
ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ 

82 lata temu na terenie Związku Sowieckiego została dokonana jedna z największych w  historii 

zbrodni na jeńcach wojennych. Na początku kwietnia 1940 roku NKWD (Narodnyj Komissariat 

Wnutriennych Dieł – Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych), stanowiący sowiecką policję polityczną, 

przystąpił do systematycznego mordowania 22 tysięcy polskich obywateli. Prawie 15 tysięcy polskich jeńców 

wojennych wziętych do niewoli przez Armię Czerwoną po inwazji 17 września 1939 roku zostało 

zastrzelonych strzałem w tył głowy przez NKWD.  Byli to oficerowie Wojska Polskiego, żołnierze Korpusu 

Ochrony Pogranicza oraz funkcjonariusze Policji Państwowej.  W okresie od początku kwietnia do końca 

maja 1940 roku sowieccy kaci zabijali polskich oficerów i policjantów w Katyniu, Smoleńsku, Kalininie i 

Charkowie. W tym samym czasie Sowieci dokonali także mordu na 7 tysiącach polskich więźniów 

politycznych, przetrzymywanych w więzieniach na terenie Ukrainy i Białorusi.  

Na tej długiej liście ofiar zbrodni katyńskiej znalazło się 39 osób związanych z ziemią myślenicką. 

Osoby te należały do społecznej elity przedwojennej Rzeczypospolitej. Byli to wojskowi, policjanci, 

urzędnicy, nauczyciele oraz naukowcy.  

Wśród ofiar mordu dokonanego przez NKWD znalazły się osoby, które urodziły się w Myślenicach 

lub na ziemi myślenickiej. Można tu wymienić: Antoniego Czepiela, Jana Fitzke, Rudolfa Galusa, Stanisława 

Gierkę, Antoniego Górkę, Henryka Grubnera, Błażeja Hanuszka, Stanisława Janiczaka, Stanisława Jetela, 

Franciszka Klaklę, Feliksa Kołodziejczyka, Juliana Lichonia, Narcyza Małuszyńskiego, Stanisława 

Maszewskiego, Tadeusza Juliana Miśko, Stanisława Morawskiego, Stanisława Pazgana, Józefa Profica, 

Edwarda Ralskiego, Henryka Rolińskiego, Władysława Sudra, Józefa Sudra, Piotra Ścibora, Mieczysława 

Targowskiego, Leona Wyżgę.  

Kolejną kategorię ofiar zbrodni NKWD stanowią osoby, które związane były z ziemią myślenicką 

przez czasowe miejsce zamieszkania, nauki i pracy. W tej grupie znaleźli się: Emil Boguta, Jan Dunin-

Brzeziński, Jan Fall, Wacław Iwaszkiewicz, Józef Jarosz, Piotr Jurczak, Antoni Łach, Władysław Płonka, 

Zygmunt Szantroch, Stanisław Szpara i Jakub Zapała.  

Można jeszcze wskazać jedną kategorię osób zamordowanych przez Sowietów, które związane były z 

ziemią myślenicką przez koligacje rodzinne. W grupie tej znaleźli się: Józef Czajka, Jan Latkiewicz i Adam 

Ziarkiewicz. 

 

17 września 1939 roku w godzinach porannych nastąpiła inwazja sowiecka na Polskę. Na tereny  

wschodnich województw Rzeczypospolitej wkroczyło blisko 1 mln żołnierzy Armii Czerwonej, należących 

do Frontu Ukraińskiego oraz Frontu  Białoruskiego. Agresja wschodniego sąsiada była następstwem tajnego 

protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow podpisanego 23 sierpnia 1939 roku.  

Na przełomie września i października 1939 roku w sowieckiej niewoli znalazło się niemal 250 tysięcy 

polskich jeńców. Wojskowi zostali umieszczeni najpierw w tymczasowych obozach filtracyjnych, podległych 

Armii Czerwonej. Tam dokonano wstępnej selekcji. Osoby, które Sowieci uznali za „poprawne klasowo” 

zwolniono bądź wysłano do obozów pracy. Pozostali jeńcy zostali przekazani NKWD. W październiku 1939 



roku sowiecka policja polityczna dokonała kolejnej selekcji, w wyniku której oficerów oddzielono od 

podoficerów i szeregowych. Ta druga kategoria wojskowych została w większości zwolniona z niewoli.  

Około 15 tysięcy jeńców zesłano do trzech obozów mieszczących się na terenie Związku Sowieckiego.  Dla 

polskich jeńców uruchomiono jesienią 1940 roku trzy wielkie obozy zbiorcze nad którymi pieczę miało 

NKWD. Znajdowały się one w Starobielsku,  Kozielsku i Ostaszkowie. 

Pierwszy z nich – obóz kozielski został zorganizowany w budynkach poklasztornych. Kozielsk był 

niewielką miejscowością położoną około 250 km na południowy wschód od Smoleńska przy linii kolejowej 

Smoleńsk – Tuła. Sowiecki obóz położony był w odległości około 5 km od miasta Kozielsk i 7 km od 

tamtejszej stacji kolejowej. Funkcję jego komendanta pełnił starszy lejtnant NKWD Wasilij Nikołajewicz 

Korolow. W  kwietniu 1940 roku, a więc tuż przed likwidacją obozu w Kozielsku przetrzymywano w nim 

około 4,5 tysięcy jeńców wszystkich rodzajów sił zbrojnych.  

Największym sowieckim obozem jenieckim był Ostaszków. Utworzono go na miejscu dawnego 

monasteru Niłowa Pustyń, wzniesionego na wyspie Stołbnyj, znajdującej się na jeziorze Seliger. Obóz 

znajdował się w odległości około 10 km od Ostaszkowa niedaleko linii kolejowej Wielkie Łuki – Bołogoje, 

około 300 km na północny zachód od Moskwy. Na wyspę o powierzchni 5 hektarów prowadził most o 

długości 75 metrów. Można się było tam dostać również szlakiem wodnym. Komendantem obozu w 

Ostaszkowie był major NKWD – Pawieł  Fiodorowicz Borisowiec. W momencie likwidacji obozu w kwietniu 

1940 roku znajdowało się w nim ponad 6,5 tysiąca jeńców. W Ostaszkowie więzieni byli funkcjonariusze 

Policji Państwowej, Straży Granicznej, Straży Więziennej, żołnierze Korpusu Ochronny Pogranicza,  

Żandarmerii Wojskowej, podoficerowie i szeregowi wywiadu. Oprócz nich w obozie znalazła się grupa 

księży, prawników i osadników wojskowych z wschodnich województw Rzeczypospolitej.   

Trzeci z obozów jenieckich znajdował się w Starobielsku nad rzeką Ajdar w obwodzie 

woroszyłowgradzkim na Ukrainie, w odległości około 230 km na południowy wschód od Charkowa. Jego 

komendantem był kpt. Aleksiej Gieorgijewicz Bierieżkow. 1 kwietnia 1940 roku tuż przed likwidacją obozu 

w Starobielsku znajdowało się około 3900 polskich jeńców. 

 

W pierwszych dniach marca 1940 Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych – Ławrientij Beria 

skierował do sowieckiego przywódcy Józefa Stalina słynną tajną notatkę nr 794/B. Szef NKWD napisał, że 

polscy jeńcy i więźniowie są zdeklarowanymi i nie rokującymi nadziei poprawy wrogami władzy sowieckiej. 

Wobec tej opinii, Beria wnioskował o rozstrzelanie 14,7 tys. jeńców i 11 tys. więźniów, bez wzywania 

skazanych, a także bez decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia. Notatka posiada cztery 

zatwierdzające podpisy: Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa i Mikojana oraz dopiski sekretarzy: Kalinin – za, 

Kaganowicz – za.   

Podpisy sowieckiego dyktatora i członków Biura Politycznego, które znalazły się na notatce Berii, 

przypieczętowały los tysięcy Polaków. 5 marca 1940 roku Biuro Polityczne Komitetu Centralnego 

Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej bolszewików - WKP(b) w tajnej uchwale podjęło decyzję o 

skazaniu na śmierć tysięcy polskich jeńców i więźniów politycznych, przebywających w obozach oraz 



więzieniach na terenie Związku Sowieckiego. 14 marca 1940 roku w gabinecie Bogdana Kobułowa, szefa 

Głównego Zarządu Gospodarczego NKWD miało miejsce spotkanie ludzi odpowiedzialnych za wykonanie 

dyrektywy Biura Politycznego. W naradzie uczestniczyli szefowie zarządów NKWD obwodu charkowskiego, 

kalinińskiego i smoleńskiego. W spotkaniu wzięli też udział naczelnicy wydziałów komendanckich 

wymienionych wyżej obwodów.  

Funkcjonariusze NKWD przystąpili do realizacji morderczego rozkazu 3 kwietnia 1940 roku. Tego 

dnia z obozu w Kozielsku wywieziono pierwszą grupę 300 oficerów. Ostatni transport z obozu kozielskiego 

wyruszył 12 maja 1940 roku. Miejscem zbrodni większości jeńców z Kozielska była wieś Katyń, położona 

18 kilometrów od Smoleńska. Jak wyglądało przygotowywanie oficerów do pierwszego transportu, który 

wyruszał z obozu kozielskiego, można dowiedzieć się z relacji Stanisława Swianiewicza. Ten uczony, 

profesor ekonomii, prawnik, pisarz, sowietolog i więzień Kozielska znalazł się w niewielkiej grupie polskich 

oficerów, których Sowieci oszczędzili. We Fragmentach kozielskich Swieniewicz opisał kompletowanie 

pierwszego transportu jeńców, których wywieziono na rozstrzelanie do Katynia: 

 

W dniu 3 kwietnia 1940 roku, w godzinę poprzedzającą wydanie obiadu byliśmy wszyscy zebrani na 

sali, w której mieszkaliśmy. Była to w bloku naprzeciwko łaźni nieduża izba, w której z wielkim trudem na dwa 

piętra nar wepchnięto około 40 oficerów, przeważnie kawalerzystów, i przeważnie z tych co w ostatnim 

tygodniu września 1939 roku pod dowództwem generała Andersa usiłowali przebić się na Węgry. Nagle 

wszedł „strełok” i wezwał por. K. W samym fakcie wezwania nie było niczego nadzwyczajnego. Ciągle kogoś 

wzywano dla uzupełnienia różnych danych w kartotekach. Lecz „strełok” dodał sakramentalne słowa znane 

we wszystkich obozach i więzieniach jak Związek Sowiecki jest długi i szeroki: „Sobirajtes  z wieszczami”. 

Oznaczało to, że por. K. będzie odseparowany od nas i wywieziony w jakimś nieznanym kierunku (…) Prawie 

jednocześnie napływać zaczęły wiadomości o wezwaniu szeregu innych kolegów z różnych bloków. Naliczono 

już kilkudziesięciu imiennie wezwanych, którym kazano układać rzeczy i przygotowywać się do podróży. Było 

jasnym, że dawno spodziewana likwidacja obozu kozielskiego już się rozpoczęła (…) Odjeżdżających 

prowadzono do tzw. „klubu”, gdzie była duża sala, w której czasami urządzono dla nas wyświetlanie filmów 

propagandowych. Wejście do „klubu” było strzeżone przez strełków, którzy puszczali tylko wezwanych. Tłum 

jeńców stał przed klubem, tworząc szpalery pomiędzy którymi przechodzili wezwani. Niektórzy z nich nie mieli 

żadnych rzeczy oprócz płaszcza lub czasami tylko koca. Byli to przeważnie liniowi oficerowie, z tych co do 

ostatniej chwili walczyli, a potem jeszcze, manewrując pomiędzy niemieckimi i sowieckimi oddziałami, 

usiłowali przebić się na Węgry. Inni dźwigali po kilka walizek, byli to przeważnie przedstawiciele 

ewakuowanych na Wschód szpitali, służb i instytucji tyłowych, które zostały zagarnięte przez oddziały 

sowieckie. Odjeżdżających żegnano okrzykami, pełnymi wiary w przyszłość i nadziei udziału w walce (…) 

Było to coś jakby swego rodzaju święto zjednoczenia Armii Polskiej, obchodzone w niewoli, lecz nie 

podejrzewano, że było to zjednoczenie w obliczu tej Pani, która wszystkich jednoczy i równa, która tka swoje 

ciemne tło dla barwnych blasków życia i która szczególnie kocha żołnierzy w okresie wojny – Pani Śmierci.     

   



W Katyniu rozstrzelano dokładnie 4404 oficerów. Polskich wojskowych uśmiercano na terenie Lasu 

Katyńskiego położonego na skraju wioski. Mieścił się tam specjalny ośrodek wypoczynkowy NKWD, 

otoczony drutem kolczastym.  Oficerowie Wojska Polskiego byli z Kozielska przewożeni najpierw 

transportem kolejowym do stacji Gniezdowo pod Smoleńskiem. Po opuszczeniu wagonów jeńców wieziono 

specjalnymi autobusami więziennymi na miejsce kaźni do Katynia. Wspomniany  autobus (tzw. czornyj 

woron) był to pojazd koloru czarnego którego okna zamalowywano tak, aby więźniowie niczego nie widzieli. 

Po przywiezieniu do Katynia, jeńcom rozkazano opuścić więzienny autobus. Po wyprowadzeniu z pojazdu 

oficerów rewidowano. Następnie byli oni mordowani strzałem w potylicę prawdopodobnie we wspomnianym 

ośrodku wypoczynkowym NKWD w Lesie Smoleńskim. Oficerów zwłaszcza młodszych i silniejszych 

enkawudziści krępowali przed egzekucją sznurem konopnym (ślady skrępowania miało około 20% ofiar). 

Pewną grupę oficerów z Kozielska Sowieci rozstrzelali w piwnicach w węźle kanalizacyjnym wewnętrznego 

więzienia Obwodowego Zarządu NKWD w Smoleńsku. Mieściło się  ono przy ul. Dzierżyńskiego 13.  

Zamordowanych chowano w ośmiu masowych grobach na terenie Lasu Katyńskiego.   

Jeńców z obozu w Ostaszkowie rozstrzeliwano nocą w pomieszczeniach piwnicznych wewnętrznego 

więzienia Obwodowego Zarządu NKWD w Kalininie (Twerze) przy ul. Sowieckiej 2. Zamordowano tam 

6287 jeńców. Wywózki z obozu ostaszkowskiego były organizowane w dniach od 4 kwietnia do 16 maja 1940 

roku. Po przywiezieniu oficerów do Kalinina wprowadzono ich do więziennej celi, której drzwi obite były 

wojłokiem. Także ściany celi śmierci obite były materiałem dźwiękochłonnym. Filc miał tłumić odgłosy 

strzałów. Funkcjonariusze NKWD prowadzili każdego z polskich więźniów przez długi więzienny korytarz. 

Następnie skręcali z niego w lewo gdzie znajdowała się czerwona świetlica (ros. krasnyj ugołok). W miejscu 

tym enkawudziści zadawali skazanemu pytania, które miały potwierdzić jego imię, nazwisko, rok urodzenia. 

Po weryfikacji skazanemu zakładano kajdanki i prowadzono do celi śmierci. Tam kat zabijał więźnia strzałem 

w tył głowy. Szczegółowe plany realizacji mordu w Kalininie opracował jeden z katów major NKWD Wasilij 

Błochin. Ofiary były grzebane na terenie wioski Miednoje.   

Trzecim miejscem zagłady polskich jeńców był Charków. Trafiali tam oficerowie z obozu w 

Starobielsku. W Charkowie NKWD zamordowało 3896 jeńców. Transporty skazańców trwały od 5 kwietnia 

do 12 maja 1940 roku. Jeńcy byli najpierw transportowani koleją na stację Charkowie. Stamtąd samochody 

więzienne wiozły więźniów do wewnętrznego więzienia NKWD, mieszczącego się przy ul. Dzierżyńskiego 

3. Tam weryfikowano tożsamość jeńców a następnie krępowano im ręce. Skrępowani jeńcy byli wprowadzani 

do małego pomieszczenia, gdzie funkcjonariusze sowieckiej policji politycznej zabijali ich strzałem 

oddawanym z bliskiej odległości w kark. Ciała byłe grzebane  niedaleko tego miasta we wsi Piatichatki.  

Łącznie od początku kwietnia do końca maja NKWD rozstrzelała w Katyniu, Smoleńsku, Kalininie i 

Charkowie 14 587 osób. Oprócz wojskowych i policjantów, Sowieci zgładzili dużą grupę polskich więźniów 

politycznych więzionych na terenach wcielonych w 1939 roku do Związku Sowieckiego. Ciała blisko 3500 

polskich obywateli, których zamordowano na Ukrainie, zostały pogrzebane na terenie lasu Bykownia, 

znajdującego się na terenie Kijowa. Niestety do dziś nie udało się ustalić miejsca pochówku polskich 

więźniów zgładzonych przez NKWD na terenie Białorusi, przede wszystkim w Mińsku. Ofiary te znalazły się 



na tzw. białoruskiej liście katyńskiej, która dotyczy 3870 polskich obywateli. Prawdopodobnie więźniowie ci 

zostali pochowani w miejscowości Kuropaty pod Mińskiem. Łącznie Sowieci zamordowali na Ukrainie i 

Białorusi ponad 7300 więźniów politycznych.   

W sumie w wyniku decyzji podjętej przez Biuro Polityczne KC WKP(b) 5 marca 1940 roku Sowieci 

zamordowali blisko 22 tysiące obywateli II Rzeczypospolitej. Ze zbrodni katyńskiej ocalało jedynie około 

440 polskich jeńców, których Sowieci wywieźli do obozu w Griazowcu, gdzie znajdował się obóz 

internowania NKWD.    

   

 W 1943 roku Niemcy znaleźli masowe groby oficerów Wojska Polskiego w Lesie Katyńskim. 13 

kwietnia 1943 roku Radio Berlin nadało audycję obwieszczającą, że mordu na oficerach dokonali Sowieci. 

Dwa dni później radio moskiewskie zakomunikowało, że za zbrodnią Polaków stoją Niemcy. Według 

sowieckiej propagandy mord na oficerach Wojska Polskiego miał zostać przeprowadzony latem 1941 roku 

podczas zajmowania okolic Smoleńska przez wojska niemieckie. Opinia publiczna państw, które tworzyły 

koalicję antyhitlerowską, nie chciała uwierzyć w informacje podawane przez niemieckie media. Panowało 

przekonanie, że jest to kolejne narzędzie propagandy III Rzeszy. Pojawiły się oskarżenia, że mord w Katyniu 

jest kolejną niemiecką zbrodnią.   

Niemcy chcąc potwierdzić wiarygodność swoich doniesień medialnych, zgodzili się dopuścić do 

Katynia międzynarodową komisję, W jej skład mieli wejść wybitni uczeni i specjaliści medycyny sądowej z 

12 państw europejskich (nie było tam żadnego Niemca). Na czele komisji stanął Węgier dr Ferenc Orsós. W 

pierwszych dniach kwietnia 1943 roku Niemcy powołali do życia także swoją komisję. Jej pracami kierował 

prof. Gerhardt Buhtz medyk sądowy z Uniwersytetu Wrocławskiego. Komisja rozpoczęła ekshumację zwłok, 

znajdujących się w masowych grobach Katynia. Wśród członków grupy powołanej przez Niemców znalazł 

się doktor Jan Zygmunt Robel. Był on kierownikiem krakowskiego oddziału Państwowego Instytutu 

Medycyny Sądowej i Kryminalistyki. Niemcy przydzielili komisjom do pomocy przy ekshumacji chłopów z 

okolicznych wsi, którzy mieli wydobywać zwłoki jeńców.  

W pracach ekshumacyjnych prowadzonych w Lesie Katyńskim brała udział również Komisja 

Techniczna Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK). Przewodził jej sekretarz Zarządu Głównego PCK 

Kazimierz Skarżyński. W skład polskiej komisji weszli dr Marian Wodziński – ekspert medycyny sądowej z 

Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ks. Stanisław Jasiński wysłany do Katynia przez metropolitę krakowskiego 

biskupa Adama Stefana Sapiehę. W zespole znaleźli się także pracownicy wywiadu Armii Krajowej, których 

zadaniem było zbieranie materiałów potrzebnych do zidentyfikowania sprawców zbrodni. 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 

jednoznacznie, że polscy oficerowie zostali rozstrzelani wiosną 1940 roku. Z badań nad stanem zachowania 

zwłok polskich oficerów wynikało, że za zbrodnią musieli stać Sowieci.   

Prace ekshumacyjne w Katyniu były prowadzone przez kilka tygodni. W ich trakcie odkryto osiem 

wielkich masowych grobów wypełnionych zwłokami. Ciała polskich oficerów ułożono warstwami jedne na 



drugich. Warstw było od sześciu nawet do dwunastu. W toku prac zwłoki pojedynczo wyjmowano z grobu. 

Wszystkie wyjęte z dołów śmierci ciała były przeszukiwane. Członkowie komisji rozcinali kieszenie 

mundurów i buty w celu odnalezienia przedmiotów mogących służyć identyfikacji ofiar. Wyjmowano portfele 

wraz z zawartością, dokumenty, odznaczenia, medaliki, krzyżyki, różańce. Przedmioty znalezione przy 

zwłokach spisywał maszynista. Następnie wkładano je do kopert i opisywano. W większości przypadków 

udało się rozpoznać tożsamość ofiar na podstawie dokumentów, korespondencji, czy przedmiotów osobistych. 

Według ustaleń komisji w ośmiu masowych grobach pochowano 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. W kilka 

miesięcy po przeprowadzeniu prac ekshumacyjnych, pod koniec września 1943 roku na terenie Katynia 

pojawiły się oddziały Armii Czerwonej. Sowieci od razu przystąpili do zacierania śladów swojej przerażającej 

zbrodni. 

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. Pojechał tam na zaproszenie niemieckie, jednak wyjazd odbył się za zgodą i akceptacją 

polskich władz podziemnych. Po powrocie z miejsca ekshumacji w „Gońcu Codziennym” (nr 577 z 3 czerwca 

1943 r.)  ukazał się wywiad z Mackiewiczem zatytułowany Widziałem na własne oczy. Polski pisarz 

pozostawił wstrząsający opis swojego pobytu w miejscu mordu polskich oficerów. Przedruk artykułu znalazł 

się też w publikacji Katyń. Zbrodnia bez sądu i kary. Oto jego fragmenty:   

 

Lasek Katyński nie jest duży. Obejmuje kilka hektarów (…) Przytłacza ohydnie cuchnący, słodkawy, 

lepki swąd trupi. Był on pomimo zimna i wiatru tak dotkliwy, że cofnąłem się odruchowo o krok w tył i właśnie 

wtedy nastąpiłem na przedmiot, który się ugiął pod nogą. Była to czapka oficera polskiego o ciemnozielonym 

otoku naszej artylerii. Podniosłem ją i odłożyłem na dywanik rosnących w tym miejscu nieśmiertelników (…)  

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, nie odbijającej ani wierzchołków 

drzew, ani obłoków na niebie.   

 

Prawda na temat zbrodni katyńskiej była ukrywana przez Związek Sowiecki i władze Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej przez ponad 40 lat. W tym czasie obowiązywała oficjalna wersja narzucona przez 

Sowietów, wedle której oficerowie Wojska Polskiego zostali zamordowani przez Niemców. Prawdę o zbrodni 



katyńskiej ujawnił dopiero Michaił Gorbaczow. 13 kwietnia 1990 roku sowieckie władze oficjalnie przyznały, 

że mordu na polskich jeńcach popełnili pięćdziesiąt lat wcześniej funkcjonariusze NKWD.     

 

Niniejszy artykuł powstał w oparciu o wirtualną wystawę zorganizowaną przez Muzeum Niepodległości 

w Myślenicach wiosną 2020 roku, zatytułowaną Ofiary Katynia z ziemi myślenickiej. 80. Rocznica zbrodni 

katyńskiej  

 

Dr Andrzej Małysa  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Polscy żołnierze – jeńcy wojenni konwojowani przez Armię Czerwoną do kolejowych punktów załadunku za granicą 
polsko-sowiecką, wrzesień 1939 roku (Domena publiczna) 

Jeden z masowych grobów polskich oficerów w 
Katyniu (Domena publiczna) 



 

 

Notatka szefa NKWD Ławrentija Berii do Józefa Stalina z marca 1940 roku, z propozycją wymordowania 
polskich jeńców z podpisami: Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa, i Mikojana (Domena publiczna) 



   

Ciało polskiego oficera majora Adama Solskiego 
zidentyfikowane w 1943 roku (Domena publiczna) 

Cmentarz wojenny w Charkowie, na którym spoczywają zamordowani w 1940 roku 
oficerowie ( http://www.muzeumkatynskie.pl/pl/12499/cmentarz_w_charkowie.html) 

Miejsce pamięci ofiar Katynia przy 
kościółku św. Jakuba na Stradomiu w 

Myślenicach 


