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W kwietniu br. przypada smutna 70. rocznica Zbrodni Katyñskiej, która by³a 

jedn¹ z najbardziej tragicznych kart historii w latach drugiej wojny œwiatowej. Pod 

okreœleniem tym kryje siê dokonany wiosn¹ 1940 r. w najg³êbszej tajemnicy przed 

œwiatem mord na ok. 22 tysi¹cach obywateli polskich: oficerów Wojska Polskiego       

i policjantów, funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej, S³u¿by Wiêziennej, ¿o³nierzy 

Korpusu Ochrony Pogranicza, a tak¿e pracowników administracji pañstwowej          

i wymiaru sprawiedliwoœci, wiêzionych w obozach NKWD (Narodnyj Komitet 

Wnutriennych Die³ – Narodowe Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych, czyli policja 

polityczna) w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz w wiêzieniach zachodniej 

Ukrainy i zachodniej Bia³orusi. Miejscami mordu i masowych egzekucji dla ok. 15 

tys. jeñców z ww. trzech obozów by³ Katyñ, Charków i Kalinin (Twer), a dla 

pozosta³ych ponad 7 tys. wiêzionych Polaków – Kijów, Charków, Chersoñ i Miñsk.

Wœród osób wiêzionych i zamordowanych na „nieludzkiej ziemi” s¹ te¿ 

mieszkañcy naszej Ziemi Przemêckiej.

Czytelnik zada sobie pytanie – sk¹d nasi najbli¿si znaleŸli siê we wrzeœniu 1939 r. 

na kresach wschodnich Rzeczypospolitej, skoro tu w Wielkopolsce rozpoczê³a siê ju¿ 

okupacja niemiecka?

Otó¿, gdy w ostatnich dniach sierpnia tamtego roku w obliczu gro¿¹cej nam wojny 

z Niemcami hitlerowskimi og³oszona zosta³a powszechna mobilizacja, w szeregach 

Wojska Polskiego znalaz³o siê wielu oficerów rezerwy (równie¿ z pow. wolsztyñskiego), 

którymi byli nauczyciele, lekarze, sêdziowie, pracownicy urzêdów, instytucji 

pañstwowych itp. Po przegranej kampanii wrzeœniowej wiêkszoœæ z nich dotar³a ze 

swymi oddzia³ami do wschodnich kresów II Rzeczypospolitej. Na tych terenach ju¿    



w pierwszych dniach wrzeœnia znaleŸli 

siê te¿ ewakuowani z zachodniej i cen-

tralnej Polski policjanci i pracownicy 

administracji pañstwowej z rodzinami.

17 wrzeœnia 1939 r. w wyniku 

realizacji drugiego z czterech tajnych 

protoko³ów, do³¹czonych do paktu o nie-

agresji podpisanego w Moskwie w nocy 

22/23 sierpnia tego¿ roku przez mini-

strów spraw zagranicznych Niemiec – 

Joachima Ribbentropa i Zwi¹zku Ra-

dzieckiego – Wiaczes³awa Mo³otowa, 

milionowa Armia Czerwona bez wypo-

wiedzenia wojny wkroczy³a na nasze 

wschodnie tereny. Do niewoli sowieckiej 

dosta³o siê ok. 250 tys. naszych ¿o³nie-

rzy, w tym ponad 8 tys. oficerów i 6 tys. 

policjantów oraz wielu funkcjonariuszy 

Stra¿y Granicznej i Wiêziennej oraz wielu 

cywilów.

Najwiêcej z nich przejê³a Armia 

Czerwona w okolicach Brzeœcia nad Bu-

giem, pod W³odzimierzem Wo³yñskim, Dubnem, Sarnami, Tarnogrodem, Tarno-

polem, Uœci³ugiem, Zadziszkami, Równem i £uckiem. Ponadto du¿a liczba oficerów 

Wojska Polskiego dosta³a siê do ich niewoli po z³o¿eniu broni w obronie Lwowa.

Z racji, i¿ Armia Czerwona nie by³a w stanie sprawowaæ pieczy nad tak du¿¹ liczb¹ 

jeñców, zadania tego podjê³o siê NKWD. Jej przywódca, ludowy komisarz (minister 

spraw wewnêtrznych) £awrentij Beria wyda³ 19 wrzeœnia rozkaz o utworzeniu 

Zarz¹du NKWD ZSRR do Spraw Jeñców Wojennych, którego szefem zosta³ 

mianowany mjr Piotr Suprunienko – absolwent piêciu klas szko³y wieczorowej. Tym 

samym rozkazem polecono zorganizowanie oœmiu obozów jenieckich dla oko³o 70 

tys. jeñców, w tym obozów specjalnych w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.      

£. Beria w kolejnym swoim rozkazie z 3 paŸdziernika nakaza³ dokonaæ selekcji jeñców 

do tych specjalnych obozów wed³ug ustalonych przez niego kryteriów. Tak wiêc        

w obozie w Ostaszkowie umieszczono policjantów, funkcjonariuszy Stra¿y 

Granicznej i Stra¿y Wiêziennej, a tak¿e niewielkie grupy kapelanów wojskowych, 

lekarzy, sêdziów, pracowników wywiadu i kontrwywiadu oraz osadników. Natomiast 

Wniosek £awrentija Berii z akceptacj¹ 

cz³onków Politbiura -

decyzja katyñska z 5 marca 1940



do obozów w Kozielsku i Starobielsku skierowano g³ównie oficerów Wojska Polskiego. 

Z pozosta³ych jeñców licz¹cych 70 procent ogó³u, ponad 70 tys. wydosta³o siê            

z sowieckiego okr¹¿enia i przedosta³o siê do Rumunii i na Wêgry, a ok. 18 tys. na 

Litwê i £otwê. Dalszych 42,5 tys. Sowieci w ramach wymiany jeñców przekazali 

Niemcom, otrzymuj¹c od nich 14 tys. polskich wojskowych wiêzionych przez 

Wehrmacht. Wœród przekazanych by³ m.in. Stanis³aw Czajka z Barchlina. Kolejn¹ 

grupê ok. 40 tys. g³ównie szeregowców i podoficerów skierowano do ciê¿kich prac        

w kopalniach, przy wyrêbie lasów na Syberii i budowie wa¿niejszych dróg 

strategicznych. Ponadto sporo polskich oficerów zastrzelono w miejscu ich 

aresztowania.

Stacja kolejowa w Gniezdowie,

sk¹d odje¿d¿a³y transporty polskich jeñców

do katyñskich lasów



Obóz w Ostaszkowie – by³ najwiêkszym z tych 3 obozów specjalnych, utworzony 

w pomieszczeniach karnej kolonii NKWD dla nieletnich, mieszcz¹cy siê w by³ym 

klasztorze prawos³awnym na wyspie Sto³bnyj jeziora Seliger w obwodzie kaliniñskim 

(obecnie twerskim), ok. 10 km od miasteczka Ostaszków. Przewidziany by³ dla 7 tys. 

osób. Internowani tu zostali funkcjonariusze Policji Pañstwowej i Policji 

Województwa Œl¹skiego, Stra¿y Granicznej i Stra¿y Wiêziennej oraz ¯andarmerii 

Wojskowej, Korpusu Ochrony Pograni-

cza i Oddzia³u II Sztabu G³ównego 

Wojska Polskiego oraz niewielkie grupy 

kapelanów, lekarzy, sêdziów, pracowni-

ków wywiadu i osadników. Z tego 

miejsca odosobnienia nie by³a mo¿liwa 

praktycznie ¿adna ucieczka, gdy¿ wyspa 

Sto³bnyj otoczona by³a podwójnymi 

zasiekami z drutu kolczastego o wyso-

koœci 2 m. Wszystkich przebywaj¹cych 

jeñców obowi¹zywa³a praca fizyczna       

w utworzonych warsztatach obozowych, 

a tak¿e przy codziennych pracach po-

rz¹dkowych – sprz¹tanie œmieci, usuwa-

nie œniegu itp. Ponadto byli te¿ zatru-

dnieni przy budowie grobli ³¹cz¹cej 

wyspê Sto³bnyj z pó³wyspem Swietlica. 

Stra¿nicy obozowi bardzo czêsto 

Obóz w Ostaszkowie



przeprowadzali rewizje w wiêziennych pomieszczeniach mieszkalnych wraz              

z przegl¹dem rzeczy osobistych jeñców. Ka¿dy jeniec posiada³ szczególny przywilej 

polegaj¹cy na tym, i¿ mia³ prawo z³o¿yæ skargê w kancelarii obozu lub wrzuciæ j¹ 

osobiœcie do specjalnie przygotowanych skrzynek. Ogó³em z³o¿ono 1365 skarg,         

z czego 50 zosta³o skierowanych m. in. do Stalina. Nie wywo³a³y one jednak ¿adnego 

skutku. Ponadto regulamin obozowy zezwala³ równie¿ ka¿demu jeñcowi wys³ania raz 

w miesi¹cu listu do rodziny, który najpierw trafia³ do cenzury obozowej. Podobn¹ 

procedurê stosowano wobec korespondencji nap³ywaj¹cej z zewn¹trz. Ka¿dy jeniec 

móg³ posiadaæ przy sobie 100 rubli lub 100 z³otych. Nadwy¿kê pieniê¿n¹ wraz           

z wartoœciowymi przedmiotami nale¿a³o oddaæ w depozyt administracji obozowej. 

Normy ¿ywieniowe by³y obliczone wy³¹cznie na podtrzymanie ¿ycia, nie zaspokaja³y 

g³odu. Zim¹ nawet przy temperaturze poni¿ej  40 C, baraków mieszkalnych nie 

ogrzewano. St¹d wœród wiêŸniów by³a du¿a zachorowalnoœæ i œmiertelnoœæ. Obozowe 

NKWD zwraca³o szczególn¹ uwagê na pracê propagandowo-polityczn¹. Codziennie 

dostarczano do obozu gazety i czasopisma sowieckie. Na placach apelowych 

zainstalowano magnetofony, a w budynkach mieszkalnych g³oœniki. W klubie 

wyœwietlano filmy propagandowe. Indoktrynacjê prowadzono równie¿ poprzez 

pogadanki, zbiorowe czytanie sowieckich gazet i indywidualne rozmowy z jeñcami. 

Mimo tak nasilonej propagandy przez oficerów – politruków z NKWD, w obozie 

uroczyœcie, chocia¿ w ciszy, obchodzono 11 listopada – Œwiêto odzyskania 

niepodleg³oœci przez Polskê. Równie¿ mimo zakazu wiêŸniowie obchodzili Wigiliê, 

dziel¹c siê op³atkiem i wspólnie œpiewaj¹c kolêdy. W Wielk¹ Sobotê 23.03.1940 r., 

ksiê¿a kapelani, odwiedzaj¹c wszystkie sale wiêŸniów, poœwiêcili roz³o¿one na 

sto³ach kawa³ki chleba posypanego sol¹. W obozie ostaszkowskim jeñcy byli 

przes³uchiwani przez specjaln¹ 14-osobow¹ brygadê œledcz¹ oficerów NKWD 

przys³anych z Moskwy. W trakcie przes³uchañ starano siê uzyskaæ od jeñców 

szczegó³owe informacje na temat ich pogl¹dów politycznych, pozycji s³u¿bowej, 

stanu maj¹tkowego, krêgu znajomoœci, aktywnoœci w okresie wojny 1920 r. itp. 

„Efekty” œledztwa zamieszczano w teczkach osobowych wiêŸniów, które by³y potem 

podstaw¹ „aktu oskar¿enia” przy wymierzaniu kary œmierci. Ponadto w trakcie 

prowadzonych przes³uchañ uzyskano od jeñców informacje dotycz¹ce cz³onków ich 

rodzin wraz z adresami zamieszkania. Potem po sporz¹dzeniu list zbiorczych 

zaplanowano deportowaæ 25 tys. rodzin wiêŸniów z Ostaszkowa do Kazachstanu na 

okres 10 lat. Wed³ug dokumentów obozowych, pod koniec marca 1940 r. znajdowa³o 

siê w nim 6364 jeñców, w tym: 48 oficerów Wojska Polskiego, 240 oficerów policji       

i ¿andarmerii, 775 podoficerów i ¿andarmerii, 4924 szeregowych policjantów             

i ¿andarmów, 189 pracowników wiêziennictwa, 9 wywia-dowców, 5 ksiê¿y, 35 



osadników, 4 handlowców, 5 pracowników s¹downictwa, 79 szeregowców i pod-

oficerów, 4 by³ych wiêŸniów z polskich wiêzieñ oraz 48 innych.  6 marca 1940 r., mi-

mo tak ufortyfikowanego i strze¿onego obozu, dwóch wiêŸniów podjê³o siê de-

sperackiej ucieczki z niego, która zakoñczy³a siê ich schwytaniem i rozstrzelaniem. 

Likwidacja obozu w Ostaszkowie trwa³a od 4 kwietnia do 22 maja 1940 r. Na 

podstawie przekazanych „list œmierci” z Wydzia³u Specjalnego NKWD ZSRR, których 

by³o 75 z 6314 nazwiskami, wysy³ano poci¹gami jeñców do Kalinina (obecnie Tweru). 

Pierwsze transporty by³y pocz¹tkowo ¿egnane przez orkiestrê obozow¹, gdy¿ 

poinformowano wyje¿d¿aj¹cych, ¿e wracaj¹ do swojego kraju.

Obóz w Starobielsku – by³ rozlokowany na terenie by³ego prawos³awnego 

klasztoru  ¿eñskiego na Ukrainie w obwodzie woroszy³owgrackim (obecnie ³ugañski). 

Wokó³ niego postawiono wysoki ceglany mur, za którym znajdowa³o siê dodatkowe 

ogrodzenie z drutu kolczastego. Pod koniec listopada 1940 r. w obozie przebywa³o ok. 

3900 osób, w tym 8 genera³ów, 57 pu³kowników, 130 podpu³kowników, 321 

majorów, 853 kapitanów oraz 

2519 oficerów innych stopni. 

Przetrzymywano te¿ 9 kapelanów, 

5 wy¿szych urzêdników pañstwo-

wych i dwóch w³aœcicieli ziem-

skich. Trzeci¹ czêœæ internowa-

nych stanowili oficerowie zawodo-

wi. Pozostali to oficerowie rezerwy 

zmobilizowani na prze³omie sierp-

nia i wrzeœnia, którymi byli leka-

rze, nauczyciele prawnicy, profe-

sorowie wy¿szych uczelni, in¿ynie-

rowie itp. Jeñcy, od majora do pod-

porucznika oraz podchor¹¿owie byli rozlokowani w pomieszczeniach cerkiewnych, 

stajniach, szopach, obozach i piwnicach. Natomiast genera³owie i pocz¹tkowo te¿ 

wy¿si oficerowie w stopniu pu³kownika i podpu³kownika zostali odizolowani od 

pozosta³ych wspó³wiêŸniów i umieszczono ich poza obozem, w specjalnie 

przygotowanych 2 domach w samym mieœcie Starobielsk, pod œcis³ym nadzorem 

s³u¿b obozowych. 

Mieli oni lepsze warunki egzystencji ni¿ pozostali oficerowie. Na stan zdrowia 

pozosta³ych jeñców w zasadniczy sposób wp³ywa³o wy¿ywienie i ubiór. Dzienne 

porcje ¿ywnoœci daleko odbiega³y od ustalonych norm miêdzynarodowych.. 

Obóz w Starobielski - zabudowania klasztorne



Wiêkszoœæ produktów takich jak mas³o i cukier nie dociera³a do obozowej kuchni, 

której kucharzami byli jeñcy, po drodze rozkrada³a je s³u¿ba obozowa. Ponadto czêœæ 

z tych produktów by³a z³ej jakoœci – przeterminowana, zawilgocona czy spleœnia³a. Ze 

wzglêdu na przebywanie jeñców nadal w letnich mundurach z nastaniem ch³odów 

wyst¹pi³a wœród nich du¿a zachorowalnoœæ na grypê, ró¿ne choroby skóry i na 

gruŸlicê. W obozie brakowa³o latryn i instalacji wodoci¹gowej. Wystêpowa³a czêsto 

wszawica. Jeñcy starali siê utrzymaæ w sobie duch patriotyzmu poprzez tajn¹ 

dzia³alnoœæ kulturalno-oœwiatow¹, któr¹ by³y czêste pogadanki, odczyty, szkolenia        

a nawet chóry. Prowadzono te¿ potajemnie kó³ka samokszta³ceniowe w zakresie 

jêzyków obcych i sztuki wojennej. Bardzo wa¿n¹ spraw¹ ¿ycia jenieckiego by³y 

praktyki religijne zakazane przez sowieckie w³adze obozowe. WiêŸniowie oprócz 

odmawiania modlitw indywidualnych, uczestniczyli we wspólnych mod³ach              

i œpiewaniu pieœni koœcielnych. Zorganizowali potajemnie obchody Œwiêta 

Niepodleg³oœci w dniu 11 listopada oraz wigiliê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia w grudniu 

1939 r. Odizolowani genera³owie domagali siê pisemnie od w³adz sowieckich 

wyjaœnienia przyczyn przetrzymywania polskich oficerów w ich obozach wobec 

nieistnienia formalnego stanu wojny miêdzy Polsk¹ a ZSRR. W³adze w Moskwie nie 

udziela³y ¿adnych odpowiedzi. 

W³adze obozowe zaleca³y jeñcom czytanie dostarczanej im prasy sowieckiej              

i udzia³ w zajêciach organizowanych przez „politruków” oraz ogl¹danie filmów 

produkcji sowieckiej. Próba indoktrynacji naszych jeñców spe³z³a na niczym. 

Podobnie jak w innych obozach, tu równie¿ ka¿demu jeñcowi za³o¿ono kartotekê,           

w której zamieszczano informacje z przes³uchañ, a nastêpnie wysy³ano do Zarz¹du 

NKWD ZSRR ds. Jeñców Wojennych. Zawarte w niej sfingowane dokumenty by³y 

potem podstaw¹ do sporz¹dzania w Moskwie „list œmierci”, które odwrotnie 

przekazywano do obozu. Na ich podstawie wywo¿ono jeñców do miejsc zag³ady. 

Zgodnie z regulaminem obozowym ka¿dy wiêzieñ móg³ prowadziæ z rodzin¹ 

korespondencjê, która podlega³a sowieckiej cenzurze. Z tego te¿ powodu w kancelarii 

obozu starobielskiego pozosta³o 3080 listów i kart pocztowych nie dorêczonych 

jeñcom oraz 3460 niewys³anych. W tym obozie nie odnotowano ¿adnych zbiorowych 

ucieczek poza sporadycznymi indywidualnymi przypadkami, które siê nie powiod³y. 

1 kwietnia 1940 r. w obozie znajdowa³o siê 3895 osób.

Likwidacja obozu starobielskiego poprzez stopniowe jego „roz³adowanie” trwa³a 

od 5 kwietnia do 12 maja 1940 r. Wywo¿onym jeñcom do Charkowa równie¿ 

mówiono, ¿e wracaj¹ do swoich rodzin.



Obóz w Kozielsku – znajdowa³ siê      

w XVIII wiecznym klasztorze prawos³aw-

nym (monasterze) pod nazw¹ Pustelnia 

Optyñska, po³o¿onym w pobli¿u mia-

steczka Kozielsk – dawne posiad³oœci 

polskich rodów Ogiñskich i Puzynów. By³ 

otoczony wysokim trzymetrowym 

murem obronnym i fos¹. Dodatkowo na 

murze obronnym znajdowa³ siê zasiek 

kolczasty, a przed nim i fos¹ ustawiono 

jeszcze dwurzêdowy p³ot, równie¿ z drutu 

kolczastego. Obóz ten znajdowa³ siê        

w obwodzie ka³uskim, oddalonym 250 

km na po³udniowy wschód od Smoleñ-

ska. By³ on drugim po obozie w Starobiel-

sku obozem dla oficerów Wojska 

Polskiego. Wed³ug stanu na pocz¹tku 

grudnia 1939 r. w obozie kozielskim by³o ponad 4600 wiêŸniów, a wœród nich 

znajdowa³ siê 1 kontradmira³, 4 genera³ów, 24 pu³kowników, 79 podpu³kowników, 

258 majorów, 654 kapitanów, 17 kapitanów Marynarki Wojennej oraz 3420 innych 

oficerów. Ponadto przetrzymywano te¿ 7 kapelanów wojskowych, 3 w³aœcicieli 

ziemskich, 43 urzêdników pañstwowych oraz kilkudziesiêciu jeñców innych 

kategorii (m.in. kupców, sêdziów i junaków). Prawie po³owê internowanych stanowili 

oficerowie zawodowi. Pozosta³ymi jeñcami byli oficerowie rezerwy zmobilizowani na 

prze³omie sierpnia i wrzeœnia, czyli lekarze, profesorowie wy¿szych uczelni, 

in¿ynierowie, nauczyciele itp. Wœród wiêzionych znalaz³a siê te¿ jedna kobieta – pilot 

Janina Lewandowska, córka gen. Dowbora-Muœnickiego, dowódcy Powstania 

Wielkopolskiego.

Jeñcy, oprócz sprz¹tania terenu obozowego i wykonywania z w³asnej inicjatywy 

ró¿nych prac remontowo – budowlanych polepszaj¹cych ich stan egzystencji, nie byli 

zmuszani do ¿adnej innej pracy fizycznej. Warunki bytowe by³y doœæ ciê¿kie,             

a wy¿ywienie skrajnie niedostateczne. Internowani po 17 wrzeœnia nasi oficerowie 

przybywali w obozie nadal w letnich mundurach. W wyniku nastêpuj¹cych silnych 

ch³odów gwa³townie zaczê³a wœród nich rosn¹æ zachorowalnoœæ podobnie jak            

w obozie starobielskim, na grypê, choroby skóry, gruŸlicê i tyfus, co zmusi³o w³adze 

obozowe do przeprowadzania szczepieñ ochronnych.

Plag¹ ¿ycia obozowego by³y czêste przes³uchania jeñców zwi¹zane z ich 

Obóz w Kozielsku



ewidencjonowaniem oraz operacj¹ wywiadowcz¹, maj¹c¹ doprowadziæ do 

rozpoznania œrodowiska wiêzionych w zakresie ich nastawienia do Zwi¹zku 

Radzieckiego (Zwi¹zku Sowieckiego). Po kilku przes³uchaniach ka¿dy jeniec mia³ 

za³o¿on¹ kartotekê, która zawiera³a raporty z tych przes³uchañ, odciski palców, 

zdjêcie i rzekome zeznania innych jeñców. Tak spreparowane dokumenty s³u¿y³y 

potem jako „akty oskar¿enia”, na podstawie których sporz¹dzano „listy œmierci”. 

Ponadto w czasie przes³uchañ dokonywano spisu cz³onków rodzin wraz z ich 

adresami, które deportowano w g³¹b ZSRR. 

Kolejn¹ zmor¹ ¿ycia obozowego by³a indoktrynacja jeñców prowadzona przez 

specjalnych oficerów NKWD. Podstawowymi jej formami by³y pogadanki, lektura 

prasy sowieckiej, kó³ka œpiewacze, w których jeñcy mieli siê uczyæ pieœni o Zwi¹zku 

Radzieckim. W Kozielsku by³o te¿ kino sta³e, w którym wyœwietlano filmy produkcji 

sowieckiej, bojkotowane przez wiêŸniów. Tak wiêc próba indoktrynacji jeñców 

polskich w tym obozie te¿ siê nie powiod³a. Nasi oficerowie w odpowiedzi na próby ich 

zsowietyzowania, wzmocnili sw¹ postawê moraln¹. Zaczêli wydawaæ tajne gazety, 

którymi by³y „Merkuriusz” i „Monitor”. Istnia³a tak¿e tajna obozowa biblioteka. Mimo 

zakazu odprawiania mszy oraz zbiorowych modlitw i œpiewów jeñcy, nie bacz¹c na 

gro¿¹ce im konsekwencje, brali w nich masowy udzia³, gdy¿ podtrzymywa³o to ich na 

duchu. W odwecie byli usuwani z obozów ksiê¿a kapelani.

Od listopada 1939 r. jeñcy otrzymali „przywilej” korespondowania raz w miesi¹cu 

ze swoimi rodzinami i znajomymi. Listy wysy³ane oraz otrzymywane, podlega³y 

oczywiœcie cenzurze. Wychodz¹ca z obozu kozielskiego korespondencja od wiêŸniów 

s³u¿y³a Sowietom do stworzenia pewnej mistyfikacji, któr¹ by³ stempel z napisem 

„Dom Wypoczynkowy im. Gorkiego”. Adres zwrotny brzmia³: „Kozielsk, obwód 

smoleñski, skrytka pocztowa 12”. By³o to stworzenie pozoru, ¿e jeñcy znajduj¹ siê 

w³aœciwie na wczasach, podczas gdy ich rodziny prze¿ywaj¹ gehennê pod okupacj¹ 

niemieck¹.

Personel obozu w Kozielsku stanowi³o 130 osobowa za³oga, która mia³a do 

dyspozycji stacjonuj¹cy pobli¿u pododdzia³ batalionu NKWD.

Na prze³omie marca i kwietnia 1940 r. w obozie przebywa³o 4599 jeñców. 

Likwidacjê obozu poprzez jego „roz³adowywanie” rozpoczêto 3 kwietnia tego¿ roku. 

Kilka dni wczeœniej s³u¿ba obozowa zaczê³a informowaæ jeñców, ¿e wracaj¹ do Polski. 

Wyje¿d¿aj¹cych grupowo ¿egnani byli owacyjnie przez oczekuj¹cych na sw¹ kolejkê 

jeñców jak i przez s³u¿by obozowe NKWD. Jeñców tych nie wywo¿ono do ich ojczyzny, 

lecz na podstawie „list œmierci” otrzymanych telegraficznie z Moskwy – w zam-

kniêtych ciê¿arówkach do stacji kolejowej w Kozielsku, a potem poci¹gami w odstê-

pach prawie jednodniowych do Smoleñska i ma³ej stacyjki Gniazdowo w pobli¿u wsi 

Katyñ.



Kalinin (Twer) – Miednoje

Pierwszy transport z 343 jeñcami przyby³ do Kalinina (obecna jak i pierwotna 

nazwa Twer), 5 kwietnia 1940r., kolejne w odstêpach 1-2-dniowych. Ze stacji 

kolejowej przewo¿ono jeñców karetkami wiêziennymi do miejscowego Zarz¹du 

Obwodowego NKWD, w którym dokonywano egzekucji. Rozstrzeliwania rozpo-

czynano wieczorem a koñczono o œwicie. Odbywa³y siê one w specjalnie przygoto-

wanym pomieszczeniu piwnicznym. Po sprawdzeniu personaliów skazanego, 

skierowano go i wprowadzano do celi œmierci, w której mordowano ofiarê strza³em           

w ty³ g³owy. Zw³oki, których g³owy czêsto owijano w mundur, by nie krwawi³y, 

wynoszono na dziedziniec i wrzucano na ciê¿arówki wy³o¿one plandekami. Po 

zakoñczeniu egzekucji, transport sk³adaj¹cy siê z kilku samochodów, wyrusza³             

o œwicie szos¹ do odleg³ej o 32 km miejscowoœci Miednoje. Tam na terenie 

rekreacyjnym kaliniñskiego NKWD, na skraju lasu, zw³oki wrzucano do przygotowa-

nego do³u o g³êbokoœci ok. 3 metrów, który koparka zaraz zasypywa³a, przygotowuj¹c 

nowy wykop na nastêpny dzieñ. Takich do³ów – masowych grobów by³o w Miednoje 

ponad dwadzieœcia, w nich pogrzebano 6311 polskich jeñców. Wœród rozstrzelanych 

w piwnicy NKWD w Kalininie i potem przewiezionych i wrzuconych do do³ów             

w Miednoje by³o te¿ 9 mieszkañców Ziemi Przemêckiej:

Józef Dêbski z Kluczewa

posterunkowy Policji Pañstwowej, pe³ni³ s³u¿bê w Wieleniu,

Mieczys³aw Domagalski

komendant Posterunku Policji Pañstwowej w Kaszczorze,



Stanis³aw Fechner z Kluczewa

komendant Posterunku Policji Pañstwowej w Œmiglu,

Franciszek Pauch z S¹czkowa

starszy posterunkowy Policji Woj. Œl¹skiego w Wydziale Œledczym we Frysztacie,

Stanis³aw Pauch z S¹czkowa

przodownik Policji Województwa Œl¹skiego w Wydziale Œledczym we Frysztacie,

Boles³aw Pecia z S¹czkowa

posterunkowy Policji Pañstwowej w Poznaniu, 

Ignacy Pecia z S¹czkowa

posterunkowy Policji Pañstwowej w Poznaniu,

Ignacy Rêkoœ z Górska

starszy posterunkowy Policji Pañstwowej w Tucholi,

Antoni Zaj¹c z Kluczewa

posterunkowy Policji Pañstwowej w Ko³omyi.

Smoleñsk – Katyñ (Las Katyñski)

Pierwsze transporty przyby³ych jeñców z Kozielska wy³adowywano na stacji 

kolejowej w Smoleñsku, prowadz¹c ich dalej pod eskort¹ enkawudystów do mie-

jscowej siedziby NKWD. Nastêpnie skazañców wprowadzano pojedynczo do ma³ego 

pomieszczenia piwnicznego budynku, w którym znajdowa³ siê w³az kanalizacyjny. Po 

otworzeniu w³azu g³owê skazañca k³adziono na jego brzegu i strzelano z rewolweru        

w potylicê lub skroñ. Czynnoœci te oprawcy wykonywali por¹ wieczorow¹, a w nocy na 

samochody ³adowano zw³oki po 30-40 osób i zaraz wywo¿ono do odleg³ego o 18 km 

Lasu Katyñskiego (Kozie Góry), zakopuj¹c je w przygotowanych do³ach. Przewa¿aj¹ca 

wiêkszoœæ transportów z jeñcami nie by³a wy³adowywana w Smoleñsku, lecz 

kierowana dalej do stacji kolejowej Gniazdowo w pobli¿u wsi Katyñ. Po zatrzymaniu 

siê poci¹gu pod wagon podje¿d¿a³ autobus pasa¿erski z zasmarowanymi wapnem 

szybami lub przemiennie karetka wiêzienna, przewo¿¹c dalej jeñców drog¹ w g³¹b 

Lasu Katyñskiego. Po 15-minutowej podró¿y wy³adowywano skazañców                   

i prowadzono ich dalej pod eskort¹ enkawudystów na polanê do przygotowanych na 

niej 8 du¿ych do³ów o g³êbokoœci od 2 do 3 metrów. Przed egzekucj¹ zabierano im 

wartoœciowe przedmioty, którymi by³y obr¹czki œlubne, zegarki, pieni¹dze itp., 

zostawiaj¹c dokumenty osobiste i zdjêcia. Tym, którzy wzbraniali siê podejœæ na skraj 

„do³u œmierci” wi¹zano przygotowanym sznurem z ty³u rêce – zw³aszcza 

podchor¹¿ym i m³odym oficerom – czêsto nape³niali usta trocinami i po ich 

zakneblowaniu przerzucali im p³aszcze na g³owy. Potem dwóch oprawców chwyta³o 

skazañca pod ramiona, doprowadzaj¹c si³¹ do miejsca egzekucji, której dokonywa³ 



id¹cy za nimi trzeci kat strza³em w ty³ g³owy ofiary. Tym, którzy nie stawiali wiêkszego 

oporu kazano uklêkn¹æ przed wykopanym do³em, w którym zobaczyli ju¿ le¿¹cych 

zabitych i po otrzymaniu strza³u w potylicê, byli te¿ do niego wrzucani. Potem do³y 

zasypano, teren wyrównano i posadzono drzewka. 

W ten okrutny i bestialski sposób oprawcy z NKWD zamordowali w Lesie 

Katyñskim 4421 polskich jeñców, wœród których by³o trzech genera³ów, setki 

nauczycieli szkó³ œrednich i powszechnych, ponad 300 lekarzy, ponad 20 profesorów 

uniwersyteckich, wielu prawników, dziennikarzy, duchownych itp., czyli kwiat 

polskiej inteligencji. Wiêkszoœæ z nich to oficerowie rezerwy. Wœród straconych w tak 

okrutny sposób by³ tez mieszkaniec Ziemi Przemêckiej:

W³adys³aw ̄ ak

podporucznik rezerwy, kierownik Szko³y Powszechnej w Kluczewie 

(potem w Wyskoci pod Koœcianem), który mia³ 36 lat.

Charków – Piatichatki

Jeñców ze Starobielska przywo¿ono specjalnymi poci¹gami do Charkowa. Trasa 

wynosi³a 280 km Ze stacji kolejowej byli transportowani specjalnymi samochodami 

(czarne woronki) do wiêzienia miejscowego Zarz¹du NKWD. Tam, po sprawdzeniu ich 

to¿samoœci i odnotowaniu na liœcie transportowej („liœcie œmierci”) i dokonaniu 

ostatniej rewizji osobistej, krêpowano im rêce na plecach i wprowadzano do specjal-

nego pomieszczenia piwnicznego, w którym oczekiwali na nich kaci. Pozbawiano ich 

¿ycia strza³em oddanym z rewolweru w ty³ g³owy, poni¿ej potylicy, czyli w kark. Taki 

strza³ zdaniem oprawców by³ najbardziej praktyczny, gdy¿ kula przechodz¹c przez 

krêgos³up i wychodz¹c ustami powodowa³a skurcz miêœni, hamuj¹cy krwawienie. 

Nie by³o wiêc potrzeby sprz¹tania za ka¿dym razem skutków egzekucji, które kolejny 

wprowadzany jeniec móg³ zauwa¿yæ i zacz¹æ stawiaæ opór, co wyd³u¿a³oby egzekucjê. 

Rozstrzeliwanie jeñców rozpoczynano jak zwykle wieczorem, ale dokonywali tego 

przys³ani z Moskwy „eksperci” w asyœcie komendanta wiêzienia i szefa lokalnego 

NKWD. Tu równie¿ zw³oki zamordowanych, z g³owami obwi¹zanymi ich w³asnymi 

p³aszczami ³adowano na samochody  i pod os³on¹ nocy wywo¿ono do podmiejskiej 

strefy leœno-parkowej na teren sanatorium NKWD, które by³o w pobli¿u wsi 

Piatichatki. Tam na ogrodzonym i strze¿onym terenie czeka³y przygotowane do³y, do 

których wrzucano zw³oki pomordowanych. Wœród 3820 jeñców bestialsko zamordo-

wanych w Charkowie i potem pogrzebanych za miastem pod Piatichatkami byli te¿ 

mieszkañcy Ziemi Przemêckiej:



Edward Tomiñski

podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, kierownik Szko³y Powszechnej 

w S¹czkowie,

Roman Wolski

podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, kierownik Szko³y Powszechnej 

w Kaszczorze,

Wac³aw Ankiewicz

podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, kierownik Szko³y Powszechnej 

w Soko³owicach (prawdopodobnie),

Jan Kamiñski

podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, kierownik Szko³y Powszechnej 

w Starkowie ( prawdopodobnie).



Po zajêciu przez Armiê Czerwon¹ wschodnich kresów II Rzeczypospolitej, do 

wiêzieñ dosta³o siê 7305 Polaków, wœród których by³o 1057 oficerów Wojska 

Polskiego. 

Z wiêzieñ zachodniej Ukrainy: we Lwowie, Równem £ucku, Tarnopolu, 

Drohobyczu i Stanis³awowie deportowano aresztowanych wiosn¹ 1940 r. do wiêzieñ 

NKWD w Kijowie, Charkowie i Chersoniu, w których pozbawiono ¿ycia 3435 

osób. Zamordowanych w Kijowie (ponad 1700 osób) pogrzebano w pobliskiej wsi 

Bykownia, a z Charkowa wywo¿ono do podmiejskiej strefy leœno-parkowej w pobli¿u 

wsi Piatichatki, gdzie te¿ chowano jeñców ze Starobielska. Obecnie nie znamy 

miejsca pochówku zamordowanych w Chersoniu. 

Natomiast aresztowanych z wiêzieñ zachodniej Bia³orusi: w Brzeœciu, Wilejce, 

Piñsku i Baranowiczach deportowano w tym samym czasie do wiêzienia NKWD         

w Miñsku, w którym zamordowano 3870 osób. Pochowano ich w pobliskich 

Kuropatwach.

Odkryty masowy grób w Katyniu



W lutym 1940 r. na naradach najwy¿szego gremium partyjno-pañstwowego          

w Moskwie ze Stalinem na czele, zastanawiano siê co dalej robiæ z tak du¿¹ liczb¹ 

polskich jeñców wojennych oraz wiêŸniów przetrzymywanych w wiêzieniach 

zachodniej Bia³orusi i zachodniej Ukrainy. Pocz¹tkowo podjêto decyzjê o skie-

rowaniu ich do przymusowych prac w obozach GU£agu (system przymusowych 

obozów pracy – ³agry) na Kamczatce na okres od 3 do 8 lat. Potem na wniosek 

komisarza ludowego £. Berii decyzjê cofniêto. 5 marca 1940 r. £. Beria przedstawi³ 

Stalinowi pisemny wniosek (notatkê) z propozycj¹ generalnego rozwi¹zania 

wiêzionych jeñców w Kozielsku, Starobielsku i Charkowie oraz Polaków 

przetrzymywanych w wiêzieniach zachodniej Ukrainy i zachodniej Bia³orusi. 

Uzasadnia³ on, i¿ wszyscy jeñcy i wiêŸniowie „s¹ zawziêtymi wrogami w³adzy 

sowieckiej i pe³nych nienawiœci do ustroju socjalistycznego”, czekaj¹ oni tylko na 

„mo¿liwoœæ aktywnego w³¹czenia siê do walki przeciw w³adzy sowieckiej” i nawet         

w miejscach izolacji „próbuj¹ kontynuowaæ dzia³ania kontrrewolucyjne i prowadz¹ 

agitacjê antysowieck¹”. Zwa¿ywszy, i¿ wszyscy ci jeñcy wojenni i wiêŸniowie „s¹ 

zatwardzia³ymi, nie rokuj¹cymi poprawy wrogami w³adzy sowieckiej”, NKWD uznaje 

za niezbêdne:

- po pierwsze – sprawy 14700 jeñców wojennych i 11 tys. wiêŸniów „ rozpatrzyæ        

w trybie specjalnym z zastosowaniem wobec nich najwy¿szego wymiaru kary – 

rozstrzelania”,

- po drugie – rozpatrzenia tego dokonaæ bez wzywania aresztowanych i bez 

przedstawiania zarzutów decyzji o zakoñczeniu œledztwa i aktu oskar¿enia,

- po trzecie – rozpatrzenia tych spraw i podjêcie decyzji (og³oszenia wyroków) zleciæ 



3-osobowemu trybuna³owi z³o¿onego z towarzyszy: Mierku³owa, Ko³bowa i Basz-

katowa. Wniosek komisarza £. Berii zosta³ pozytywnie rozpatrzony przez Biuro 

Polityczne KC WKP (b), najwy¿sze gremium w³adzy partyjno-pañstwowej Zwi¹zku 

Sowieckiego, która podjê³a decyzjê o skazaniu na zag³adê 25.700 Polaków. Pod tym 

dokumentem obok Stalina podpisali siê najwy¿si funkcjonariusze pañstwa 

sowieckiego i partii: W. Mo³otow, K. Woroszy³ow, M. Kalinin, £. Kaganowicz i A. Mi-

kojan.

Uwaga! Liczba 25.700 Polaków sporz¹dzona poœpiesznie przez Beriê       

w notatce dla Stalina, zosta³a zawy¿ona i winna wnosiæ 21. 857 osób, w tym 

14552 jeñców i 7305 wiêŸniów. Powy¿szy stan faktyczny skazanych na zag³adê 

Polaków potwierdzi³ póŸniej w marcu 1959 r. szef KGB (Komitet Bezpieczeñstwa 

Pañstwa) A. Szelepin w rozmowie z Nikit¹ Chruszczowem – przywódc¹ partii              

i pañstwa sowieckiego.

Oprócz wymienionych wy¿ej przyczyn zag³ady polskich jeñców i wiêŸniów 

przez oprawców NKWD, nasi historycy – badacze zajmuj¹cy siê spraw¹ katyñsk¹, 

postawili wiele hipotez co do przyczyn tej bezprecedensowej zbrodni. Pierwsza z nich 

to osobista nienawiœæ Stalina do Polski i Polaków za klêskê poniesion¹ w czasie wojny 

polsko-bolszewickiej 1920 r. Druga to poczucie zagro¿enia wywo³ane przez 

niektórych polskich polityków i zwi¹zane z proœb¹ utworzenia „Polski od morza do 

morza” lub jej federacji z Ukrain¹ i Bia³orusi¹. Trzecia – najwa¿niejsza hipoteza to 

zdecydowana antysowiecka postawa jeñców. Œwiadczy³y o tym raporty i doniesienia 

funkcjonariuszy NKWD, w których podkreœlano nieprzejednan¹ postawê Polaków        

w stosunku do re¿imu sowieckiego, ich przywi¹zania do polskoœci i katolicyzmu oraz 

wiara w przywrócenie niepodleg³oœci pañstwa polskiego. 

Z mordu katyñskiego ocala³o tylko 3% jeñców z obozów Ostaszkowa, 

Starobielska i Kozielska, czyli 395 osób, które wywieziono do obozu w Griazowcu,         

a potem do Juchnowa i uwolniono ich w sierpniu 1941 r. Kryteria wyodrêbnienia tej 

grupy nie s¹ do koñca jasne. W wyniku interwencji: Ambasady Niemieckiej              

w Moskwie ocala³o 47 osób, Misji Litewskiej – 19 osób, decyzji wicekomisarza 

Mierku³owa – 91 osób, wywiadu NKWD – 47 osób i ze wzglêdu na narodowoœæ 

niemieck¹ – 24 osoby. Pozosta³ych 167 jeñców uratowano z innych powodów.



Lato 1940 r.

Pierwsze poszukiwania zaginionych jeñców z Kozielska, Starobielska i Ostasz-

kowa przez ich rodziny.

3 grudnia 1941 r.

Podczas wizyty w Moskwie gen. W³. Sikorski – premier rz¹du RP na emigracji, 

poszukuj¹cy m.in. zaginionych ponad 15 tys. polskich oficerów, uzyska³ od Stalina 

informacjê, i¿ uciekli do Mand¿urii (Chiny).

Wiosna 1942 r.

Ocaleni jeñcy: ze Starobielska – podchor¹¿y Z. Peszkowski (póŸniejszy kapelan 

Rodzin Katyñskich) i z Kozielska – prof. Stanis³aw Swianiewicz, po wst¹pieniu do 

Armii Polskiej gen W³. Andersa tworzonej na terenie ZSRR, przekazali obszerne 

relacje o gehennie internowanych naszych oficerów obozach jenieckich oraz 

transporcie z Kozielska do Lasu Katyñskiego.

13 kwietnia1943 r.

Radio berliñskie poda³o komunikat, ¿e w okolicach Smoleñska pod Katyniem 

w³adze niemieckie odkry³y zbiorowe groby 10 tys. zamordowanych polskich oficerów 

przywiezionych tu z obozu jeñców w Kozielsku. Na miejsce rozkopanych grobów, 

odkrytych przez stacjonuj¹cych tu ju¿ od lipca 1941r. ¿o³nierzy Wehrmachtu, 

przybyli wkrótce dziennikarze z wielu krajów Europy, którzy nadali temu 

morderstwu rozg³os miêdzynarodowy. Na teren zbrodni przyby³y te¿ 3 komisje: 



miêdzynarodowa sk³adaj¹ca siê z 12 wybitnych specjalistów z medycyny s¹dowej        

z 12 pañstw, m.in. Belgii, Dani, Finlandii i Szwajcarii, delegacji Polskiego 

Czerwonego Krzy¿a oraz niemiecka specjalna komisja s¹dowo – lekarska. Ww. 

komisje pracuj¹ce oddzielnie po oglêdzinach ekshumowanych zw³ok, w swych 

koñcowych sprawozdaniach przedstawi³y zbie¿ne koñcowe ustalenia. Stwierdzono, 

¿e w Lesie Katyñskim znajduje siê 8 masowych grobów wype³nionych ponad 4 tys. 

cia³ami polskich oficerów, którzy w wiêkszoœci zginêli od strza³u z rewolweru w ty³ 

g³owy – w potylicê. Cia³a le¿a³y warstwami od 6 do 12 – jedne na drugich. Wiele zw³ok 

mia³o zwi¹zane z ty³u rêce. Ofiary zabito i pogrzebano wiosn¹ 1940r. Pochodzi³y one  

z obozu jeñców w Kozielsku. W³adze sowieckie oczywiœcie zaprzeczy³y tej zbrodni, 

zrzucaj¹c winê na Niemców. 

17 kwietnia 1943 r.

Polski rz¹d emigracyjny w Londynie zwróci³ siê do Miêdzynarodowego 

Czerwonego Krzy¿a w Genewie z proœb¹ o wys³anie delegacji celem zbadania na 

miejscu odkrytej zbrodni. Sprzeciw w³adz ZSRR uniemo¿liwi³ realizacjê tej proœby.

26 wrzeœnia 1943 r. - 24 stycznia 1944 r.

Prace Komisji Specjalnej NKWD Niko³aja Burdenki, która po przeprowadzeniu 

drugiej ekshumacji zw³ok jeñców polskich w Lesie Katyñskim i „przes³uchaniu” 

okolicznych mieszkañców stwierdzi³a w koñcowym raporcie, ¿e zbrodni tej dokonali 

Niemcy.

listopad1945 r. – paŸdziernika 1946 r.

Przed Miêdzynarodowym Trybuna³em Wojskowym w Norymberdze, w którym 

os¹dzano hitlerowskich zbrodniarzy wojennych, prokuratorzy sowieccy pojêli siê 

wówczas nieudanej próby oskar¿enia Niemców za mord katyñski.

1949 r.

Adam Moszyñski kolejny ocala³y jeniec Starobielska, który po II wojnie osiedli³ siê 

w Wielkiej Brytanii, opublikowa³ w Londynie na podstawie niemieckich list 

ekshumacyjnych pracê: „Lista Katyñska. Jeñcy obozów Kozielsk – Ostaszków – 

Starobielsk zaginieni w Rosji Sowieckiej”, która zawiera³a 9888 nazwisk. 

wrzesieñ 1952 r.

Sprawa Katyñska powróci³a ponownie na wokandê miêdzynarodowej opinii 

publicznej. W Stanach Zjednoczonych zosta³a powo³ana specjalna komisja Izby 



Reprezentantów Kongresu USA do zbadania Zbrodni Katyñskiej. Zgromadzi³a ona 

powa¿ny zbiór dokumentów Ÿród³owych, wyœwietlaj¹cych prawdê o Katyniu. Ten 

materia³ dowodowy zosta³ przedstawiony Zgromadzeniu Ogólnemu Narodów 

Zjednoczonych w celu wszczêcia postêpowania przed Miêdzynarodowym 

Trybuna³em Sprawiedliwoœci. Równie¿ prezydent USA zosta³ zobowi¹zany przez 

Kongres do podjêcia dzia³añ w tym kierunku. Inicjatywy te spe³z³y na niczym. 

Okres PRL-u

Prawda zbrodni katyñskiej by³a jedn¹ z najwa¿niejszych tajemnic pañstwowych. 

Panowa³a wówczas zmowa milczenia. Wymawianie g³oœno samego s³owa „Katyñ” 

traktowano jako zamach na ustrój socjalistyczny oraz sojusz z ZSRR. O tej zbrodni 

nie wolno by³o rozmawiaæ i uczyæ dzieci w szko³ach oraz studentów na wy¿szych 

uczelniach. Jednak¿e zabronione treœci historyczne by³y pielêgnowane w domach 

rodzinnych i koœciele oraz przypominane przez rozg³oœnie radiowe: „Wolna Europa” 

czy „G³os Ameryki”. Ponadto z Zachodu by³y dostarczane do Polski nielegalne 

wydawnictwa o Katyniu. 

1976 r.

Ods³oniêcie „Pomnika Katyñskiego” w Londynie.

1980 r.

Ods³oniêcie „Pomnika Katyñskiego” w Toronto.

1981 r.

Dzia³acze „Solidarnoœci” wznieœli na Cmentarzu Pow¹zkowskim Pomnik ku czci 

ofiar Katynia, który ówczesne w³adze PRL-u zaraz usunê³y.

13 kwietnia1990 r.

Agencja TASS opublikowa³a komunikat stwierdzaj¹cy, i¿ zbrodnia w Lesie 

Katyñskim jest dzie³em stalinowskiego NKWD. Tego samego dnia przebywaj¹cy       

w Moskwie gen. W. Jaruzelski otrzyma³ od ostatniego przywódcy ZSRR M. Gor-

baczowa dokumenty – tzw. „listy œmierci” wywo¿onych jeñców do miejsc zag³ady.

25 grudnia 1990 r.

Rozpoczêcie œledztwa w sprawie katyñskiej przez Naczeln¹ Prokuraturê 

Wojskow¹ ZSRR.



lato 1991 r.

Ekshumacja zw³ok Polaków w Charkowie i Miednoje.

14 paŸdziernika1992 r.

Prezydent Rosji Borys Jelcyn przekaza³ prezydentowi Lechowi Wa³êsie kserokopie 

decyzji Biura Politycznego KC WKP (b) z dnia 5 marca 1940r. o zlikwidowaniu 25700 

polskich jeñców i wiêŸniów. 

5 maja1994 r.

Szef S³u¿by Bezpieczeñstwa Ukrainy gen. A. Chomicz przekaza³ naszemu 

prokuratorowi S. Œnie¿ko wykaz 3435 nazwisk wiêŸniów rozstrzelanych przez NKWD 

na Ukrainie.

2000 r.

Uroczyste otwarcie Polskich Cmentarzy Wojennych w Charkowie – 17 czerwca, 

Katyniu – 28 lipca i Miednoje – 2 wrzeœnia.

21 wrzeœnia2004 r.

Prokuratura rosyjska umorzy³a œledztwo w sprawie Zbrodni Katyñskiej

9 – 10 listopada2007 r.

Na Placu Marsza³ka J. Pi³sudskiego w Warszawie w czasie donios³ej uroczystoœci: 

„Katyñ – Pamiêtamy. Uczcijmy Pamiêæ Bohaterów”, dokonano poœmiertnie awansu 

pomordowanych oficerów o jeden stopieñ.

21 wrzeœnia2007 r.

Premiera filmu „Katyñ” – Andrzeja Wajdy.

7 – 10 kwietnia2010 r.

Udzia³ najwy¿szych w³adz RP z prezydentem Lechem Kaczyñskim i premierem 

Donaldem Tuskiem na czele w Katyniu w obchodach 70. rocznicy mordu Polaków. 



Zbrodnia Katyñska dokonana przez stalinowskie NKWD, odcisnê³a krwawe 

piêtno na najnowszych losach narodu polskiego. Utraciliœmy wówczas kwiat polskiej 

inteligencji, a tak¿e cz³onków ich rodzin, których masowo deportowano w g³¹b ZSRR 

(od 600 tys. do 1 mln osób). Zbrodniarzy tej okrutnej zbrodni nigdy nie os¹dzono. 

Pozostaje wiêc os¹d moralny i przestroga, ¿e ¿adnej masowej zbrodni nigdy siê nie 

ukryje. Katyñ wszed³ na sta³e do pamiêci historycznej Polaków w kraju i zagranic¹            

i zajmuje poczesne miejsce. Mamy nadzieje, ¿e w³adze Rosji w imiê dobros¹siedzkich 

stosunków z Polsk¹ przeka¿¹ nam wszelkie dokumenty zwi¹zane ze Zbrodni¹ 

Katyñsk¹, w tym oczekiwana od dawna tzw. Bia³orusk¹ List¹ Katyñsk¹ z 3870 

nazwiskami osób zamordowanych w Miñsku.
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