
80. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Trudno jest jednoznacznie wskazać, jakie były motywy decyzji Stalina i kontrolowanego przez niego Biura Politycznego. Niektórzy historycy 

i publicyści twierdzą, że była ona podyktowana osobistą chęcią zemsty sowieckiego dyktatora za niepowodzenie, jakie Sowieci ponieśli 

w wojnie z Polską w 1920 roku. Głównym motywem zbrodniczej decyzji sowieckiego Biura Politycznego mogła być jednak chęć wyeliminowania 

elity polskiego narodu. Wśród tysięcy ofiar pomordowanych w Katyniu, Kalininie i Charkowie znaleźli się zawodowi wojskowi i policjanci. 

Trzeba jednak pamiętać, że większość ofiar stanowili oficerowie rezerwy, którzy w okresie pokoju byli urzędnikami, prawnikami, lekarzami, 

naukowcami, nauczycielami czy artystami. Tworzyli oni potencjał intelektualny, twórczy i obronny II Rzeczypospolitej. Przystępując 

w kwietniu 1940 roku do masowych mordów na Polakach, Sowieci chcieli wymordować warstwę polskiej inteligencji. W mordzie katyńskim 

widać wyraźne analogie do działań Niemców na okupowanych przez nich terenach Polski. Pod koniec 1939 i w pierwszej połowie 1940 roku 

niemiecki okupant przystąpił do zorganizowanego mordowania polskiej elity w wyniku Intelligenzaktion (akcji „inteligencja”) 

i Nadzwyczajnej Akcji Pacyfikacyjnej (potocznie nazywanej Akcją AB). Celem wystawy jest przybliżenie sylwetek 39 postaci związanych 

z ziemią myślenicką, a zamordowanych przez NKWD. Należeli oni do społecznej elity międzywojennej Polski. Byli wśród nich policjanci, 

urzędnicy, nauczyciele, naukowcy. W tym roku mija 80 lat od okrutnego mordu dokonanego na przedstawicielach elity II Rzeczypospolitej. 

Wystawa zorganizowana przez Muzeum Niepodległości w Myślenicach jest hołdem złożonym dla ofiar zbrodni katyńskiej związanych z ziemią 

myślenicką. 

5 marca 1940 roku Józef Stalin i członkowie sowieckiego Biura Politycznego wydali wyrok śmierci na tysiące oficerów Wojska Polskiego, 

żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej oraz polskich więźniów politycznych. Miesiąc później NKWD 

(Narodnyj Komissariat Wnutriennych Dieł – Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych) przystąpił do systematycznego mordu uwięzionych 

Polaków. Jednym z miejsc zagłady oficerów Wojska Polskiego był Katyń. Od nazwy tej miejscowości wzięło się pojęcie zbrodni katyńskiej 

rozumianej jako zagłada 22 tysięcy polskich obywateli na terenie Związku Sowieckiego. 
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