
ODKRYCIE ZBRODNI

22 czerwca 1941 roku Niemcy rozpoczęli inwazję na Związek Sowiecki. Latem 1942 roku w okolicach Katynia pracowali polscy 
robotnicy przymusowi, którzy od miejscowej ludności dowiedzieli się o istnieniu w tych okolicach masowych grobów oficerów. 
W lutym 1943 roku po przesłuchaniach miejscowej ludności Niemcy rozpoznali teren i sporządzili wstępny raport dla dowództwa 
Wehrmachtu. Oficjalną informację o odkryciu masowych grobów polskich wojskowych w Lesie Katyńskim Niemcy podali 13 kwietnia 
1943 roku. Tego dnia Radio Berlin nadało audycję obwieszczającą, że polskich oficerów zamordowali Sowieci. Opinia publiczna 
państw, które tworzyły koalicjęantyhitlerowską, nie chciała uwierzyć w informacje podawane przez niemieckie media. 
Panowało przekonanie, że jest to kolejne narzędzie propagandy III Rzeszy kierowanej przez Josepha Goebbelsa. 

Niemcy chcąc potwierdzić wiarygodność swoich doniesień medialnych, zgodzili się dopuścić do Katynia międzynarodową komisję, 
w skład której weszli specjaliści medycyny sądowej z 12 państw europejskich. Na czele komisji stanął Węgier – dr Ferenc 
Orsós. W pierwszych dniach kwietnia 1943 roku Niemcy powołali do życia także swoją komisję, w której znalazł się doktor 
Jan Zygmunt Robel, kierownik krakowskiego oddziału Państwowego Instytutu Medycyny Sądowej i Kryminalistyki.

W pracach ekshumacyjnych prowadzonych w Lesie Katyńskim brała udział również Komisja Techniczna Polskiego Czerwonego 
Krzyża (PCK). Przewodził jej sekretarz Zarządu Głównego PCK Kazimierz Skarżyński. Wszystkie trzy komisje pracowały osobno 
i niezależnie od siebie. Pod koniec prac zostały sporządzone trzy oddzielne sprawozdania, które były zbieżne co do 
ogólnych wniosków. Członkowie trzech komisji orzekli, że polscy oficerowie zostali rozstrzelani 
wiosną 1940 roku przez Sowietów.

Jednym ze świadków ekshumacji oficerów w Lesie Katyńskim był Józef Mackiewicz. Ten pisarz 

i publicysta w maju 1943 roku, niedługo po odkryciu przez Niemców masowych grobów polskich 

oficerów, udał się do Katynia za zgodą polskich władz podziemnych. Po powrocie z miejsca 

ekshumacji w „Gońcu Codziennym” (nr 577 z 3 czerwca 1943 r.) ukazał się wstrząsający wywiad 

z pisarzem zatytułowany Widziałem na własne oczy.

Lasek Katyński nie jest duży. Obejmuje kilka 

hektarów (…) Straszliwy odór przyprawił mnie 

w pierwszej chwili o mdłości, zanim całym 

wysiłkiem woli zdołałem się opanować. 

Poszliśmy ścieżką usianą wydobytymi już 

rzędami trupów i tam, za grubą sosną, za 

wałem świeżo wykopanego piasku, spojrzałem 

w dół (…) Straszne. Jeden, dwa, trzy trupy 

ludzkie robią już ciężkie i przygniatające 

wrażenie. Proszę sobie wyobrazić ich tysiące, 

tysiące i wszystkie w mundurach oficerów 

polskich. Kwiat inteligencji, rycerstwo 

Narodu! Tworzą warstwy w głąb, warstwy ciał 

ludzkich jedne na drugich. W tej okropnej 

chwili przychodzi mi straszliwe porównanie 

ich do wielkiej skrzyni sardynek. Ułożone 

są jak sardynki, przekładane nawzajem to 

nogami, to głową, sprasowane, spłaszczone 

w trupim soku, który na dnie niektórych 

dołów ustaje się nieraz w postaci zielonej, 

martwej cieczy, nieodbijającej ani wierzchołków 

drzew, ani obłoków na niebie.

Prace ekshumacyjne w Katyniu były prowadzone przez kilka tygodni. W ich trakcie odkryto osiem wielkich masowych grobów 
wypełnionych zwłokami. Komisje ustaliły, że pochowano tam ponad 4 tysiące polskich oficerów, którzy byli jeńcami obozu 
w Kozielsku. Prace przy wydobywaniu i identyfikowaniu zwłok zakończyły się na początku czerwca 1943 roku. Wtedy też 
dokonano ponownego pochówku ciał polskich oficerów. 

Egzemplarz „Gońca Krakowskiego” z 16 kwietnia 
1943 roku z informacją o odkryciu masowych 

grobów w Katyniu (Archiwum IPN)

Niemiecki plakat propagandowy rozpowszechniany 
po odkryciu grobów w Katyniu w 1943 roku 

(Archiwum IPN)

Doktor Ferenc Orsós (w kapeluszu na głowie) – przewodniczący międzynarodowej 

komisji lekarskiej badającej zbrodnię w Katyniu w 1943 roku podczas rozmowy 

ze świadkiem zbrodni katyńskiej Parfemonem Kisielewem.

Członkowie Komisji Technicznej Polskiego Czerwonego Krzyża 
przeglądający przedmioty wydobyte z masowych grobów w Lesie Katyńskim

Polski zespół naukowy, badający pod kierunkiem 
dr. Jana Robla przedmioty przywiezione przez 
Niemców z Katynia w 1943 roku (Archiwum IPN)


