, w sensie dosłownym podąża Pan śladami swoich przodków ".

Michał Zieliński

W numerze:

Zdjęcia/copyright- Jacek Walczak - www.jazzphoto.fi

Str. 1. Wizyta Prezydenta RP w Finlandii
Str. 2. zaproszenie na wycieczkę, kwietniowe
spotkanie, Polonia w Turku
Str. 3. Polskie dzieci w Helsinkach, ze skrzynki
pocztowej, ..
Str. 4. oferta LOT-u, uudet jäsenet, lyhyesti
suomeksi
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CZERWCOWA WYCIECZKA

POLONIA W TURKU

Zapraszamy na tradycyjną już, całodzienną wycieczkę na
wyspę Kaunissaari w sobotę 14-go czerwca. Statek m/s
TUULISPÄÄ wypłynie z Kauppatori (pomost-paikka 4) po
północnej stronie Kauppahalli. Czas odpływu godz. 10:30, powrót godz. 20:00. Prosimy o przybycie do godz. 10:15.
Poniżej mapka orientacyjna.
Opłata dla członkow Zjednoczenia 10 €, dla osób postronnych 15 €, dzieci do lat 14-tu gratis. Wpłaty do 30-go
maja na konto Zjednoczenia (Nordea 124750-1263) koniecznie z nazwiskiem i odnotacją "Pikkujuhannus", + ew.
ile dzieci. Ilość miejsc ograniczona. Polecamy wygodne buty
i rekreacyjny strój. "Wałówka" i napoje we własnym zakresie. Zjednoczenie funduje kiełbaski na grill.

Marzec
Zaraz po mszy odbyło się polonijne spotkanie przy
kawie. Były też śledziki i inne specjały. Na wstępie
członkowie zarządu powitali zebranych i złożyli serdeczne życzenia naszym paniom z okazji Dnia Kobiet.
Wszystkie otrzymały kwiaty, nawet najmniejsze przedstawicielki płci pięknej. Frekwencja dopisała a na sali
było gwarno i wesoło. Następnie członkowie zarządu
poinformowali zebranych o spotkaniu z prezesem Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach Michałem Zielińskim
oraz skarbnikiem Leonardem Zakrzewskim. Sprawa dotyczyła naszej działalności jako oddziału Zjednoczenia
Polskiego w Helsinkach.

Do zobaczenia,
Zarząd.
Kwiecień
Po mszy w języku polskim odbyło się spotkanie przy
kawie i przy przyniesionych wypiekach. Znalazło się
nawet i wino. Kiedy wszyscy już zajęli miejsca,
zebranych powitał prezes Zdzisław Mackiewicz zaczynając od zapowiadanych spraw organizacyjnych.
Poinformował zebranych o rozmowie jaką przeprowadził
z prezesem Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach
Michałem Zielińskim. Ustalono, że Zarząd w Helsinkach
akceptuje nas jako oddział w Turku prowadzący działalność klubową na własnym rozrachunku z dobrowolnych
każdorazowych składek. Również zostanie założona dla
nas strona internetowa: Filia w Turku http://poloniafinlandia.fi/ .
KWIETNIOWE SPOTKANIE TOWARZYSKIE
20 kwietnia gośćmi Zjednoczenia byli: Konsul RP pan
Andrzej Drozd i prezes oddzialu ZP w Turku pan Zdzisław
Mackiewicz. Pan Konsul odpowiadał na liczne pytania dotyczące m.inn. podwójnego obywatelstwa, odzyskania polskiego
i wymiany dowodów osobistych osób z polskim obywatelstwem.
Zdzisław Mackiewicz opowiedział jak 5 lat temu powstał
oddział Zjednoczenia Polskiego w Turku oraz o niezwykłej
historii prof. Arno Saxena, który badał groby pomordowanych polskich oficerów i żołnierzy w Katyniu, gdzie zginął
ojciec pana Zdzisława. Tę Jego opowieść opublikujemy w
częściach, w kolejnych numerach "Kontaktu". Decyzją zarządu ZP Michał Zieliński odznaczył Zdzisława Mackiewicza
złotą odznaką Zjednoczenia w podziękowaniu za owocną i
ofiarną pracę polonijną w środowisku polskim w Turku.
Gratulujemy Panu Zdzisławowi ponownego wyboru na prezesa oddziału ZP w Turku, jak i ponownie wybranym do zarządu Dorocie Harju i Andrzejowi Styrczowi.
Na zakończenie, spotkanie uświetnił Marek Urbański z Teatru Narodowego w Helsinkach wspaniałą interpretacją
wiersza Adama Mickiewicza "Pani Twardowska". Liczna grupa uczestników spotkania długo oklaskiwała znakomitego
aktora.

Prezes Mackiewicz przypomniał pokrótce zebranym
historię naszej działalności, a także przestawił zarząd,
który od początku zajmuję się koordynacją wszystkich
spotkań. Przedstawił też możliwość wyboru nowego
zarządu. W rezultacie, jednogłośnie ustalono, że obecny
zarząd w składzie: prezes Zdzisław Mackiewicz, sekretarz Dorota Harju i skarbnik Andrzej Styrcz cieszy się
ogólnym poparciem i będzie nadal sprawował swoją
funkcje. Prezes podziękował wszystkim w imieniu zarządu za zaufanie, a następnie zdał relację ze spotkania z
prezydentem RP Lechem Kaczyńskim w Ambasadzie
Polskiej w Helsinkach.
Zaprezentował też wręczoną mu przez prezydenta
hebanową plakietkę z wizerunkiem metalowego herbu
państwa z wygrawerowanym pod nim podpisem prezydenta. Następnie ksiądz Piotr Gebara poinformował zebranych, że 18 maja w niedzielę o godz.15:00 odbędzie się msza w języku polskim, w intecji Jego 50 urodzin, celebrowania przez JE Biskupa Józefa Wróbla.
Zaraz po mszy będziemy świętować urodziny Jubilata w
dużej sali św. Brygidy.
Na tym spotkanie zakończono.

Dziękujemy Marku !! Prosimy o więcej!
Zarząd
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Zdzisław Mackiewicz

Piątego kwietnia o godz 16:00 spotkaliśmy się w centrum
kultury Caisa w Helsinkach. Na uroczystość piątej rocznicy
naszych spotkań przybyło 36 osób. Gościliśmy wspaniałego
myzyka i kompozytora Jerzego Błaszkiewicza wraz z
orkiestrą dziecięcą z Konserwatorium Helsińskiego. W
orkiestrze grają dzieci z różnych krajów między innymi z
Polski. Na pamiątkę naszego spotkania otrzymaliśmy od pana
Jerzego Błaszkiewicza specjalnie dla nas skomponowany
utwór muzyczny. Serdecznie dziękujemy!! Na uroczystość
przybyli też Michał Zieliński prezes Zjednoczenia oraz
Leonard Zakrzewski członek zarządu.
Na spotkanie przyszło kilku członków Zjednoczenia wraz z
dziećmi, których pozdrawiamy. Był uroczysty koncert,
wspólne muzykowanie i śpiewanie, była nawet muzyczna zgadywanka. Ania Vierinen jak zwykle upiekła pyszne *pulle*,
które wspólnie zjedliśmy. Była kawa i owoce. Trzeba przyznać, iż spotkanie było wspaniałym podsumowaniem naszej
działalności.
Zjednoczenie Polskie w Helsinkach zgodziło się zasponsorować 15 egzemplarzy książek dla dzieci, które zostaną zakupione latem, i jesienią będzie je można zamowić przez
www.helmet.fi.
Życzymy wszystkim dzieciom i rodzicom udanych wakacji!

Agnieszka, Aneta, Ania

ZE SKRZYNKI POCZTOWEJ

• POLONICA organizuje „Kursy języka polskiego jako obcego” dla dzieci i młodzieży. Informacje na stronie:
http://www.polonica.edu.pl/wyjazdowy_kurs_polskiego
• Przedstawiamy Państwu nowe Forum Polonijne oraz Chat
Polonijny. Strona www.poloniaforum.bo.pl jest próbą zintegrowania Polonii z CAŁEGO ŚWIATA.

• Nazywam sie Marek Białas i zbieram pocztówki z całego
świata. Dlatego chciałbym bardzo Państwa prosić, jeżeli nie
będzie to dużym problemem o przysłanie do mnie kartki z
Finlandii. Z góry dziękuję. Mój adres: Marek Białas,
ul. Księcia Witolda 12/19, 21-500 Biała Podlaska, Poland

• Nazywam się Klaudia Rogowicz. Mam 21 lat, jestem młodą
poetką, dramatopisarką i prozaiczką. Moje utwory były publikowane min. w Banie, Poboczach, Parnasiku, Nowej Okolicy Poetów, Tyglu Kultury, Pod Wiatr, Podkowiańskim Magazynie Kultury oraz serwisach interentowych: knowacz.pl,
Akademia Rzygaczy, Teatr dla Was i wielu innych. Moje
wiersze tłumaczono na język słoweński (ukazały się w tamtejszym pismie Mentor) i łotewski (były czytanie z okazji
400-lecia bitwy pod Kircholmem). W roku 2004 ukazał się
mój debiutancki tomik poezji pt. "Życie do Wynajęcia", obecnie wydałam zbiór dramatów pt "Białe Miasto".
Pozdrawiam, Klaudia
Tomiki wierszy Klaudii
adresem: lanya@gazeta.pl

można

Fundacja SEMPER POLONIA wspólnie z Senatem RP
organizuje IV edycję konkursu "Ocalmy od zapomnienia - Polskie losy". Głównym celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży polskiego pochodzenia historią
własnych rodzin, poszerzenie jej wiedzy na ten temat
oraz upowszechnianie wiedzy o dorobku i wkładzie
Polaków w rozwój dziedzictwa kulturowego innych
państw przez dokumentowanie losów wybitnych postaci
polskiego pochodzenia - działaczy społecznych, naukowców, artystów itp. Regulamin konkursu, obowiązujący w
2008 dostępny jest na naszej stronie internetowej:
www.semperpolonia.pl Fundacja SEMPER POLONIA, email: azorawska@semperpolonia.pl

•

POLSKIE DZIECI W HELSINKACH

zamówić/zakupić

pod

• Szanowni Państwo, od kilku lat jako autor encyklopedii polskiego futbolu, do tomu o historii piłkarskiej
reprezentacji Polski - poszukuję fotografii tej drużyny przed meczem w Pietarsaari, rozegranym 26
sierpnia 1992 (wynik remisowy 0:0). Chodzi o zwyczajową fotkę przed grą, z 11-toma graczami, jaką robi się
tradycyjnie od lat. Dla mnie jest to ważne, bo akurat w
tym dniu Polska grała swoje jubileuszowe, 500 spotkanie międzypaństwowe w historii.
Niestety, nie było na meczu polskich fotoreporterów,
fotki o dobrej jakości nie zrobili także członkowie polskiej ekipy (kierował nią trener Andrzej Strejlau). Od
wielu lat próbuję odszukać autora lub posiadacza takiej
fotki, ale bez rezultatu. Próbowałem w redakcjach
fińskich gazet, poprzez koleżenskie, dziennikarskie
kontakty z kolegami w tym kraju, probówałem prosić o
pomoc władze samorządowe w Pietarsaari, ale bez
rezultatu. Nie udało mi się dotrzeć do redakcji lokalnej
gazety, gdzie pragnąłem zamieścić apel - może ktoś z
miejscowych widzów zrobił akurat fotkę polskiej drużyny?
Szanowni Państwo, proszę o pomoc w nadziei, że
Państwa starania o polskie "interesy" w Finlandii mogą to żartem - rozwiązać mój problem, w końcu ten bardzo
polski. Nie pragną się wyręczać w mojej pracy, ale
doprawdy czuję się bezsilny. Nie wierzę jednak, aby nie
zachowała się taka fotografia wykonana w obecnosci
kilku tysięcy widzów. Z nadzieją na pomoc, Andrzej
Gowarzewski, e- mail: gowarzewski@gia.pl
• Konkurs Fotograficzny
Portal GazetaAutorow.pl i Rada Główna Stowarzyszenia
Autorów Polskich ogłaszają II Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny pod hasłem "Świat w naszych oczach". Organizatorom zależy na ukazaniu piękna różnych stron świata, że szczególnym uwzględnieniem
miejsc obiektów zabytkowych oraz uroków przyrody.
Każdy autor ma prawo nadesłania więcej zestawów, w
każdym zestawie ilość zdjęć dowolna. Każdy zestaw
winien zawierać krótki opis - do 1 str. zapisany wraz z
fotografiami na nośniku CD. Fotografie na nośnikach CD
opatrzone godłem należy nadesłać w terminie do dnia 30
listopada 2008 roku na adres: GazetaAutorow.pl,
ul. Bogatyńska 8 / 16, 01 - 466 Warszawa, Polska
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Do prac należy załączyć kopertę z nazwiskiem i imieniem
oraz adresem zamieszkania oraz krótką notą o autorze.
Nadesłane prace winny mieć pisemną zgodę na bezpłatną
emisję na stronach GazetaAutorow.pl. Prosimy również o
informację na jakim aparacie i jakiej firmy były wykonywane
nadesłane zdjęcia. Dopuszcza się nadsyłanie niewielkich
zestawów / do max. 20 zdjęć / jako gif w załączniku dot.
jednego zjawiska. Jury tej edycji konkursu będzie przewodniczył Eugeniusz Orłow – Prezes Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich. Prace nie będą autorom zwracane.
Nadesłane prace zostaną nieodpłatnie emitowane na stronach GazetaAutorow.pl z informacją w tygodniku internetowym – Newsleterze docierającym obecnie do 60 państw
świata, w tym do prasy polskiej i polonijnej.
Portal GazetaAutorow.pl zaprasza również do współpracy
Patronów Medialnych i Sponsorów / również z zagranicy / e-mail: redakcja@gazetaautorow.pl
Polskie Linie Lotnicze LOT ....

NOWI CZŁONKOWIE - UUDET JÄSENET
W dniu 20.04.08. w poczet członków Zjednoczenia
zostali przyjęci: Saga Frondelius-Walczak, Jacek Walczak i Marek Urbański.
Witamy w naszym gronie! Tervetuloa!
Zarząd

LYHYESTI SUOMEKSI
Retki Kaunissaareen – eli puolalainen Juhannus 14.06
(lauantai) klo 10:30 – 20:00. Laiva ”Tuulispää” lähtee
Kolera-altaasta, paikka nro 4. Saaressa olemme noin 5
tuntia. Omat eväät ja juomat. Grillataan – yhdistys tarjoaa makkarat. Ilmoittautuminen = maksu yhdistyksen
tilille NORDEA 124750-1261 30.05. mennessä.
Kirjoittakaa ”pikkujuhannus”, nimet ja lasten lukumäärä.
Maksu: jäsenet – 10 €, ei jäsenet – 15 €, lapset alle 14 v.
ilmaiseksi. Tavataan viimeistään klo 10:15 m/s ”Tuulispään” edessä. Tervetuloa mukaan!

•

Hallitus
...oferują członkom Zjednoczenia Polskiego, ich rodzinom
oraz przyjacielom bilety lotnicze z Helsinek do Polski po
specjalnych cenach - 10% zniżkę na wszystkie przeloty
LOTem z Helsinek do Warszawy i przez Warszawę do
innych miast w Polsce. Promocja jest ważna do 30.06.2008
wyłącznie na bilety kupowane przez Internet na stronach
www.lot.fi na podroże odbywane do dnia 31.12.2008. Zniżkę
liczy się od ceny netto (nie dotyczy opłat lotniskowych, podatków ani opłaty za wystawienie biletu). Dokonując rezerwacji należy do rubryki Kod promocyjny wpisać słowo CLUB,
aby system naliczył zniżkę. (Instrukcja postępowania: na
stronie głównej wybierz trasę, dni podróży, liczbę podróżujących i wpisz CLUB do rubryki Kod promocyjny. Radzimy
również wybrać opcję “Elastyczne” wyszukiwanie, gdzie pokazane są oferty z większej ilości dni przed i po wybranych
datach podróży). W chwili obecnej promocja jest ważna tylko do końca czerwca, ale jeśli obniżone ceny będą cieszyły
się popularnością, czas obowiązywania promocji zostanie
przedłużony.

10. huhtikuuta saapui Suomeen kutsuvierailulle Puolan Tasavallan presidentti Lech Kaczyński. Torstaina klo
16:45 hän tapasi Puolan suurlähetystössä puolalaisten
yhdistyksien edustajia. Kolme Zjednoczenie Polskien
ansioitunutta jäsentä: Ewa Kaarela, Krystyna Hyyryläinen ja Jerzy Błaszkiewicz-Tuderman saivat presidentiltä Puolan arvomerkit (Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski). Yhdistys onnittelee lämpimästi!!!

•

Zjednoczenie Polskien puheenjohtaja Michał Zieliński
ojensi Suomen presidentille Tarja Haloselle sekä Puolan
presidentille Lech Kaczyńskille kirjat: Puolalaiset ja
Polonia Suomessa - Polacy i Polonia w Finlandii.

•

Serdeczne życzenia Mamom
w Dniu Swięta Matki,
dzieciom z okazji Dnia Dziecka ...
a wszystkim bez wyjątku życzymy
pięknego lata i wspaniałego odpoczynku!
Zarzad

ZJEDNOCZENIE POLSKIE w HELSINGFORSIE
PL 279, 00121 HELSINKI.
NORDEA Helsinki Senaatintori 124750-1263
e-mail: zpolskie@polonia-finlandia.fi
http://polonia-finlandia.fi/

ZARZĄD:
prezes
wiceprezes
sekretarz
skarbnik
członek
członek
członek

KONTAKT
Strona 4

Michał Zieliński
Henryk Bigos
Marek Szymczak
Leonard Zakrzewski
Jerzy Gogulski
Janusz Surwillo
Agnieszka Buska

DODATEK DO KONTAKTU nr. 2 – 2008

PROFESOR ARNO SAXÉN W SPRAWIE POLSKIEJ / część pierwsza

W roczniku historycznym z roku 2003 ukazał się artykuł rosyjskiej badaczki Anny Lebiediewej pod tytułem Katyń, państwowe fałszerstwo i poszukiwanie prawdy (1940-2000). Autorka jako pierwsza ujawniła dotychczas trzymane jako tajemnica państwowa materiały, które wskazywały, że
organa bezpieczeństwa Zwiazku Radzieckiego NKWD, na rozkaz Stalina i
ówczesnego Biura Politycznego dokonały egzekucji około 22000 polskich
oficerów, policjantów i innych jeńców wiosną 1940 roku. Czyn ten należy
zaliczyć do największej dotychczas znanej zbrodni dokonanej na jeńcach
wojennych. To była zbrodnia przeciwko ludzkości.
Związek Radziecki kategorycznie temu zaprzeczył obarczając odpowiedzialnością Niemcy hitlerowskie. W tym czasie toczyła się wojna a ZSRR był sojusznikiem państw zachodnich. Z politycznego
punktu widzenia sprawa była bardzo delikatna. Churchil powiedział, że są sprawy, które chociażby
były prawdziwe to jednak nie można ich oficjalnie publikować. Ujawnienie więc prawdy nie leżało w
obopólnym interesie. Churchil i Roosvelt rozumieli dobrze, że Niemcy z faktu odkrycia grobów chcieli
uczynić narzędzie, które posłuży do zachwiania jedności sprzymierzonych. I chociaż fakt ten mógł być
prawdziwy to celem głównym było zwycięstwo nad Hitlerem. Z tego tytułu amerykańskiemu pułkownikowi John van Vlitua, który jako jeniec wojenny został zawieziony przez Niemców do Katynia, zabroniono opowiadać o swoich wrażeniach, które nie byly korzystne dla Związku Radzieckiego. Również
pułkownika Henryka Schimanskiego ukarano za mówienie prawdy o Katyniu.
Minęły lata i nastąpił rozkład potężnego Zwiazku Radzieckiego. Partia Komunistyczna przyznała, że
sprawcą mordu było NKWD. Michał Gorbaczow przekazał Borysowi Jelcynowi tajne akta z zaleceniem
by był ostrożny co do ich treści. W roku 1992 ujawniono tajne dokumenty dotyczące Katynia, a ich
kopie przekazano prezydentowi Lechowi Wałęsie. Ze sprawy tej pozostała niezagojona dotąd rana.
Rosja do tej pory nie wystosowała żadnych oficjalnych przeprosin ani nie zorganizowała procesu w
sprawie winnych zbrodni.
W tej samej publikacji, w krótkim artykule, fiński badacz Kimmo Rentola stwierdza, że z punktu
widzenia katyńskiej tragedii Finlandia była na uboczu i nie należy wprowadzać na tą główną scenę
Finlandii i Finów. Jednakże, losy Finlandii i Polski w jakiejś mierze rzutowały na siebie jak również i w
sprawie Katynia.
Z chwilą wybuchu wojny zimowej Stalin był pewien zwycięstwa i spodziewał się w związku z tym
dużej ilości fińskich jeńców. Już w drugi dzień wojny komisarz spraw wewnętrznych Lawrenti Berja
polecił przygotować pomieszczenia na około 26500 jeńców, których spodziewano się na fińskim froncie.
Badacz wyraża przypuszczenie, że polskich oficerów wymordowano by zrobić miejsce jeńcom fińskim.
Decyzja o egzekucji, pod którą widnieje również podpis Stalina, zapadła dnia 5.3.1940 r. czyli 8 dni
przed zakończeniem Wojny Zimowej. W jakiś sposób złość Stalina z powodu niepowodzenia tej wojny
dotknęła jeńców polskich, którzy byli według opinii Biura Politycznego niepoprawnymi wrogami
ustroju radzieckiego.
Jest również i druga okoliczność, która w związku z przypadkiem Katynia łączy historię Finlandii i
Polski. Otóż fiński profesor anatomii patologicznej, prof. Arno Saxèn uczestniczył w pracach Międzynarodowej Komisji Lekarskiej, która badała groby Katyńskie. O tej sprawie nie pisano i nie mówiono
wiele, a szczególnie o jego powojennych dziejach znajdujemy bardzo mało materialów. Cała sprawa
otoczona jest zasłoną tajemniczości. Jeszcze żyjący członkowie jego rodziny też niewiele mogą na ten
temat powiedzieć. Upłyneło już wiele czasu; ci co mogliby coś na ten temat powiedzieć już nie żyją, a
archiwa z niewiadomych powodów zostały oczyszczone z dokumentów.
Powróćmy teraz do przebiegu ówczesnych wydarzeń. 22 czerwca roku 1941 rozpoczęła się operacja
Barbarossa i Niemcy zaatakowały Związek Radziecki. Wojska niemieckie zajęły w szybkim tempie
obszar Smoleńska. W miesiącach letnich 1942 roku kilku Polaków należących do oddziałów pracy przy
armii niemieckiej dowiedziało się od ludności miejscowej, że w pobliżu Smoleńska NKWD dokonywało
egzekucji polskich oficerów. Znaleziono kilka ciał i powiadomiono o tym Niemców. Pierwsze potwier-
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dzone wiadomości nadeszły już na początku lutego 1943, ale dopiero w marcu Niemcy rozpoczęli prace
wykopaliskowe. 13 kwietnia 1943 roku Berlińskie Radio nadało na cały świat wiadomość o straszliwym odkryciu. Władze niemieckie postanowiły wykorzystać ten fakt do celów własnej propagandy.
Polski Rząd na emigracji w Londynie przedstawił żądanie, ażeby Międzynarodowy Czerwony Krzyż
przeprowadził na miejscu zbrodni badania. Związek Radziecki ustosunkował się do tego negatywnie, co
uniemożliwiło pracę Czerwonego Krzyża, bo do rozpoczęcia badań wymagana była zgoda obu stron. W
tej sytuacji Niemcy postanowili z własnej inicjatywy powołać Międzynarodową Komisję Lekarską
składającą się z przedstawicieli medycyny sądowej i kryminologii uniwersytetów europejskich, oraz
innych profesorów medycyny.
Komisja składała się z następujących członków:
1.
Belgia – dr. Speleers, prof.okulist.uniw. w Gandawie,
2.
Bułgaria – dr. Markov, doc. med. sąd. i kryminologii uniw. w Sofii,
3.
Dania – dr. Tramsen, asyst. Instytutu medycyny sąd. w Kopenhadze,
4.
Finlandia – dr. Saxén, prof. anatomii patol. w Helsinkach,
5.
Kroacja – dr. Miłosławicz, prof. med. sąd. i krym. w Zagrzebiu,
6.
Włochy – dr. Palmieri, prof .med. sąd. i krym. w Neapolu,
7.
Holandia – dr. de Burlet, prof. anatomii uniw. w Groningen,
8.
Prot.Czech i Moraw – dr. Hájek, prof. med. sąd. i krym. w Pradze,
9.
Rumunia – dr. Birkle, rzeczoznawca med. sąd. rumuńskiego ministerstwa
sprawiedliwości,
10. Szwajcaria – dr. Naville, prof. med. sądowej w Genewie,
11. Słowacja – dr. Subik, prof. anatomii patologicznej w Bratisławie,
12. Wegry – dr. Orsós, prof. med.sąd. i krym. w Budapeszcie.
Ponadto pracom i konferencjom delegacji towarzyszyli :
1.
dr. Buhtz, prof.med.sad. i krymm. we Wrocławiu, prowadzący z ramienia naczelnego
dowództwa niemieckich sił zbrojnych ekshumację w Katyniu,
2.
lekarz insp. dr. Costedoat, towarzyszący pracom komisji z ramienia szefa rządu
francuskiego.
Do zadań komisji należało:
1)
identyfikacja ciał,
2)
ustalenie przyczyny śmierci,
3)
ustalenie czasu śmierci.
Komisja dokonała naukowych badań w okresie od 28-30 kwietnia 1943r.
Wydobyto w sumie 4421 ciał. Komisja ogłosiła orzeczenie w którym stwierdzono, że polscy oficerowie
zostali straceni strzałem w tył głowy w roku 1940. Wszyscy członkowie Komisji podpisali orzeczenie.
Wtedy, w roku 1940, obszar Katynia znajdował się w granicach Związku Radzieckiego. Związek
Radziecki kategorycznie zaprzeczył popełnienia tej zbrodni i starał się po zakończeniu wojny na
procesie Norynberskim obarczyć winą wojska niemieckie, rozpętując w tym celu ogromną propagandę.
Po odzyskaniu przez Armię Radziecką obszaru Smoleńska utworzono własną komisję pod przewodnictwem prof. Burdenki. Komisja naturalnie uznała, że zbrodni tej dokonali Niemcy. Zadaniem NKWD
była likwidacja wszystkich niewygodnych świadków oraz uciszanie i oczernianie wszystkich osób, które
znały prawdę o Katyniu. Związek Radziecki robił wszystko, żeby nikt nie dowiedział się kto był rzeczywiście sprawcą zbrodni. Ujawnienie prawdy miałoby katastrofalne skutki dla wiarygodności komunizmu. Wiele osób, ktore znały prawdę o Katyniu zniknęło w tajemniczych okolicznościach. Wielu z nich
uciekło na zachód, jak na przykład główny świadek Iwan Kriwozercow, który żył pod zmienionym
nazwiskiem. Pewnego dnia znaleziono go martwego. Prof. Gerhard Buhtz zginął w nalocie lotniczym w
roku 1944. Polak, dr. Grodzki, który był w Katyniu jako przedstawiciel Polskiego Czerwonego Krzyża,
został zamordowany już w roku 1943. Polski prokurator, który z ramienia ówczesnych władz miał
prowadzić śledztwo zgodnie z wersja radziecką, został zastrzelony w Krakowie, ponieważ stawiał pod
znakiem zapytania winę Niemców.
Zainteresowanie więc wzbudzają badania Międzynarodowj Komisji Lekarskiej i dalsze losy jej członków, a szczególnie prof. Arno Saxéna. Wiemy, że bułgarski doktor Markow i czeski dr. Hajek dostali się
po wojnie do więzienia. Zmuszono ich do napisania oświadczenia, w którym przyznawali, że podpisali
protokół Międzynarodowej Komisji pod naciskiem Niemców i groźbą tortur. Znany szwajcarski naukowiec, prof. Naville stał się przedmiotem ataku komunistów, którzy chcieli uczynić z niego zdrajcę i
niemieckiego zausznika. Sprawa została rozpatrywana w szwajcarskim parlamencie. Doktor Naville
broniąc się, stwierdził, że podpisując wraz dwunastu ekspertami raport z roku 1943 starał się
bynajmniej nie oddawać usługi Niemcom, ale wyłącznie Polakom i prawdzie. Podkreślił też, że jeśli
chodzi o lekarzy sądowych, to ich prawem i obowiązkiem jest szukać przede wszystkim prawdy i służyć
prawdzie, w konfliktach, gdy strony służą często innym panom. Doktor Naville nie zmienił swego
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orzeczenia. Niewiadomo dokładnie jaki był los innych członków komisji, którzy znaleźli się na
obszarach podległych Związkowi Radzieckiemu.
W roku 1943, kiedy nadeszła wiadomość o odkryciu grobów masowych w Katyniu, Finlandia była
ponownie w stanie wojny ze Związkiem Radzieckim. Naturalnie fakt ten wywołał głębokie zainteresowanie w środowisku fińskim, tym bardziej, że posiadano wiadomości o wzięciu do niewoli pewnej ilości
fińskich żołnierzy i oficerów. Przypuszczalnie cały sztab wraz z Marszałkiem Mannerheimen był zainteresowany tą sprawą. Nie znaleziono jednak żadnych dokumentów i jak dotyczas brak jest jakiegoś
wyjaśnienia co na ten temat dyskutowano i postanowiono. Stało się to chyba dlatego, że po wojnie
zniszczono cenne archiwa, jak na przykład między innymi dziennik osobistego lekarza Mannerheima.
Jakby nie było, prof. Arno Saxén udał się w podróż do Katynia. Fińska prasa pisała wiele na temat
odkrycia masowych grobów w Katyniu. Gazeta Turun Sanomat z 28.4.1943 r. pisała, że: oprócz odwołania się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża rząd niemiecki postanowił utworzyć międzynarodową komisję w celu zbadania masowych grobów w Katyniu. Na jej członka powołano profesora anatomii
patologicznej z Helsinek Arno Saxéna, który wczoraj udał się w podróż…
Prof. Arno Saxén cieszył się wielkim autorytetem i należał do znanych w świecie naukowców. Według
fińskiej biografii narodowej Arno Saxén (1895-1952) w latach czterdziestych oraz później, w czasach
powojennych, był centralną postacią rozwoju fińskiej wiedzy medycznej jako badacz zajmujący czołowe
stanowiska w różnych organizacjach lekarskich. W poprzedzajacym dziesięcioleciu jego wybitne
osiągnięcia naukowe znalazły znaczące międzynarodowe uznanie. Jako świetny wykładowca, nauczał
początków patologii dziesiątki pokoleń studentów, oraz jako znakomity specjalista patologii klinicznej
wyszkolił dużą liczbę powojennych patologów. Arno Saxén uczestniczył w różnych pracach Fińskiego
Czerwonego Krzyża i jako ekspert tej oragnizacji brał udział w badaniu masowych grobów oficerów
polskich w Katyniu. Z powodu tego, iż nie chciał później zmienić podpisanej wtedy przez siebie, jako
lekarza opinii, naraził się na przykrości ze strony rosyjskich członków alianckiej Komisji Nadzorczej, co
zmusiło go do czasowego opuszczenia karju. Brał udział jako lekarz w trzech wojnach i został
awansowany do stopnia podpułkownika. Według najbliższych przyjaciół miał on najlepsze osobiste
zalety: mężny, szczery i uczciwy, błyskotliwy umysł, urok osobisty i niespotykane zasoby twórcze.
Gazeta Helsingin Sanomat pisała: (wolny przekład z jęz.fińskiego)
”Helsingin Sanomat” (Wiadomości Helsińskie) wtorek 4 maja 1943 roku
Czy także fińskie ofiary w masowych grobach katyńskich?
Przypuszczenie, które nie udało się potwierdzić. Do tej pory zbadano 997 straconych, z których prawie
wszyscy byli oficerami polskimi - u około 70% ustalono tożsamość.
Prof. Arno Saxèn, wrócił wczoraj po południu samolotem liniowym do Helsinek, uczestnicząc na
zaproszenie rządu państwa oraz zwierzchnika niemieckiej rządowej służby zdrowia w badaniach
medyczno-sądowych masowych grobów w Katyniu. Komentując swoje wstrząsające wrażenia, prof
Saxèn zrelacjonował co następuje:
Zaproszona przez rząd niemiecki Komisja Badawcza składała się z wybitnych naukowych
specjalistów z dziedziny anatomii patologicznej jak i służby zdrowia z 14 krajów. Niemcy reprezentował
w pierwszej kolejności profesor anatomii patologicznej i kryminalistyki uniwersytetu Wrocławskiego dr.
Buhtz, pod którego kierownictwem przeprowadzano prace wykopaliskowwe w lesie Katyńskim. Komisja
badawcza do której należałem, pracowała na miejscu wykopów w dniach od 28 do 30 kwietnia i sporządziła protokół dotyczący swojej pracy. Ponad 6 tygodni temu niemieckie władze okupacyjne dowiedziały się od mieszkańców tego terenu, że w lesie, w okresie zimowo-wiosennym roku 1940, pogrzebano
wielką ilość straconych tam jeńców. Mieszkańcy opowiadali, że w marcu - kwietniu wymienionego roku,
na pobliską stację Gniezdowo codziennie przywożono w zamkniętych wagonach kolejowych jeńców z
różnych obozów, następnie przewożono ich ciężarowymi autami do lasu za ogrodzenie, gdzie potem
przez długi czas, codziennie słychań było ciągłe strzały. Las katyński był zresztą starym rosyjskim
miejscem gdzie dokonywano egzekucji i które używano w tym celu od początku lat 1920. Niedaleko od
lasu znajduje się w malowniczym miejscu nad skrętem Dniepru dom wypoczynkowy czekistów, gdzie
przedstawiciele tej smutnej branży mogli odpoczywyć po ciężkiej pracy.
Profesor Saxèn osobiście przeprowadził wywiad z paroma mieszkańcami z którego wynikało, że
wcześniej nie odważyli się mówić o tych strasznych egzekucjach w obawie, że w wypadku zajęcia tego
obszaru z powrotem przez bolszewików ulegliby z ich strony zemście.
Cdn.

Zdzisław Mackiewicz

KONTAKT
Strona 7

