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Dla rodzin ofiar zbrodni katyńskiej są 
dwa szczególne momenty w roku. 

Pierwszy z nich to 17 września, dzień roz
poczęcia agresji Związku Sowieckiego na 
Polskę w 1939 r. Drugi rozciąga się przez 
cały koniec kwietnia, czyli czas egzekucji. 
Ten pierwszy czas zawsze kojarzy mi się 
z gniewem i protestem przeciw przemo
cy, zdradzie i bezdusznej geopolityce. To 
okazja do demonstracji i sprzeciwu wy
krzyczanego w wierszu Tacka Kaczmar
skiego „17 września": ,,Pada Podole, w hoł
dach Wołyń/ Lud pieśnią wita ustrój nowy/ 
Płoną majątki i kościoły/ I Chrystus z kulą 
w tyle głowy''. 

Po kilku miesiącach przychodzi kwie
cień i symboliczny moment morderstwa 
katyńskiego. W kwietniu gniew zastępu
je żal, smutek i głębokie refleksje. Powra
ca pytanie: co można jeszcze zrobić dla 
pamięci tych tysięcy pomordowanych? 
Nastrój doskonale oddaje ballada „Katyń" 
również autorstwa Jacka Kaczmarskiego: 
,,Jeszcze rosną drzewa, które to widziały/ 
Teszcze ziemia pamięta kształt buta, smak 
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krwi/Niebo zna język, w którym komen
dy padały/Nim padły wystrzały, którymi 
wciąż brzmi/ Ale to świadkowie żywi - więc 

stronniczy/Zresztą, by ich słuchać- trze
ba wejść do zony/Na milczenie tych świad
ków może pan ich liczyć / Pan powietrza 
i ziemi i drzew uwięzionych''. 

Urszula Gawor, z domu Ściślewska, cór
ka Kazimierza Ściślewskiego, lekarza wete
rynarii, porucznika rezerwy, jeńca wojen
nego z obozu w Kozielsku, zamordowane
go w Katyniu, to moja mama. 

Kazimierz Marceli Ściślewski urodził się 
w 1905 r. w Dąbrowicach (powiat kutnow
ski) jako syn Marcelego i Feliksy z domu 
Zaręba. Wskutek wczesnej śmierci ro
dziców już jako nastolatek był zmuszo
ny do pracy zarobkowej, ale dzięki wy
trwałości i ambicji zdołał ukończyć Gim
nazjum Państwowe im. Króla Zygmunta 
Augusta w Białymstoku, a także zdać ma
turę. Wydział Weterynaryjny Uniwersy
tetu Warszawskiego ukończył 31 stycz
nia 1938 r. (ryc. 1) i podjął pracę w Wy
dziale Weterynaryjnym Warszawskiego 
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Urzędu Wojewódzkiego. 22 października 
1938 r. zawarł związek małżeński z Hele
ną Kaliszek. Tuż przed wybuchem woj
ny, w ramach powszechnej mobilizacji 
24-26 sierpnia 1939 r. zgłosił się do swo
jej jednostki macierzystej 6 pułku artylerii 
lekkiej w Krakowie, który wchodził w skład 
6 Dywizji Piechoty. Szlak bojowy dywizji 
skończył się 20 września 1939 r. w rejonie 
Rawy Ruskiej, gdzie prawdopodobnie do
stał się do niewoli sowieckiej. 

Wśród rodzinnych legend i przypo
wieści jest jedna o tym, jak zrezygnował 

Ryc. 1. Dyplom lekarza weterynarii Kazimierza Ściślewskiego Ryc. 2. Pierwszy list z Kozielska, pierwsza strona 
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Ryc. 3. Koperta listu z Kozielska, który dotarł do żony Kazimierza Ściślewskiego Ryc. 4. Pierwszy list z Kozielska, druga strona 

Ryc. 5. Drugi list z Kozielska, pierwsza strona 

z zerwania oficerskich epoletów, co mo
gło ustrzec go przed sowieckim interno
waniem, ale kalkulacja (lepsze traktowanie 
oficerów zgodnie z konwencją genewską) 
albo, jak podaje rodzinna legenda, duma 
oficerska nie pozwoliła mu na to. Było to 
podobno zachowanie nieodosobnione. 
Odwrotnie uczynił jego kolega, który dość 
szybko znalazł się w rodzinnym domu. 

Między rodzinnymi relikwiami jest kil
kanaście takich, na które się powołam. 

Ryc. 6. Drugi list z Kozielska, druga strona 

Listy obozowe z Kozielska to najcenniej
sze z nich. Pierwszy, napisany 22 listopada 
1939 r., oddaje optymizm, nadzieję i wra
żenie trwania oryginalnej męskiej przy
gody: Czekam na wyjazd, a nadzieja ku 
temu jest niemała ... (ryc. 2). List ten dotarł 
do żony w końcu grudnia 1939 r. i był je
dynym, który otrzymała bezpośrednio od 
męża (ryc. 3). Pozostałe były wysyłane do 
siostry w Białymstoku. O stosunku Kazi
mierza Ściślewskiego do faktu aresztowania 

i przebywania w niewoli bolszewickiej 
może świadczyć postscriptum pierwsze
go listu, w którym wskazuje na unikatowy 
charakter tego listu - jal<o pamiątki z bol
szewickiej niewoli: Pamiątka nie lada. To 
być może komentarz ilustrujący nastroje 
panujące wtedy wśród oficerów w obozie 
kozielskim {ryc. 4). Smutniejszy jest drugi 
list, bez daty, ale z treści wynika, że pocho
dzi z końca grudnia 1939 r. Ponieważ dzia
dek opuszczał żonę w ciąży - dawał w liście 
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Ryc. 7. Trzeci list z Kozielska, pierwsza strona 

wyraz swojemu niepokojowi i tęsknocie 
Myśl o Twoim stanie napełnia mnie peł
nym lękiem ... (ryc. 5) i sugerował, aby bab
cia zapożyczyła się: Może zwróć się o po
życzkę do Zrzeszenia lek. wet. ul. Chmiel
na 1 (ryc. 6). Częstość pisania i ilość listów 
była limitowana - dziadek skarżył się, że 
pisząc do babci nie może zwrócić się oso
biście do korporacji zawodowej. Ostat
ni list od dziadka datowany jest 1 lutego 
1940 r. Było to 10 dni po narodzinach mo
jej mamy: Dziś chcę tylko otrzymać wiado
mość o Tobie i wszystkich w dornu ... (ryc. 7). 
Wspomina w nim również o spotkaniu pro
fesora Bolesława Gutowskiego z Wydzia
łu Weterynaryjnego w Warszawie (ryc. 8). 
Profesor Gutowski szczęśliwie został wy
wieziony zamiast do Katynia - do kolej
nego obozu internowania „Griazowiec''. 
Po powrocie do kraju w 1947 r. pracował 
w Katedrze Fizjologii Zwierząt Wydziału 
Warszawskiego. Dwa ostatnie listy bab
cia otrzymała dopiero w kwietniu 1940 r. 
od znajomej siostry dziadka z Białegosto
ku pani Kuleszyny. W liście od p. Kule
szyny było napisane również: Mąż Pani 

Ryc. 8. Trzeci list z Kozielska, druga strona 

Kazimierz Ściślewski żyje i jest w obozie 
w Kozielsku u bolszewików (ryc. 9). 

Listy jeńców wojennych przekaza
nych do dyspozycji NKWD pismem 040 
z kwietnia 1940 r. w pozycji 58 wymienia
ją Ściślewskiego Kazimierza Marcelewicza 
ur. 1905 roku, teczka personalna nr 1654 
(ryc. 10 ). Został on wywieziony prawdopo
dobnie transportem XIV 21 kwietnia lub 
XV 22 kwietnia 1940 r. do Katynia i tam 
zamordowany. 

Ponieważ dziadek kilkakrotnie pisał po
średnio, wykorzystując inne osoby, babcia 
otrzymywała informacje od innych ludzi, 
że mąż żyje i bardzo się niepokoi brakiem 
informacji. W maju 1940 r. od pp. Sobie
rajskich, którzy mieszkając w Białymstoku 
(wcielonym do Białoruskiej Socjalistycznej 
Republiki Radzieckiej) łatwiej otrzymywa
li korespondencje z obszaru pod kontrolą 
sowiecką, babcia otrzymuje informację, że 
od 2 miesięcy nie ma żadnych wiadomości 
od Kazika (ryc. 11). 

Korespondencja z Oberkommando der 
Wehrmacht z 29 kwietnia 1940 r. wskazu
je, że nazwisko dziadka nie figuruje wśród 

jeńców zarejestrowanych przez Niemiec
ki Czerwony Krzyż (ryc.12). Akt zgonu zo
stał wydany dopiero 30 stycznia 1952 r., 
a za moment śmierci uznano 9 maja 1945 
roku (ryc.13). 

Wśród tablic imiennych w Katyniu imię 
i nazwisko dziadka figuruje wraz z tytu
łem lek. wet. (ryc.14). W listopad.zie 2007 r. 
decyzją Prezydenta RP awansowano por. 
rez. Kazimierza Ściślewskiego do stop
nia kapitana. 

Całe moje dorosłe życie zmagam się z hi
storią dziadka lekarza weterynarii, którego 
nie znałem, którego moja mama również 
nie znała, ale który wywierał silny wpływ na 
pamięć i wyobraźnię. Moja decyzja o stu
diach weterynaryjnych nie miała związku 
z kontynuowaniem tradycji. Być może ten
dencja do aktywnego udziału w życiu nie 
tylko mojego najbliższego otoczenia mogła 
mieć związek z pewnym poczuciem długu. 
Długu, który wynika z tego, że kilkadziesiąt 
lat temu pozbawiono życia w masowy spo
sób znaczną część polskiej inteligencji. Być 
może wysiłek podjęty dla dobra publiczne
go w jakiś symboliczny sposób zrównoważy 
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Ryc. 11. List od krewnych Kazimierza Ściślewskiego z 31 maja 1940 r. do jego 

żony 

Ryc. 12. Informacja od Oberkommando der Wehrmacht na temat Kazimierza 

Ściślewskiego 

część tego zobowiązania? Nie wiem. Pro
wadząc publiczną aktywność, starałem się 

traktować sprawę dziadka jako obszar pry
watny, bez potrzeby dzielenia się z innymi 
wiedzą i refleksjami na ten temat. Temat 
ten pojawiał się przy niektórych okazjach 
i rozmowach, ale bez szczególnego nasile
nia. Stopniowo zmieniało się we mnie po
dejście do sprawy i obecnie mam przekona
nie, że pamięć o dziadku to nie tylko prosty 
imperatyw Kanta, wymagający wzorowego 
postępowania i ciężkiej pracy, ale również 
publikowanie wspomnień, pamiątek idzie
lenie się refleksjami. 
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Społeczność lekarsko-weterynaryjna 
może powinna sięgać do historii i prze
szłości swojej profesji. Absolwenci stu
diów weterynaryjnych to w pewnym stop
niu spadkobiercy wszystkich byłych przed
stawicieli zawodu. 

Im dłużej trwało odwlekanie decyzji 
o napisaniu historii dziadka, tym bardziej 
najnowsza historia wskazywała na po
trzebę jej napisania. Osobisty charakter 
tekstu jest wyrażeniem emocji, których, 
oglądając film „Katyń" lub czytając poezje 
Zbigniewa Herberta, nie umiem inaczej 
ubrać w słowa. 

W publikacji prof. Władysława Lutyń
skiego „Lista lekarzy weterynarii jeńców 

obozów w Kozielsku i Starobielsku zamor
dowanych w Katyniu i Charkowie" figurują 
nazwiska 110 osób. Według badań, na któ
re powołuje się autor, w czasie drugiej woj
ny zginęło około 440 lekarzy weterynarii, 
co stanowiło ponad 20% ogółu przedsta
wicieli tego zawodu. Co dwudziesty przed
wojenny lekarz weterynarii zginął w Lesie 
Katyńskim i Charkowie. 

Rodziny pomordowanych w różny spo
sób starają się czcić ich pamięć. W ten 
sposób powstają wspomnienia, książki, 

mi 
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Ryc. 13. Akt zgonu Kazimierza Ściślewskiego 

wiersze, filmy, obrazy, utwory muzyczne 
lub piosenki. Moje pojęcie szacunku i czci 
należnej dziadkowi do tej pory zamyka
ło się w ciężkiej pracy w zawodzie, który 
w dodatku jest moją pasją i realizacją ma
rzeń. Wciąż wydaje mi się, że to za mało 
w stosunku do ofiary, jaką był zmuszony 
ponieść dziadek. 

Wśród różnych opinii o wojennych cza
sach można natrafić i na tal<ie, które war
tościują ofiary drugiej wojny. Internet daje 
obecnie swobodę wypowiedzi. Czytuję cza
sem fora dyskusyjne przy tematach katyń
skich. Pojawiają się tam zdania, że ofiary 
mordu katyńskiego to tchórze, którzy od
dali broń i poddali się. Myślę, że nie ma po
trzeby przypisywać tym biednym żołnie
rzom cech bohaterstwa. Ich śmierć była tak 

Ryc. 14. Fragment tablicy na cmentarzu w Lesie Katyńskim 

beznadziejna i niepotrzebna, jak wiele in
nych w trakcie ll wojny światowej. Ci, któ
rzy teraz wypowiadają się w imię prawdy 
historycznej czy diabeł jeden wie w imie
niu czego, z pewnością nie znają wymia
ru rozpaczy, której doświadczyły rodziny 
katyńskie. Każdy naród ma swoje sacrum, 
którego nie powinno podawać się wątpli
wościom i dyskusji. Mamy takich miejsc 
bardzo dużo, a wśród nich jest Las Katyń
ski. Mord w Katyniu z pewnością nie jest 
symbolem heroicznej śmierci. Raczej kon
sekwencją nikczemnego wyroku. Warto 
przy tym zastanowić się, czy gdyby NKWD 
zdołało skłonić do współpracy więzionych 
oficerów rozmiar zbrodni byłby tak wiel
ki. Dla żyjących najbliższych krewnych po
mordowanych myśl o Kozielsku czy innych 

miejscach pozostanie do końca życia czę
ścią ich rozpaczy. Nowe pokolenia muszą 
pielęgnować pamięć o tych zdarzeniach, 
aby nie stracić swej tożsamości. Społecz
ność lekarsko-weterynaryjna także ma ten 
obowiązek. 

Dwa Jata temu Wojskowy Prokurator 
Generalny Federacji Rosyjskiej najpierw 
umorzył postępowanie w sprawie mordu 
katyńskiego, a następnie odmówił uza
sadnienia tego umorzenia z uwagi na taj
ny charakter materiałów. 

Dr Jerzy Gawor, Klinika Weterynaryjna Arka s.c., ul. Chłop
ska 2a, 30-806 Kraków 


