
„Gdy słyszę słowo KATYŃ, to …”  
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Katyń 

Nazwa tego miejsca przypomina o około 22 tysiącach 
naszych rodaków, ludobójczo zgładzonych przez 
Sowietów. Ofiarami zbrodni byli jeńcy wojenni i 
więźniowie polityczni: zmobilizowani oficerowie 
rezerwy Wojska Polskiego, żołnierze Korpusu Ochrony 
Pogranicza, funkcjonariusze Policji Państwowej, 
urzędnicy. Ludzie różnych wyznań, profesji cywilnych, 
poglądów, którzy stanowili elitę odrodzonego 
państwa. Tworzyli razem wspólnotę obywatelską 
niepodległej Rzeczypospolitej. I za wierność Ojczyźnie 
– za odmowę uznania jej rozbioru przez Rosję 
sowiecką i hitlerowskie Niemcy – poświęcili własne 
życie. 



Obozy jenieckie 

Około 15. tysięcy ofiar stanowili więźniowie 
przetrzymywani wcześniej w obozach specjalnych 
NKWD w Starobielsku, Ostaszkowie i Kozielsku. Byli to 
głównie oficerowie wojska i policjanci. 



Obozy jenieckie 

Pozostałe 7 tysięcy, w większości cywilów, osadzono w 
więzieniach zachodnich obwodów republik Ukraińskiej 
i Białoruskiej, czyli terenach wschodnich Polski, 
włączonych w 1939 roku do Związku Radzieckiego. 
Dotychczas nie znamy miejsc ich pochówku. 



Rozkaz o rozstrzelaniu 

Polskich jeńców rozstrzelano na 
podstawie uchwały Biura 
Politycznego KC Wszechzwiązkowej 
Komunistycznej Partii (bolszewików) 
z 5 marca 1940 roku. Decyzja 
została jednogłośnie zaakceptowana 
przez członków Biura Politycznego 
- Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa, 
Mikojana, Kalinina, Kaganowicza i 
Berię, którzy złożyli pod nią swoje 
podpisy. 



Mord 

Od 3 kwietnia do 19 maja 1940 roku, codziennie, 
setkami wywożono jeńców z miejsca przetrzymywania 
i mordowano strzałem w potylicę. Następnie zwłoki 
wywożono i zakopywano w ogromnych dołach, 
rzucając jedne na drugie. 

W przypadku Katynia, 
część Ofiar - oficerów 
Wojska Polskiego - 
przywożono do lasu i 
mordowano nad dołami. 



Mord 

Jeńców z obozu w Ostaszkowie, wywożono do siedziby 
NKWD w Kalininie – dzisiaj Twerze – według 
wcześniej przygotowanych list dyspozycyjnych i tam  
w piwnicach budynku pozbawiano życia strzałem w 
tył głowy. Następnie wywożono ciała do miejscowości 
Miednoje i zakopywano w dołach śmierci. 



Mord 

Funkcjonariusze NKWD zamordowali według 
dzisiejszych ustaleń co najmniej 21 857 obywateli 
polskich. 
Z obozu w Ostaszkowie wywieziono i pozbawiono życia 
6311 więźniów. Spoczywają w Miednoje. 
Ze Starobielska 3820 jeńców. Pochowani zostali w 
Charkowie. 
Z Kozielska wywieziono 4421 oficerów WP i stracono 
w Katyniu. 3435 jeńców z Kijowa, Chersonia i 
Charkowa zostało pogrzebanych w Bykowi na 
Ukrainie. 
Więzionych na Białorusi 3870 osób zamordowano w 
Mińsku i pogrzebano prawdopodobnie w Kuropatach. 



Mord 



Mord 

„Tych ludzi zgładzono bez procesów i wyroków. 
Zostali zamordowani z pogwałceniem praw i 
konwencji cywilizowanego świata.” 
 
„Świat miał się nigdy nie dowiedzieć. Rodzinom ofiar 
odebrano prawo do publicznej żałoby, do opłakania i 
godnego upamiętnienia najbliższych.” 

Fragmenty niewygłoszonego przemówienia 
Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego 

z 10.04.2010 r. 



Kłamstwo katyńskie 

Informację o odkryciu masowych grobów w Katyniu 
pierwsi podali Niemcy 13 kwietnia 1943 roku. 

Dwa dni później radio moskiewskie zakomunikowało, 
że zbrodnię popełnili Niemcy w 1941 roku podczas 
zajmowania okolic Smoleńska. 

Próby wyjaśnienia sprawy przez rząd polski z pomocą 
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, doprowadziły 
do zerwania przez Kreml 25 kwietnia 1943 roku 
stosunków z Polską. Wersję o eksterminacji jeńców 
przez hitlerowskie Niemcy upowszechniała 
propaganda ZSRR, a wraz z nią władze PRL. 



Kłamstwo katyńskie 

Władze USA i Wielkiej Brytanii już w 1943 roku 
miały informację o tym, że zbrodni na polskich 
jeńcach dokonali Sowieci. Jednak z obawy, że Stalin 
wycofa się z koalicji antyhitlerowskiej, wolały w tej 
spawie milczeć. 

Dopiero po wojnie, w 1951 roku Amerykanie 
zdecydowali się powołać komisję śledczą, którą 
kierował Ray Madden. Stanęło przed nią ponad 100 
osób, m.in. politycy, pracownicy wywiadu, eksperci, 
którzy brali udział w pracach ekshumacyjnych w 
Katyniu, gdy Niemcy w 1943 roku odkryli ciała 
tysięcy jeńców. 



Kłamstwo katyńskie 

Prawda o zbrodni katyńskiej była ukrywana przez 
ponad pół wieku. 

Dopiero 13 kwietnia 1990 roku władze ZSRR 
przyznały, że zbrodnię popełniło NKWD. Jako winni 
wskazani zostali wówczas komisarz NKWD Ławrientij 
Beria i jego zastępca Wsiewołoda Mierkułow. 

Tego samego dnia prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow 
przekazał prezydentowi Polski Wojciechowi 
Jaruzelskiemu pierwsze dokumenty archiwalne 
dotyczące wymordowania Polaków. 



Kłamstwo katyńskie 

Dwa lata później, 14 października 1992 roku, na 
polecenie prezydenta Borysa Jelcyna, naczelny 
archiwista państwowy Rosji Rudolf Pichoja wręczył 
prezydentowi Lechowi Wałęsie w Belwederze kopie 
głównych dokumentów, dotyczące sprawy katyńskiej. 

Dokumenty zostały opublikowane w 1992 roku w 
Polsce w zbiorze "Katyń. Dokumenty ludobójstwa", a 
w Rosji w pierwszym numerze miesięcznika "Woprosy 
istorii" w 1993 roku. 



Cmentarze 

W 2000 roku, w 60. rocznicę zbrodni katyńskiej, w 
Charkowie, Katyniu i Miednoje zostały otwarte polskie 
cmentarze. 



Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 

Polskie święto państwowe obchodzone co roku 13 
kwietnia, uchwalone 14 listopada 2007 roku przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w celu oddania hołdu 
ofiarom zbrodni katyńskiej. 

Dzień Pamięci obchodzony jest w rocznicę 
opublikowania przez Niemców w 1943 roku 
informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów 
oficerów Wojska Polskiego. 



Hołd wymordowanym 

Okrucieństwo , tajemniczość oraz 
liczne kłamstwa i niedomówienia 
związane ze zbrodnią katyńską 
inspirowały licznych twórców 
kultury. Mord na polskich 
oficerach stał się tematem 
utworów literackich, piosenek (np. 
Jacka Kaczmarskiego) oraz takich 
filmów jak: „Las Katyński” 
Marcela Łozińskiego (1990), 
„Gdzie rosną poziomki” Anny 
Ferens (2006) „Katyń” Andrzeja 
Wajdy (2007). 



„Gdy słyszę słowo KATYŃ, to …” 
• Widzę wielkie okrucieństwo i bestialstwo. 
• Czuję podstęp i kłamstwo. 
• Żądam prawdy. 

„Jeśli zapomnę o Nich. Ty Boże na niebie zapomnij o mnie.” 
A. Mickiewicz 



CHWAŁA BOHATEROM! 

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI! 
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