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„Mocny cios wymierzony w polskie elity”.  
Zbrodnia Katyńska zalążkiem Polski Ludowej
Z dr. Pawłem Skubiszem, dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, rozmawia Alan Sasinowski

– Co przesądziło o tym, że radzieckie Biuro 
Polityczne zdecydowało się wiosną 1940 na 
zamordowanie polskich jeńców z  obozów 
w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku?

– Zbrodnia Katyńska miała charakter wie-
lowymiarowy. Można tutaj wskazać przyczy-
ny narodowościowe. Ofiary w przeważającej 
części stanowili oficerowie Wojska Polskiego 
narodowości polskiej. Dla sowieckiego tyrana 
Józefa Stalina, który brał udział w przegranej 
dla bolszewików kampanii z 1920 r. w Polsce, 
nasz kraj był znienawidzonym wrogiem, który 
należało przykładnie ukarać. Ostrze represji 
wymierzono więc w kadrę dowódczą Wojska 
Polskiego, które to zatrzymało czerwony podbój 
Europy na linii Wisły, a później zadało klęskę 
oddziałom Armii Czerwonej.

– A inne przyczyny?
– Można też w  tej zbrodni dopatrzyć się 

powodów politycznych. Zamordowani sta-
nowili grupę „wrogów ludu” czy też, jak ich 
inaczej określano, politycznie obcych. W opinii 
kierownictwa Związku Sowieckiego, na cze-
le z  Józefem Stalinem i  Ławrientijem Berią 
(szefem NKWD), oficerowie Wojska Polskiego 
ukształtowani w  etosie niepodległościowym, 
lojalni złożonej przysiędze, byli „zatwardziały-
mi, nierokującymi poprawy wrogami ZSRS”. 
Otwarta niechęć ze strony polskich oficerów do 
Sowietów utwierdzała tych ostatnich w prze-
konaniu, że nie ma innej możliwość jak tylko 
zagłada w katowniach NKWD. Ponadto trzeba 
jeszcze zwrócić uwagę na elementy inżynierii 
społecznej realizowanej z całą bezwzględnością 
i w bestialski sposób przez władze sowieckie. 
Większość osadzonych w obozach specjalnych 
NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku 
stanowili przedstawiciele elit, inteligencji lub 
osób wywodzących się z kręgów ziemiańskich 
czy też różnego rodzaju posiadaczy i  wła-
ścicieli. A  więc warstw społecznych, które 
w ZSRS zostały eksterminowane już w latach 
dwudziestych i na początku lat trzydziestych 

XX wieku. Taki sam los musiał więc spotkać 
polskich oficerów, a także ich rodziny zesłane 
na nieludzką ziemię, czyli na Syberię oraz do 
Kazachstanu.

– Ilu jeńców zginęło w Katyniu i w pozo-
stałych miejscach zbrodni? Co mówi nam na 
ten temat najnowszy stan badań?

– Historycy oceniają, że w Zbrodni Katyń-
skiej zamordowano niemal 22 tysiące polskich 
obywateli. Oczywiście przymiotnik „katyński” 
jest tutaj umownym terminem dla szeregu 
zbrodni dokonanych przez NKWD w kwietniu 
i maju 1940 r. w Katyniu, Charkowie, Kalininie 
(Twerze), Kijowie, Mińsku i innych miejscach 
na terenie ZSRS, na podstawie decyzji Biura 
Politycznego Komitetu Centralnego Wszech-
związkowej Komunistycznej Partii (bolszewi-

ków) z  5 marca 1940 r. Dokładnej liczby 
zamordowanych nie możemy jednoznacznie 
ustalić z powodu nieodnalezienia (lub raczej 
nieudostępnienia stronie polskiej przez władze 
Federacji Rosyjskiej i/lub Białorusi) tak zwanej 
listy białoruskiej, czyli imiennego wykazu osób 
straconych w  ramach tej zbrodni na terenie 
BSRS.

– Wiosną 1940 r. zostali zamordowani 
przedstawiciele polskiej elity. Jedna z opinii 
głosi, że była to strata dla naszego państwa 
o takiej skali, że odczuwamy ją do dziś. Czy 
zgodzi się pan z tą tezą?

– Tak, ma pan rację. To bardzo mocny 
cios wymierzony w  nasze polskie narodowe 
elity. W dodatku w elity myślące kategoriami 
wolnej Polski, której suwerenność trzeba było 

wywalczyć w  latach 1918-1921. Co wię-
cej – elity, które zaangażowały się osobiście 
w walkę o niezależny byt państwowy u progu 
niepodległości, a  później w  trudzie i  z  wy-
rzeczeniami budowały struktury państwowe  
II Rzeczypospolitej, rozwijały naukę, oświatę 
czy budowały podstawy gospodarcze mło-
dego państwa, odrodzonego po 123 latach 
zaborów. Zbrodnia Katyńska, w  połączeniu 
ze zbrodniami niemieckimi, wymierzonymi 
w polską inteligencję, znacznie uszczupliła tę 
ważną część naszego społeczeństwa. To dla-
tego historycy mówią, że zbrodnia ta stała się 
jednym z istotnych elementów umożliwiających 
utworzenie pod kuratelą Związku Sowieckiego 
Polski Ludowej, rządzonej później przez niemal 
pół wieku przez reżim komunistyczny. Skutki 
Zbrodni Katyńskiej odczuwalne są także w in-
nych przestrzeniach, w  różnych dziedzinach 
życia naukowego, oświaty, gospodarki czy 
choćby opieki zdrowotnej. Tych nauczycieli, 
lekarzy, naukowców, pracowników administra-
cji, handlu czy przemysłu po prostu zabrakło 
w zniszczonej wojną Polsce. Nie mogli nadal 
służyć współobywatelom swoją pracą, wiedzą 
i doświadczeniem.

Innym ważnym skutkiem zbrodni stały się 
poważne problemy natury społecznej i psycho-
logicznej, które dotknęły rodzin polskich ofice-
rów zamordowanych przez NKWD w 1940 r. 
Pozbawiane mężów i ojców, często głównych 
lub jedynych żywicieli rodziny, znalazły się na 
skraju nędzy. A  jednocześnie doświadczały 
ogromnej pustki w życiu osobistym czy emo-
cjonalnym. W równym stopniu dotyczy to także 
innych dzieci z pokolenia II wojny światowej, 
niosącego na swoich barkach długofalowe 
skutki traumy tamtych czasów.

– Rosjanie przez długie lata wypierali się 
swojego sprawstwa. Na ile powszechna wśród 
Polaków była wiedza na temat Katynia w cza-
sie wojny?

Dokończenie na str. II
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Dokończenie ze str. I

– Ze Zbrodnią Katyńską związane 
było tak zwane kłamstwo katyńskie. 
Po zawarciu układu Sikorski-Majski 
w  lipcu 1941 r., czyli odnowieniu 
stosunków dyplomatycznych pomię-
dzy Rządem Polskim na Uchodźstwie 
a ZSRS, podjęto próby poszukiwań 
zaginionych, jak wówczas sądzono, 
10 tysięcy oficerów Wojska Polskiego. 
Sowieci udzielali odpowiedzi wymija-
jących lub wprost kłamali, jak w roz-
mowie Józefa Stalina z generałami 
Władysławem Sikorskim i Władysła-
wem Andersem. Wówczas przywódca 

ZSRS miał stwierdzić, że oficerowie 
polscy uciekli do Mandżurii. Prawdę 
ujawnili dopiero Niemcy, odkrywając 
zbiorowe mogiły Polaków w Katyniu, 
najprawdopodobniej w lutym 1943 r. 
Od razu starali się też wykorzystać 
to, wskazując Sowietów jako od-
powiedzialnych za mord Polaków. 
W efekcie doszło do zerwania sto-
sunków dyplomatycznych między 
Rządem RP na Uchodźstwie a ZSRS 
i oskarżeniem Niemców o dokonanie 
tej zbrodni. Tak narodziło się kolejne 
kłamstwo katyńskie, które z czasem 
starano się wzmacniać poprzez pre-
parowanie dowodów zbrodni, zarów-
no poprzez specjalną grupę NKWD 
pod kierownictwem Wsiewołoda 
Mierkułowa, jak i później przez tak 
zwaną specjalną komisję Nikołaja 
Budrenki. W  Polsce Ludowej, po 
1944 r. przypisywanie odpowiedzial-
ności Sowietom było traktowane jako 
przestępstwo, a osoby, które się te-
go dopuściły, były represjonowane. 
W czasach stalinowskich nawet karą 
więzienia. Co istotne, zerwanie sto-
sunków ZSRS z  Rządem Polskim 
w  Londynie dało Stalinowi wolną 
rękę w tworzeniu podwalin pod no-
wy komunistyczny rząd nad Wisłą, 
który został pierwotnie zainstalowany 
przez Sowietów w Lublinie w lipcu 
1944 r. W taki oto sposób Zbrodnia 
Katyńska stała się zalążkiem Polski 
Ludowej!

– Co ze Zbrodni Katyńskiej wy-
nika dla nas dzisiaj? Jaka płynie 
z niej nauka?

– Przede wszystkim taka, że 
zawsze warto walczyć o  prawdę. 
Nawet jeśli jest ona strzeżona jako 
jedna z najbardziej chronionych ta-
jemnic państwa totalitarnego, jakim 
bez wątpienia był Związek Sowiecki. 
Pokolenia Polaków, już od czasów 
II wojny światowej, oczekiwały od 
komunistycznych przywódców ZSRS 
odpowiedzi na pytanie o  los tysię-
cy polskich oficerów, którzy, jak się 
później okazało, zostali zamordowani 
w  Zbrodni Katyńskiej. Nieustanna 

walka o  prawdę doprowadziła po 
pięćdziesięciu latach, w  kwietniu 
1990 r., do ujawnienia przez Micha-
iła Gorbaczowa, ostatniego przywód-
cę ZSRS, oryginalnych dokumentów 
NKWD o zagładzie polskich oficerów 

w 1940 r. Niestety nikogo z odpowie-
dzialnych, bezpośrednich sprawców 
zbrodni nie ukarano, choć w latach 
dziewięćdziesiątych z całą pewnością 
żyli jako emerytowani funkcjonariu-
sze komunistycznego aparatu represji 
ZSRS. Do dziś Federacja Rosyjska nie 

uznaje Zbrodni Katyńskiej jako zbrod-
ni przeciwko ludzkości czy zbrodni 
ludobójstwa. Choć niewątpliwie nosi 
ona takie znamiona.

– Czy nie jest tak, że Katyń był 
o wiele ważniejszym wydarzeniem 
dla Polaków w PRL-u, gdy nie moż-
na było o nim oficjalnie mówić, niż 
w wolnej Polsce, gdy było już można 
mówić o wszystkim?

– Byłbym daleki od takiego stwier-
dzenia. W PRL nie można było mó-
wić prawdy o Katyniu. W czasach 
stalinowskich szło się za to do wię-
zienia. Później cenzura dbała o  to, 
by o Katyniu nie mówić nic, a jeśli 
już, to tylko w  kontekście zbrodni 
niemieckiej. W otwarty sposób mó-
wiono i  pisano o  tej zbrodni tylko 
w  wolnym świecie, na Zachodzie. 
Podobnie starano się to robić w tak 
zwanym drugim obiegu, ale dopiero 
wraz z powstaniem środowisk opo-
zycyjnych na przełomie lat siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych XX w. 
Upamiętnieniem Zbrodni Katyńskiej, 
w sensie badań naukowych, relacji 
rodzin, upamiętnień w  przestrzeni 
publicznej, zajęto się w Polsce do-
piero po 1990 r. Uważam, że jako 
społeczeństwo zrobiliśmy bardzo 
dużo, aby uczcić pamięć polskich 
oficerów zamordowanych na wscho-
dzie. I  nadal to robimy. Rodziny 
Katyńskie są stale wspierane przez 
władze państwowe, samorządowe, 
Wojsko Polskie, Policję, Urząd ds. 
Kombatantów i  oczywiście Instytut 
Pamięci Narodowej. Ale o  pamięć 
dbają też nauczyciele, przekazując 
choćby wiedzę na temat gehenny 
Polaków w okresie II wojny świato-
wej w ZSRS w ramach lekcji histo-
rii czy rocznicowych uroczystości, 
w których licznie biorą udział wraz 

z  wychowankami w  kwietniu i  we 
wrześniu.

– Co szczeciński IPN robi, aby 
wiedzę o Katyniu upowszechniać?

– Szczeciński Oddział IPN od po-
czątku istnienia wspiera środowiska 
Rodzin Katyńskich. Wspólnie przy-

gotowaliśmy trzy wystawy poświę-
cone tej tematyce, w  tym najnow-
szą zatytułowaną „Świat zgładzony 
w Katyniu”, a prezentującą wybrane 
postacie żołnierzy Wojska Polskiego 
i Korpusu Ochrony Pogranicza, poli-
cjantów, lekarzy, nauczycieli, których 
rodziny zamieszkały po II wojnie 

światowej na Pomorzu Zachodnim. 
W tutejszym archiwum staramy się 
zbierać, konserwować, przechowy-
wać i udostępniać pamiątki rodzinne 
po polskich oficerach, a  przekazy-
wane nam przez krewnych. Najlep-
szym przykładem jest tutaj kolekcja 
pamiątek od pani Ewy Gruner-Żar-
noch po swoim ojcu Julianie Gru-
nerze – oficerze Wojska Polskiego, 
sportowcu, olimpijczyku i  lekarzu. 
Co roku organizujemy też memoriał 
pamięci Juliana Grunera w postaci 
biathlonu – biegu po Puszczy Bu-
kowej połączonego ze strzelaniem. 
Sport i wojsko były ważną częścią 
życia Juliana, dlatego staramy się 
o tym nie zapominać w ramach na-
szych działań. Niestety, tegoroczna 
sytuacja epidemiczna uniemożliwiła 
nam tę szlachetną rywalizację spor-

tową połączoną z edukacją o Zbrodni 
Katyńskiej i zamordowanych polskich 
bohaterach.

Ponadto Oddział IPN w  Szcze-
cinie przygotowuje trwałe upamięt-
nienia. Przykładem takiego działania 
jest tablica poświęcona lekarzom 
i  farmaceutom, którą umieściliśmy 

wspólnie z  władzami Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego na budyn-
ku rektoratu tej uczelni. Nie sposób 
wymienić tutaj wszystkich inicjatyw 
realizowanych przez szczeciński 
IPN. Jest ich zdecydowanie więcej. 
Niemniej na koniec chciałem pod-
kreślić, że zawsze współdziałamy 
z przedstawicielami Stowarzyszenia 
Katyń w Szczecinie, czyli krewnymi 
osób zamordowanych w tej okrutnej 
zbrodni, a  mieszkającymi na Po-
morzu Zachodnim. Członkom tego 
stowarzyszenia chciałem w  tym 
miejscu serdecznie podziękować za 
współpracę i to trwanie przy pamięci 
o ich ojcach i dziadkach zamordowa-
nych przez NKWD osiemdziesiąt lat 
temu. To zaszczyt i przyjemność móc 
z Państwem współpracować. ©℗

– Dziękuję za rozmowę.
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Zbrodnia Katyńska i jej ujawnienie
Sebastian LIGARSKI

Po agresji wojsk sowieckich na Polskę w dniu 17 września 
1939 r. NKWD internowało 18 tys. przedstawicieli polskiej 
inteligencji, policji państwowej i innych formacji militarnych 
(w tym ponad 10 tys. oficerów) i umieściło ich w kilku 
obozach na terenie ZSRS. 5 marca 1940 r. Józef Stalin 
i Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej 
Komunistycznej Partii (bolszewików) podjęło decyzję o ich 
wymordowaniu. 

Akcję rozpoczęto 3 kwietnia 
1940 r., gdy pierwszą grupę ofice-
rów zapakowano do więziennych 
wagonów i  wywieziono do stacji 
Gniezdowo, skąd autobusami bądź 
samochodami więziennymi (tzw. 
czornyj woron – czarny kruk) wywie-
ziono do ośrodka wypoczynkowego 
NKWD w Lesie Katyńskim. Jeńców 
z Kozielska zamordowano w Lesie 
Katyńskim koło Smoleńska (zwa-
nego przez okolicznych mieszkań-
ców Kozimi Głowami) oraz w willi 
NKWD nad Dnieprem, jeszcze 
innych w więzieniu NKWD w Smo-
leńsku. Egzekucji ich kolegów ze 
Starobielska dokonywano w Char-
kowie w więzieniu wewnętrznym 
NKWD przy ul. Dzierżyńskiego 13. 
Jeńców ze Starobielska mordowano 
w piwnicy więzienia wewnętrznego 
NKWD w  Charkowie (chowano 
w Piatichatkach), a z Ostaszkowa 
w piwnicy Zarządu Obwodowego 
NKWD w Kalininie (obecnie Twer) 
i grzebano w rejonie wsi Jamok-
-Miednoje. Do tej listy należało 
doliczyć zamordowanych na Ukra-
inie, w lesie Bykowni w Kijowie. 
Jeńców więzionych na Białorusi 
zamordowano prawdopodobnie 
w Kuropatach na przedmieściach 
Mińska.

Z 15 tys. oficerów uratowało się 
395 wysłanych do „obozu juchnow-
skiego, a następnie – po miesiącu 
– do obozu w Griazowcu”. Akcję 
zakończono w połowie maja 1940 
r., zaś w innych miejscach latem 
tego roku. Ogółem życie straciło 
blisko 22 tys. polskich oficerów 

(w  tym 19 generałów i  350 puł-
kowników i  podpułkowników). 
Oprócz żołnierzy Wojska Polskie-
go, Korpusu Ochrony Pogranicza 
i  innych jednostek wojskowych 
byli to: policjanci, prawnicy, na-
uczyciele, urzędnicy państwowi. 
Celem Sowietów była fizyczna 
eliminacja polskiej inteligencji.

Ogrom tej zbrodni oddawały 
słowa członka Komisji Technicznej 
Polskiego Czerwonego Krzyża Je-
rzego Wodzinowskiego, który pisał 
do Aleksandra Pawelca: „Patrząc 
przez dwa miesiące na te masy 
ofiar, trudno było uwierzyć, że 
Ci ludzie byli tak konsekwentnie 
pozbawiani życia. Trudno też było 
uwierzyć, że mogą żyć na świecie 
ludzie, którzy tak dzień w dzień 
przez dwa miesiące wykonywali 
tę straszną pracę”.

Ujawnienie Zbrodni
11 kwietnia 1943 r. niemiecka 

agencja informacyjna Transocean 
podała informacje o odkryciu ma-
sowych grobów oficerów polskich 
zamordowanych pomiędzy lutym 
i marcem 1940 r. przez Sowietów. 
Dwa dni później powtórzyło je 
Radio Berlin. Tym samym ruszyła 
niemiecka machina propagandowa 
chcąca pozyskać do swoich party-
kularnych interesów społeczeństwo 
polskie. W  wyniku działań Pol-
skiego Czerwonego Krzyża (ogra-
niczonego w możliwości działania 
przez władze niemieckie) polscy 
lekarze i przedstawiciele innych 
organizacji zostali dopuszczeni 

do badań nad grobami swoich 
oficerów. Nikt z  nich, pomimo 
wielokrotnych namów i gróźb, nie 
dał się wykorzystać niemieckiej 
propagandzie.

Niemcom nie udało się uzyskać 
żadnego z  założonych efektów 
propagandowych związanych z Ka-
tyniem, mimo że machina Josepha 
Goebbelsa pracowała pełną parą. 
Do Katynia zwożeni byli żołnierze 
(w tym polscy, np. ppłk Stanisław 
Mossor, angielscy i amerykańscy, 

w tym ppłk Johan H. Van Vliet, któ-
rego relacja odegrała ogromną rolę 
w późniejszych pracach Komisji 
Maddena), dziennikarze, pisarze 
(z Polski m.in.: Ferdynand Goetl, 
Emil Skiwski, Władysław Kawecki, 
Józef Mackiewicz) i przedstawicie-
le elit zachodnich. Wielu z nich 
pozostawiło po sobie drukowane 
wspomnienia z  pobytu w  miej-

scu kaźni. W większości winą za 
Katyń obarczyli ZSRS. Ich głos 
jednak został zinterpretowany jako 
składowa niemieckiej narracji 
o zagładzie Polaków.

Przekazanie informacji o odkry-
tych grobach w Katyniu było dla 
polskiego społeczeństwa szokiem, 
ale równocześnie mordowanie 
Polaków przez Niemców, bezpre-
cedensowe tłumienie powstania 
w getcie warszawskim i nieludzkie 
okrucieństwo, którego doświadcza-

no każdego dnia, spowodowały, że 
Polacy obu okupantów traktowali 
jednakowo. „Niemcom w Polsce 
sprawa Katynia nie dała nic, nie 
dała Quislinga, nie dała żołnierza, 
nie dała robotnika, nie dała sfolgo-
wania akcji podziemnej, nie dała 
surowców czy żywności” – pisano 
z  kraju w  memoriale wysłanym 
do Londynu.

Sowieci nie zamierzali bezczyn-
nie przyglądać się niemieckiej ofen-
sywie propagandowej i rozpoczęli 
własne działania w tym zakresie, 
tuszując swój udział w tej zbrodni 
przeciwko narodowi polskiemu 
i zarzucając polskiemu rządowi na 
uchodźstwie współpracę z Niem-
cami. Odkrycie grobów posłużyło 
im też jako pretekst do zerwania 
stosunków z rządem gen. Włady-
sława Sikorskiego przy całkowitej 
spolegliwości Wlk. Brytanii i USA. 
W USA prezydent Franklin Delano 
Roosevelt nie zamierzał wsłuchiwać 
się w głos ambasadora w Moskwie 
Williama H. Standleya, respektując 
tylko głos swojego bliskiego doradcy, 
rusofila Josepha E. Davisa. Jan 
Karski napisał: „Szerokie warstwy 
opinii amerykańskiej są albo źle do 
nas nastawione, albo nie rozumieją 
istoty spraw polskich”. Podczas 
swoich publicznych wystąpień naka-
zano mu zachować zdrowy rozsądek 
i milczeć o sprawcach mordu. Media 
amerykańskie były w  ogromnej 
większości jednoznaczne: mordu 
dokonali Niemcy. Brytyjczycy byli 
bardziej powściągliwi, Churchill 
nie dowierzał Stalinowi. Rapor-

ty brytyjskiego ambasadora przy 
polskim rządzie na uchodźstwie, 
sir Owena O’Malleya, nie pozo-
stawiały wątpliwości, że zbrodni 
dokonali Sowieci. Niemniej jednak 
o stanowisku Brytyjczyków pisał: 
„Zostaliśmy przymuszeni do prze-
rwania normalnego i  zdrowego 
funkcjonowania naszej intelektu-
alnej i moralnej zdolności oceny. 
Zostaliśmy zmuszeni przesadnie 
podkreślać brak taktu bądź im-
pulsywność Polaków i zniechęcać 

opinię publiczną i prasę do każ-
dej próby gruntownego zbadania 
tej brzydkiej historii […] Tak jak 
mordercy zasadzili swoje małe 
iglaki, tak my – pod przymusem – 
wykorzystaliśmy dobre imię Anglii 
do zatuszowania rzezi”. Po wojnie 
stanowisko Brytyjczyków pozostało 
niezmienne. Polska została wydana 
Stalinowi.

Sowieci po odzyskaniu Smoleń-
ska przygotowali propagandowo 
„nowy Katyń”, którego głównym 
wykonawcą został były zastępca 
Berii, Wsiewołod Mierkułow, który 
otrzymał do pomocy wszystkie 
sowieckie służby. Gdy teren Katy-
nia odpowiednio spreparowano, 
powołano „Specjalną komisję do 
spraw ustalenia i przeprowadzenia 
śledztwa na okoliczność rozstrze-
lania w Lesie Katyńskim polskich 
jeńców wojennych przez niemiec-
ko-faszystowskich najeźdźców” pod 
kierunkiem Nikołaja Burdenki. 
W jej składzie znaleźli się m.in. me-
tropolita Kijowa i Halicza Mikołaj 
oraz pisarz Aleksij Tołstoj. Sowieci 
nie omieszkali pokazać swojej 
mistyfikacji specjalnie dobranym 
dziennikarzom zachodnim, głów-
nie brytyjskim i  amerykańskim, 
którzy nie szczędzili pochwał dla 
prac komisji i zajęli jednoznaczne 
stanowisko, które przełożyło się 
na kilkudziesięcioletnie trwanie 
kłamstwa katyńskiego. Sowiecka 
propaganda wywodząca się z Łu-
bianki była niezwykle skuteczna 
i sięgała zarówno Białego Domu, 
jak i Downing Street 10.
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Ekshumacja ciał oficerów polskich zamordowanych przez NKWD w masowych grobach w Katyniu  Fot. AIPN

Komisja ekshumacyjna nad grobami zamordowanych polskich żołnierzy w Katyniu  Fot. AIPN

Na stole zwłoki oficera Wojska Pol-
skiego w mundurze  Fot. AIPNZwłoki generała brygady Mieczysława Smorawińskiego po ekshumacji  Fot. AIPN

Przedmioty znalezione podczas ekshumacji ciał oficerów Wojska Polskiego 
zamordowanych w Katyniu  Fot. AIPN
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Katyń: bitwa o prawdę w PRL
Wojnę o prawdę o zbrodni w Katyniu prowadzono zarówno 
w Polsce, jak i na Zachodzie już od momentu jej ujawnienia 
w kwietniu 1943 r. Jej nowy etap rozpoczął się po wygranej 
przez komunistów walce o władzę w Polsce.

Jeszcze w latach 1945-1946, mimo 
oficjalnej wersji dotyczącej mordu 
w Katyniu, którą przyjęły polskie 
władze (tzw. ustalenia Komisji Ni-
kołaja Burdenki obarczającej winą 
za zbrodnię Niemców), w  prasie 
udawało się czasami, np. w ogło-
szeniach drobnych, przemycać in-
formacje o  zaginionych polskich 
oficerach w obozach w Starobielsku, 
Kozielsku, Ostaszkowie czy innych 
miejscach. We wrocławskim „Słowie 
Polskim” w 1947 r. wydrukowano 
ogłoszenie: „POWRACAJĄCY Z RO-
SJI – kto wie cokolwiek o  losach 
AUGUSTYNA FLAKA lat 34 stud. 
wet. we Lwowie przebywającego do 
r. 1945 w obozie w Charkowie? Pro-
szę o wiadomość Flakówna Janina, 
Wrocław 12, ul. Kotsisa 10 m. 4”.

Odwołania do Katynia miały 
też miejsce podczas referendum 
z  czerwca 1946 r. i  wyborów ze 
stycznia 1947 r., kiedy na kartach do 
głosowania wpisywano odwołania 
do Katynia. W następnych latach 
w  sprawozdaniach Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego oraz 
jego terenowych agendach informo-
wano o pojawiających się ulotkach, 
plakatach, afiszach, listach na ten 
temat. Przykładowo w marcu i kwiet-
niu 1949 r. w Toruniu na budynkach 
pojawiły się napisy nawiązujące 
do Katynia: „Katyń, precz z komu-
ną”. 30 kwietnia w Częstochowie 
odnotowano naklejoną na murze 
ulotkę z rysunkiem trupiej czaszki 
i napisem: „Śmierć czerwonym za 
Katyń. Niech żyje generał Anders, 
precz z komuną”. W listach do pro-
pagandowej radiowej audycji Fala 
49 społeczeństwo pytało w  1951: 
„Kto jest sprawcą zamordowania 
dwunastu tysięcy oficerów polskich 
w lasach katyńskich?”.

Tego typu „przestępstwa” wobec 
władzy były z całą bezwzlędnością 
karane.W ściganiu „sprawców” 
przestępstw „katyńskich” pomagała 
instrukcja nr 6/52 MBP z 12 marca 
1952 r., która wskazywała na środki, 
jakie należało podjąć w celu „ukró-
cenia i przecięcia prowokacyjnych 
prób wroga poróżnienia narodu 
polskiego i ZSRR i siania zamętu 
wojennego […]”. Przykładowo na 
kary więzienia od trzech do pięciu 
lat skazano o. Tadeusza Ruska i ks. 
Leona Musielaka (więźnia Koziel-
ska), którzy głośno wyrażali swoje 
zdanie na temat sprawców zbrodni. 
Wieloletnie kary więzienia zapadały 
przed sądami dla członków orga-
nizacji młodzieżowych, które albo 
w swojej nazwie miały słowo Katyń 
albo ich działaność dotyczyła walki 
o ujawnienie prawdziwych spraw-
ców zbrodni. Do takich organizacji 
należała choćby Zemsta za Katyń 
powstała na Pomorzu Zachodnim. 
W podobny sposób traktowano także 
nauczycieli, którzy odważyli się mó-
wić uczniom prawdę. Przykładowo 
na pięć lat więzienia skazano Marię 
Odyniec, nauczycielkę Zasadniczej 
Szkoły Budowy Okrętów w Gdyni przy 

Stoczni im. Komuny Paryskiej w tym 
mieście, która w czasie lekcji wyra-
żała wątpliwości o sprawcach mordu 
w  Katyniu. Na podstawie donosu 
została aresztowana, a 22 września 
1952 r. skazana przez Wojskowy 
Sąd Rejonowy w Gdańsku na karę 
pięciu lat więzienia. Nie wahano 
się stawiać przed sądem rodzin 
ofiar, które głosiły prawdę o Katy-
niu, jak np. Zofię Dwornik, której 
ojciec mjr Stefan Dwornik został 
zamordowany w  Charkowie, zaś 
stryj, kpt. Kazimierz Dwornik został 
zamordowany w Katyniu.

Dla wielu osób nadzieję na zmia-
nę postawy władz niósł przełom 
październikowy 1956 r. Szybko jed-
nak została ona rozwiana. Sprawa 
Katynia „żyła” podczas wyborów ze 
stycznia 1957 r. W Toruniu odbyło 
się szkolenie żołnierzy z udziałem 
szefa Głównego Zarządu Politycz-
nego Ludowego Wojska Polskiego 
gen. Józefa Zarzyckiego, na któ-
rym żołnierzom pozwolono zgłaszać 
pytania do kadry dowódczej. Jak 
się okazało, ponad 70 proc. z nich 
dotyczyło Katynia.

W  kolejnych latach aparat re-
presji nadal prowadził działania 
operacyjne wobec osób kwestio-
nujących oficjalnych sprawców 
Zbrodni Katyńskiej. Szczególną 
atencją Służba Bezpieczeństwa od 
1959 r. darzyła Cmentarz Powązkow-
ski i tzw. Dolinkę Katyńską, gdzie 
odbywały się nielegalne spotkania 
i manifestacje pielęgnujących pa-
mięć o Katyniu.

W powszechnym odczuciu epoka 
gierkowska to okres liberalizacji 
i mniejszej opresywności aparatu 
bezpieczeńswa. Nic bardziej myl-
nego, co widać choćby po spra-
wie Katynia. Praktycznie każda 
wzmianka o  nim kończyła się 
interwencją bezpieki i  cenzury. 
W  styczniu 1975 r. wiceprezes 
GUKPPiW (czyli urzędu cenzor-
skiego) Tadeusz Ratajski „pouczył 
w rozesłanej notatce podległe mu 
placówki, że okoliczności śmierci 
oficerów polskich w Katyniu zosta-
ły wyjaśnione w Bolszoj sowietskoj 
encikłopiedii oraz w komunikcie 
Komisji Specjalnej, czyli Komisji 

Burdenki, w którym sprawcy ma-
sakry katyńskiej zostali ostatecznie 
zdemaskowani” – pisał Andrzej 
Przewoźnik.

W  1978 r. Adam Macedoński, 
Andrzej Kostrzewski i Stanisław Tor 
założyli tzw. Instytut Katyński, który 
wydawał „Biuletyn Katyński”. Rok 
później powstał Komitet Katyński 
założony przez ks. Wacława Karło-
wicza i Stefana Melaka. W marcu 
i  kwietniu 1980 r. w  całym kraju 
zorganizowano spotkania, prelekcje 
i inne formy upamiętnienia rocznicy 
zbrodni. Pomimo działań SB wielu 
z nich nie udało się powstrzymać. 
Zatrzymano 72 osoby, przeprowa-
dzono przeszukania 29 mieszkań 

i przechwycono ponad 8 tys. sztuk 
druków. Na nic się to jednak zdało. 
Władze za wszelką cenę starały 
się nie dopuścić do rozpowszech-
nienia informacji o samospaleniu 
się Walentego Badylaka na Ryn-
ku w Krakowie 21 marca 1980 r., 
w przeddzień kolejnych wyborów do 
sejmu PRL. Badylak umierał mię-
dzy innymi za fałszowanie prawdy 
o Katyniu, a jego nazwisko do dziś 
niewiele osób pamięta i  kojarzy 
z tym faktem. Niestety.

W okresie tzw. karnawału Soli-
darności, w kwietniu, jako miesiącu 
pamięci narodowej w praktycznie 
każdym miejscu kraju odbywały 
się imprezy, akademie, spotkania, 
prelekcje poświęcone tematyce 
katyńskiej. Wydawano druki ulotne, 
broszury, plakaty, znaczki pocztowe, 
które upamiętniały tragiczne wyda-
rzenia. Oprócz wyżej wymienionych 
działań warto pamiętać, że powstał 
w  tym czasie Obywatelski Komi-
tet Budowy Pomnika Katyńskiego. 
31 lipca w Dolince Katyńskiej posta-
wiono „kamienny czteroipółmetrowy 
krzyż z datą 1940 oraz tablicą u pod-
stawy z napisem Katyń, literami WP 
i orłem w koronie, a także słupkami 
z nazwami obozów, tej samej nocy 
został zdemontowany i wywieziony 
przez „nieznane” osoby” – pisał An-
drzej Przewoźnik. Niezmordowani 
w kultywowaniu pamięci o Katyniu 
Stefan Melak, Andrzej Szomański 
i Marian Jeznach nie poddali się 
i dalej starali się postawić w tym 
miejscu nowy pomnik, co udało się 
w końcu po roku 1989.

Te zabiegi o upamiętnienie Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej nie zostały prze-
rwane przez stan wojenny. Wręcz 
przeciwnie. Mimo represji, jakie 
spadły na osoby zaangażowane w jej 
kultywowanie (aresztowania i inter-
nowania Melaka, Macedońskiego 
czy Jerzego Łojka) nie poddano 
się i  w  ośrodkach odosobnienia 
z zawziętością przypominano o niej. 
Egzemplifikacją tychże była dzia-
łalność poczty obozowej w  wielu 
miejscach internowania, gdzie 
drukowano znaczki, bloki filateli-
styczne z Matką Boską Katyńską, 
Matką Boską Kozielską, postaciami 
dwóch polskich generałów, którzy 
zginęli w Katyniu, z nazwami obo-
zów i wieloma innymi graficznymi 
formami. Drukowano kalendarze, 
karty pocztowe, wyrabiano okolicz-
nościowe stemple.

Trzeba również pamiętać, że 
sprawa Katynia była stałym i nie-
rozłącznym elementem wielu kazań 
i  działań religijno-artystycznych 
z udziałem księży. A duszpasterzem 
Rodzin Katyńskich był ks. Stefan 
Niedzielak, który za swoją działal-
ność został zamordowany w styczniu 
1989 r. przez nieznanych sprawców.

Choć niewątpliwie rok 1989 
był przełomem w  dopominaniu 
się o prawdę o Katyniu, to skru-
szenie zmowy milczenia o  tym 
fakcie było niezmiernie trudne 
i  musiało jeszcze minąć trochę 
czasu, aby zasłona milczenia nad 
tą zbrodnią opadła.

Dolina Powązkowska w rocznicę Zbrodni Katyńskiej 
 Fot. Jerzy Lech SZÓSTKO, Edward KUCHARSKI, AIPN

Ulotki kolportowane przez nielegalne organizacje młodzieżowe z Poznania 
(J. Wołoszyn, Zapomniane ogniwo. Konspiracja młodzieżowa na ziemiach 
polskich 1944-1956, s. 13, 16)

Sebastian LIGARSKI, Grzegorz MAJCHRZAK

Manifestacja w Gdańsku w kwietniu 1988 r. zorganizowana dla upamiętnienia zbrodni dokonanej przez Sowietów 
na żołnierzach polskich w Katyniu 1940 r.  Fot. AIPN Gd

Napisy na witrynach w Bydgoszczy w lutym-marcu 1981  Fot. AIPN By



Żywi w naszej pamięci  
– Ofiary Zbrodni Katyńskiej
Marzena SZULC

Długo zastanawialiśmy się, jaki kamień będzie najlepszy. 
Czarny Szwed? Może Bengal Black? Litery złote? Rodzaj 
czcionki? Ale to, co miało wyróżniać tę tablicę, to nadawana 
od 1928 r. odznaka pamiątkowa Korpusu Ochrony Pogranicza. 
Odpowiednio powiększoną, odlaną z mosiądzu odznakę 
ufundowało Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji 
Granicznych. Otoczona proporczykami w barwach KOP 
przybliża nam historię Wacława Russockiego. 

W 1939 r. został on zmobilizowa-
ny do nowo utworzonego 1. Pułku 
Kawalerii KOP i przydzielony do  
6. Szwadronu na stanowisko do-
wódcy II plutonu. Zanim jednak zo-
stał zmobilizowany do KOP, ponad 
rok spędził w Szczecinie, stojąc na 
czele Konsulatu Generalnego. Na-
pięcia i zmiana w  dotychczasowych 
stosunkach polsko-niemieckich 
sprawiły, że Russocki w czerwcu 
1939 r. opuścił Szczecin i powrócił 
do kraju. Ppor. kaw. rez. Wacław 
Russocki jest jedną z ponad 21 tys. 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Tablica 
jemu poświęcona została uroczy-
ście odsłonięta 6 października 
2018 r. Umieszczona przy bramie 
głównej jednostki honoruje jej 
patrona. Major Straży Granicz-
nej dr Artur Ochał tak podkreśla 
wagę tego wydarzenia: „To znak 
przywiązania współczesnej Straży 
Granicznej do chlubnych tradycji 

polskich formacji granicznych. 
Życie i  służba por. Russockiego 
to dobry przykład poświęcenia 
w obronie ojczyzny, jednocześnie 
godny do naśladowania wzorzec 
dla funkcjonariuszy Straży Gra-
nicznej”.

To niejedyna tablica upamięt-
niająca Ofiary Zbrodni Katyńskiej 
ufundowana przez Instytut Pamięci 
Narodowej w Szczecinie. Oddzia-
łowe Biuro Upamiętniania Walk 
i Męczeństwa IPN w Szczecinie, 
które w 2016 r. przejęło zadania 
zlikwidowanej Rady Ochrony Pa-
mięci Walki i Męczeństwa wspólne 
ze Stowarzyszeniem Katyń pielę-
gnuje pamięć o Ofiarach Zbrodni 
Katyńskiej. Dzięki tej współpracy 
i przychylności Pomorskiego Uni-
wersytetu Medycznego Szczecinie 
pamięć o zamordowanych w Ka-
tyniu przywołuje monumentalna 
tablica znajdująca się na budynku 
Rektoratu PUM. Upamiętnia ona 
około 900 pracowników służby 
zdrowia – lekarzy, farmaceutów, 
oficerów rezerwy Wojska Pol-
skiego. Dziewiętnaście wyrytych 
w  kamieniu nazwisk to pomor-
dowani – bliscy rodzin, które po 
wojnie osiedliły się w Szczecinie. 
To miejsce to ich symboliczny 
grób, podobnie jak Dęby Pamię-
ci sadzone w  ramach programu 
„Katyń… ocalić od zapomnienia”. 
Dęby te są żywymi pomnikami dla 
pomordowanej polskiej inteligen-

cji – lekarzy, naukowców, artystów, 
duchownych, dyplomatów. „To 
upamiętnienie każdej z 21 857 ofiar 
Zbrodni Katyńskiej i przywrócenie 
ich do zbiorowej pamięci narodu, 
a dla członków ich rodzin, którym 
sadzimy te dęby, jest to dowód 
pamięci o  ich najbliższych, któ-
rych szczątki doczesne spoczywają 
w odległej o  tysiące kilometrów 
ziemi”. Tak o  projekcie mówi 
Jolanta Turlińska, prezes Sto-
warzyszenia Katyń w Szczecinie. 
Oddziałowe Biuro Upamiętniania 
Walk i Męczeństwa IPN w Szcze-
cinie dotychczas w  ten sposób 
uhonorowało dziesięć osób zamor-
dowanych w Zbrodni Katyńskiej. 
Te symboliczne groby-pomniki po-
wstały przy współpracy z Komendą 
Wojewódzką Policji, Okręgowym 
Inspektoratem Służby Więziennej 
w Szczecinie, Nadleśnictwem Trze-
bież, a także placówkami eduka-

cyjnymi w Szczecinie, Stargardzie 
i Świerznie. Znajdują się wszędzie 
tam, gdzie pamięć o nich jest żywa, 
a ich bohaterstwo jest wzorem dla 
kolejnych pokoleń policjantów, 
funkcjonariuszy Straży Granicznej, 
Służby Więziennej. Dla rodzin 
pomordowanych są ukojeniem. 
Pani Teresa Mila, córka starszego 
przodownika policji państwowej 
Ignacego Stankiewicza, którego 
Dąb Pamięci został posadzony na 
terenie placówki Straży Granicznej 
w  Szczecinie, mówi: „Wiele lat 
czekałam na sposobność poznania 
losów mojego ojca, możliwość 
porozmawiania o czasach wojny, 
niewoli i zesłania na Sybir. Uczu-
cie smutku, a  zarazem spokoju 
i  szczęścia towarzyszyło mi 19 
maja 2019 r. podczas uroczystości 
posadzenia Dębu Pamięci. Ceremo-
nia przywołała wiele wspomnień, 
a jednocześnie przyniosła ukoje-
nie. Dzień, w którym posadziliśmy 
te Dęby Pamięci – żywe pomniki 
upamiętniające nazwiska naszych 
ojców – był moim osobistym po-
żegnaniem z nim”.

O Ofiarach Zbrodni Katyńskiej 
pamiętają nie tylko najbliżsi po-
mordowanych. 13 kwietnia, kiedy 
obchodzony jest Dzień Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej przy 
Krzyżu Katyńskim na Cmentarzu 
Centralnym w Szczecinie wspólnie 
modlą się i zapalają znicze szcze-
cinianie i przedstawiciele lokal-

nych władz. Szczególny charakter 
uroczystości podkreśla obecność 
12. Szczecińskiej Dywizji Zme-
chanizowanej, która odpowiada 
za oprawę wojskową uroczystości. 
Od 2017 r. współorganizatorem 
szczecińskich obchodów jest także 
Oddział IPN w Szczecinie.

Chcemy, aby Ofiary Zbrodni 
Katyńskiej przetrwały w pamięci 
kolejnych pokoleń, dlatego Instytut 
do współpracy zaprosił młodzież ze 
szczecińskich szkół podstawowych. 
Wolontariusze ze szkół podsta-
wowych nr 35 i 63 w Szczecinie 
w ramach akcji „Opiekujemy się 
Miejscami Pamięci”, uporządkowa-
li m.in. okolice Krzyża Katyńskiego 
na Cmentarzu Centralnym w Szcze-
cinie. Katarzyna Zajączkowska, 
koordynatorka wolontariatu w SP 
63 w Szczecinie, uważa, że akcja 
organizowana przez IPN ma istotny 
wpływ na edukację młodzieży, ich 
samokształcenie i rozwój. „Dzięki 
tej akcji młodzież zbliżyła się do 
poznania i zrozumienia przeszło-
ści” – podkreśla. O zamordowanych 
w Katyniu pamiętają także uczest-
nicy Zaduszek organizowanych 
pod hasłem „Wspomnij bohatera” 
i akcji „Zapal Znicz Pamięci”, któ-
rzy przy pomnikach największej 
szczecińskiej metropolii wspomi-
nają tych, którzy zginęli za wolną 
ojczyznę.

W tym roku z uwagi na ogło-
szenie w  Polsce stanu epidemii 
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Ka-
tyńskiej nie będzie celebrowany 
tak jak w  latach poprzednich. 
Pani Teresa Mila, córka starszego 
przodownika policji państwowej 
Ignacego Stankiewicza, nie będzie 
mogła osobiście zapalić znicza na 
symbolicznym grobie ojca, ale 
funkcjonariusze placówki Straży 
Granicznej w Szczecinie zadbają 
o  to, żeby światełko zapłonęło 
pod wszystkimi trzema dębami, 
które zostały posadzone na terenie 
placówki. My także pamiętamy – 
pracownicy Oddziałowego Biura 
Upamiętniania Walk i  Męczeń-
stwa IPN w  Szczecinie zapalą 
znicze przy Krzyżu Katyńskim 
i pod tablicą upamiętniającą pra-
cowników służby zdrowia – Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej umieszczonej 
na budynku rektoratu Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego oraz 
przy pomniku „W 60. rocznicę 
Zbrodni Katyńskiej”, znajdującym 
się przy pl. Ofiar Katynia.

Pamiętamy też o  tych, którzy 
wciąż czekają na swoje symbo-
liczne groby. W  kwietniu miało 
zostać uhonorowanych kolejnych 
pięć ofiar Zbrodni Katyńskiej. 
W ramach akcji „Katyń… ocalić 
od zapomnienia” na terenie Ko-
misariatu Policji Szczecin-Dąbie 
zaplanowano posadzenie Dębów 
Pamięci poświęconych funkcjo-
nariuszom Policji Państwowej: 
Bronisławowi Zołotarowi, Lu-
dwikowi Janowi Berskiemu oraz 
Walerianowi Wawrzkiewiczowi. 
Przedwojenni policjanci Jan Ko-
walski i Stanisław Kareles mieli 
zostać upamiętnieni przy Szkole 
Podstawowej nr 53 w Szczecinie.

Wydarzenia zaplanowane na 
kwiecień nie odbędą się. Choć 
nie pomodlimy się wspólnie pod 
Krzyżem Katyńskim na Cmenta-
rzu Centralnym i nie posadzimy 
kolejnych Dębów Pamięci, to bę-
dziemy pamiętać o  tych wszyst-
kich, którzy stracili życie w  tej 
haniebnej zbrodni. Uroczystości 
w  ramach programu „Katyń… 
ocalić od zapomnienia”, które 
zostały zaplanowane na kwiecień, 
odbędą się po odwołaniu stanu 
epidemii w Polsce.
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24 VI 2019 r. Przed gmachem Aresztu Śledczego w Szczecinie został posadzo-
ny Dąb Pamięci dla uhonorowania aspiranta SW Władysława Mrówczyńskiego 
(1895-1940).  Fot. M. MANOWSKI

26 X 2019 r. W ramach akcji IPN Opiekujmy się Miejscami Pamięci uczniowie 
SP 63 porządkują teren wokół Krzyża Katyńskiego na Cmentarzu Centralnym.
 Fot. M. MANOWSKI

17 IX 2018 r. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej 
pracownikom służby zdrowia – Ofiarom Zbrodni Katyńskiej. Tablicę odsło-
nili Rektor PUM prof. dr hab. n. med. B. Machaliński, Dyrektor Oddziału 
IPN w Szczecinie dr P. Skubisz, Prezes Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie  
J. Turlińska. Autor projektu tablicy: J. Lewiński Fot. M. MANOWSKI

26 IV 2019 r. Uroczyste posadzenie Dębu Pamięci Romana Trębskiego – le-
śnika zamordowanego w Charkowie, które odbyło się na terenie Nadleśnictwa 
Trzebież. Fot. M. MANOWSKI

6 X 2018 r. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej Wacława Russockiego 
– patrona placówki SG w Szczecinie. Tablicę odsłonili komendant Morskiego 
Oddziału Straży Granicznej płk SG Andrzej Prokopski, komendant Placówki 
Straży Granicznej w Szczecinie płk SG Maciej Jędrzejowski oraz dr Paweł 
Skubisz. Autorzy projektu tablicy: M. Manowski, K. Męciński Fot. M. MANOWSKI
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Magdalena RUCZYŃSKA

„Drogi Tatuniu. Chodzę do szkoły 
do I kl. Modlę się żebyś jak 
najprędzej wrócił. Całuję Cię mocno. 
Twój Zdzicho” – to fragment listu 
napisanego przez Zdzisława Kominka 
14 marca 1941 r. do ojca. List 
został zwrócony rodzinie. Adresat 
listu Józef Kominek w tym czasie już 
nie żył.

W kwietniu Instytut Pamięci Narodo-
wej intensyfikuje działania edukacyjne 
w  związku z  obchodami 80. rocznicy 
Zbrodni Katyńskiej.

W najbliższy poniedziałek – 13 kwietnia 
przypada Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej. Była to jedna z najtragiczniej-
szych zbrodni II wojny światowej. W ciągu 
dwóch miesięcy oddziały NKWD zgładziły 
prawie 22 tysiące polskich oficerów, poli-
cjantów, lekarzy, prawników, duchownych, 
nauczycieli i działaczy społecznych.

Gdzie zatem szukać materiałów 
edukacyjnych o Zbrodni 
Katyńskiej?
Na uruchomionej pod koniec marca 

stronie edukacja.ipn.gov.pl porządkującej 
20 lat działalności edukacyjnej Instytutu 
dostępna jest wirtualna paczka poświęco-
na tej tematyce. Znajduje się w niej cały 
szereg artykułów popularno naukowych, 
materiały multimedialne: filmy, spoty, 
nagrania dyskusji, teki edukacyjne, ma-
teriały do pobrania i wydrukowania. Na 
stronie zamieszczony jest również warsztat 
edukacyjny „Śledztwo katyńskie”. Choć 
jest on adresowany głównie do nauczy-
cieli, chciałabym polecić go każdej osobie 
zainteresowanej tą tematyką. W  fabule 
detektywistycznego dochodzenia na pod-
stawie przedmiotów wydobytych z „dołów 
śmierci” należy ustalić tożsamość ofiary, 
do której należały. Pomogą nam w tym ma-
teriały pomocnicze, na podstawie których 
ustalimy stopień wojskowy, rodzaj służby 
oraz otrzymane odznaczenia. Zagwozdkę 
mogą stanowić przedmioty codzienne-
go użytku, które po wydobyciu z  ziemi 
wyglądają inaczej. Podpowiedzią mogą 
być zdjęcia przedmiotów znajdujących 
się w  zbiorach Muzeum Katyńskiego, 
które dostępne są online. Z eksponatów 
znajdujących się w zasobie tej instytucji 
korzystano przy przygotowaniu warszta-
tu. Identyfikacja przedmiotów pozwala 
na rozpoczęcie wyszukiwania imienia 
i nazwiska na liście osób poszukiwanych 
oraz ostateczną weryfikację typowania. 
Elementem składowym są również bio-
gramy zawierające zdjęcia i listy pisane 
z obozów.

To jednak nie wszystko
Oczywiście, dodatkowo polecam również 

zakładkę z  wystawami elementarnymi, 
a w niej najnowszą poświęconą Zbrodni 
Katyńskiej. Jest to materiał, który każdy 
może pobrać i wydrukować. Prezentuje 
ona genezę i  przebieg ludobójstwa po-
pełnionego przez Związek Sowiecki na 
polskich obywatelach. Ukazuje też osoby, 
które za nie odpowiadały i  nigdy nie 
poniosły konsekwencji. Mamy plansze 

poświęcone poszukiwaniom zaginionych 
oficerów przez polski rząd w  Londynie 
oraz „kłamstwu katyńskiemu” i  walce 
o prawdę. Ostatnia plansza stanowi ujęcie 
statystyczne zbrodni, w którym doskonale 
widać jego ogromną skalę.

Jeszcze krótszą formą są infografiki hi-
storyczne poświęcone Zbrodni Katyńskiej. 
Obecnie prezentowana jest część pierwsza 
przedstawiająca genezę zbrodni. Znajdu-

ją się na niej najważniejsze informacje 
w  ujęciu bardzo syntetycznym, prezen-
towanym w ciekawej formie graficznej. 
Regularnie będą ukazywać się kolejne 
odsłony na stronie Oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej w Krakowie.

Jest też materiał przygotowany 
przez Oddział IPN w Szczecinie
Dwa lata temu na Jasnych Błoniach 

odbył się wernisaż wystawy „Świat zgła-
dzony w  Katyniu”. Powstała ona we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Katyń 
w  Szczecinie. Intencją autorów było 
przedstawienie Zbrodni Katyńskiej po-
przez losy jednostki. Ta indywidualna 
perspektywa ukazywała pełne pasji i za-
angażowania życie, które zostało brutalnie 
przerwane. Ukazano w nich życie jeńców 
Starobielska, Ostaszkowa i  Kozielska 
przed 1 września 1939 r., w  perspekty-
wie wykonywanych przez nich zawodów, 

w ten sposób prezentując: wojskowych, 
policjantów, lekarzy i nauczycieli. Waż-
nym elementem są fotografie rodzinne, 
zdjęcia robione podczas wypoczynku, 
a także listy. Dostosowując prezentacje 
wystawy do obecnych realiów i zgadzając 
się z hasłem #zostańwdomu, zachęcam 
do obejrzenia 13 etiud, które od środy 
8 kwietnia publikujemy na naszym fun-
page'u na Facebooku. Prezentują one 
materiały z paneli wystawy pozyskane od 
rodzin, które zamieszkały po II wojnie 
światowej w Szczecinie oraz na Pomorzu 
Zachodnim.

Jakie nazwiska pojawią się 
w etiudach?
Każda etiuda rozpoczyna się 30-se-

kundowym wstępem przybliżającym te-
matykę Zbrodni Katyńskiej. Następnie 
prezentowana jest konkretna sylwetka. 
Oczywiście wśród przedstawianych osób 

nie zabraknie Juliana Grunera, którego 
w wielu działaniach upamiętnia Oddział 
Instytutu Pamięci Narodowej w  Szcze-
cinie. Pojawią się również bohaterowie 
mniej znani, jak Mieczysław Kwilecki, 
porucznik kawalerii rezerwy, uczestnik 
powstania wielkopolskiego i wojny pol-
sko-bolszewickiej. W 1920 roku adiutant 
gen. Józefa Hallera. Aresztowany i osa-
dzony w obozie NKWD w Starobielsku, 
zamordowany w Charkowie. Porucznikiem 
rezerwy, doktorem nauk medycznych, 
był Kazimierz Woźny. Również uczestni-
czył w powstaniu wielkopolskim. Został 
zmobilizowany we wrześniu 1939 r. jako 
komendant szpitala polowego w Pińsku. 
Jako jeniec obozu NKWD w  Kozielsku 
został zamordowany w Katyniu.

Czy wspomniane etiudy 
prezentować będą jedynie 
życiorysy ofiar?
Ważne będą również emocje. Zapre-

zentowane zostaną fragmenty listów pisa-
nych z obozów Starobielska, Ostaszkowa 
i Kozielska, które pozyskaliśmy od Sto-
warzyszenia Katyń w Szczecinie podczas 
przygotowywania wystawy. Zawarty jest 
w  nich ogromny bagaż emocji, strachu, 
lęku, nadziei, czasem radości, gdy przy-
chodzą informacje od bliskich. „Ten list 
połóż pod poduszkę na noc, niech Wam się 
tatuś przyśni, a rano wszystko opowiedzcie 
mamusi, bo jak będziecie spać, to tatuś 
z Wami będzie rozmawiać, aż tu z daleka” 
– takie słowa skierował do dzieci, Romu-
alda i Aliny, starszy posterunkowy Policji 
Państwowej Stanisław Sikora. Wzruszenie 
wywołuje również korespondencja skie-
rowana do bliskich przez Józefa Kominka, 
porucznika rezerwy, nauczyciela, więźnia 
obozu NKWD w Starobielsku. Widać w niej 
strach o rodzinę, niepewność losu żony 
i dzieci. Warto podkreślić, iż w rodzinie 
zachowano również list synów –Wojciecha 
i Zdzisława, napisany do ojca 14.03.1941 
r.. Słowa Zdzisława rozpoczynają ten 
artykuł. List został zwrócony nadawcom, 
nigdy nie trafił do adresata.

Pamięć nie dała się zgładzić



Dzieje pamiątek po Julianie Grunerze, 
ofierze zbrodni
Tomasz DŹWIGAŁ

W 2017 r. pani Ewa Gruner-Żarnoch, wieloletnia 
prezes szczecińskiego Stowarzyszenia Katyń, 
przekazała do zasobu archiwalnego Oddziału 
IPN w Szczecinie część rodzinnego archiwum 
dotyczącego Juliana Grunera, więźnia Starobielska, 
zamordowanego wiosną 1940 r. w Charkowie.

Julian Gruner
Bohaterski żołnierz, wybitny lekarz i sportowiec. Tych 

kilka słów doskonale oddaje nietuzinkowość życiorysu Julia-
na Grunera, tragicznie przerwanego nad katyńskim dołem. 
Urodził się 13 października 1898 r. w Wisztyńcu, miejscowości 
położonej na terenie ówczesnej guberni suwalskiej. W 1917 r.  
rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie w Kazaniu, 
wkrótce jednak, w związku z powołaniem do armii carskiej, 
zmuszony był je przerwać. Mundur porzucił po wybuchu 
rewolucji październikowej, powracając na uczelnię. Kiedy 
do ogarniętej rewolucją Rosji zaczęły docierać informacje 
o odradzającej się Polsce, zbiegł z terenów opanowanych przez 
bolszewików i wstąpił do powstającego Wojska Polskiego. 
Służył w 10. Pułku Ułanów Litewskich, w którego szeregach 
odznaczył się męstwem podczas walk z Sowietami. Został 
odznaczony Krzyżem Walecznych, a do czasu demobilizacji 
w 1921 r. dosłużył się stopnia podporucznika. Następnie kon-
tynuował studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim, 
które ukończył w 1925 r. Swoje życie zawodowe i rodzinne 
związał z Kaliszem, gdzie w miejscowym szpitalu stworzył 
oddział pediatryczny, zostając jego ordynatorem. Tutaj 
w 1931 r. ożenił się z Marią Mittelsteadt pochodzącą z ro-
dziny ziemiańskiej, a w 1934 r. urodziła się im jedyna córka, 
Ewa. Mimo intensywnego życia rodzinnego i zawodowego 
nie zaniedbywał obowiązków oficera rezerwy, regularnie 
odbywając ćwiczenia wojskowe.

Już od czasu studiów J. Gruner realizował pasję spor-
towca, występując w  szeregach AZS. Jego osiągnięcia 
sportowe są imponujące. Był hokeistą, rajdowcem moto-
cyklowym, pływakiem i wioślarzem, ale również, a może 
przede wszystkim – lekkoatletą. Specjalizował się w rzucie 
oszczepem i skoku wzwyż, w których to dyscyplinach był 
wielokrotnym rekordzistą i medalistą mistrzostw Polski.

W przededniu wybuchu II wojny światowej został 
zmobilizowany i wysłany na wschodnie rubieże Rzeczy-

pospolitej, gdzie objął stanowisko szefa szpitala wojsko-
wego w Stanisławowie. Tutaj 19 września 1939 r. dostał 
się do sowieckiej niewoli i został przewieziony do obozu 
w Starobielsku. O fakcie jego uwięzienia rodzina dowie-
działa się z rzadko nadchodzącej korespondencji. Ślad po 
Grunerze, jak i tysiącach innych polskich oficerów uwię-
zionych w sowieckich obozach, urwał się wiosną 1940 r.,  
kiedy listy ostatecznie przestały nadchodzić.

Walka o pamięć
Ewa, córka Juliana Grunera, poszła w jego ślady i rów-

nież została lekarzem. Długo nie wiedząc, jaki los spotkał 
ojca oficjalnie uznanego za zaginionego w czasie wojny, 
wierzyła, że został zesłany w syberyjską tajgę i usiłowała 
prowadzić poszukiwania na terenie ZSRS. Kiedy po roz-
padzie Związku Sowieckiego Moskwa przekazała stronie 
polskiej część dokumentacji dotyczącej Zbrodni Katyńskiej, 
los oficerów uwięzionych w Starobielsku został ostatecznie 
wyjaśniony. Na listach wywozowych ze Starobielska do 
Charkowa, gdzie rozstrzelano polskich oficerów, znajdowało 
się również nazwisko Juliana Grunera. Pani Ewa Gruner-
-Żarnoch jako lekarz została członkiem grupy naukowców 
przeprowadzających ekshumacje na terenie Charkowa 
w 1995 i 1996 r. Ponadto, jako prezes szczecińskiego Stowa-
rzyszenia Katyń wiele lat poświęciła na rozpowszechnianie 
wiedzy o  Zbrodni Katyńskiej i  pielęgnowanie pamięci 
o pomordowanych polskich oficerach. Jest również autorką 
publikacji o tematyce katyńskiej, między innymi książki 
„Starobielsk w oczach ocalałych jeńców”.

Spuścizna archiwalna
W toku swojej działalności pani Ewa Gruner-Żarnoch 

zgromadziła imponujący zbiór pamiątek, fotografii, doku-
mentów i książek o tematyce katyńskiej. Ważną część tego 
zbioru stanowią dokumenty i fotografie ojca znalezione 
niegdyś w walizce schowanej w piwnicy domu. Ukryła ją 
tam matka pani Ewy, która żyjąc w realiach komunistycznej 
Polski, w trosce o los córki ukrywała przed nią wspomnie- nia i pamiątki po ojcu. W 2017 r. pani E. Gruner-Żarnoch 

wyraziła wolę przekazania części zgromadzonych przez 
siebie zbiorów do zasobu archiwalnego szczecińskiego 
Oddziału IPN. Materiały zostały uporządkowane przez 
archiwistów Oddziałowego Archiwum i  zarejestrowane 
pod sygnaturą archiwalną IPN Sz 774. W toku opracowania 
materiały uporządkowano w 61 jednostek archiwalnych. 
Na darowiznę składają się przede wszystkim dokumenty 
i bogata kolekcja fotografii dotyczących życia rodzinnego 
Grunerów, życia zawodowego i służby wojskowej Juliana 
Grunera, a także jego licznych osiągnięć sportowych.

Archiwum Pełne Pamięci
Przyjęcie i  opracowanie spuścizny archiwalnej po  

J. Grunerze jest jednym z przykładów działań prowadzonych 
przez IPN w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci. 
Starając się zachować pamięć o dziejach Polski i Polaków 
w XX wieku, należy mieć na uwadze, że historia to nie 
tylko wielkie wydarzenia dotykające całego społeczeństwa, 
ale także losy każdej rodziny i każdego człowieka. Dlatego 
poprzez systematyczną pracę archiwalną, polegającą na 
gromadzeniu, przechowywaniu, opracowywaniu, zabez-
pieczaniu i  udostępnianiu dokumentów, również tych 
z prywatnych archiwów, próbujemy chronić od zapomnie-
nia historię naszych przodków. Dokumenty, zarówno te 
zgromadzone w prywatnych domach, jak i te czasem zapo-
mniane, złożone w szufladach, piwnicach i na strychach, 
po przekazaniu do zasobu archiwalnego IPN pozwolą 
nam tworzyć zapis Pamięci Narodu. Gromadzimy takie 
dokumenty, jak: akta urzędowe, fotografie, wspomnienia 
oraz prywatne listy, pamiętniki, dzienniki, filmy, kasety 
audio i wideo ukazujące losy Narodu Polskiego w latach 
1917-1990. Ofiarowane IPN materiały stają się częścią 
narodowego zasobu archiwalnego i będą przechowywane 
przez długie lata z należną troską, zostaną również rzetelnie 
opracowane i odpowiednio zabezpieczone. Dzięki temu 
informacje, które zawierają, przetrwają w  znakomitej 
kondycji dla przyszłych pokoleń.
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Wycinek prasowy z  „Przeglądu Sportowego” przedstawiający 
zwycięzców rzutu oszczepem w międzynarodowych zawodach 
o mistrzostwo Anglii w Londynie: AIPN Sz, 774/3, t.2

Zdjęcie rodzinne państwa Grunerów: AIPN 

Zdjęcie sygnetu należącego do Julia-
na Grunera, odnalezionego podczas 
prac ekshumacyjnych w  Charkowie 
w 1995 r.: AIPN Sz, 774/21

Jeden z nielicznych listów wysłanych przez Juliana Grunera podczas pobytu 
w obozie w Starobielsku: AIPN Sz, 774/8, t.2

Zdjęcie zegarka należącego do Juliana Grunera, odnalezionego podczas prac 
ekshumacyjnych w Charkowie w 1995 r.: AIPN Sz, 774/21

Julian Gruner podczas zawodów w rzucie oszczepem: AIPN Sz, 
774/18, t.1



Sebastian LIGARSKI

„Dzieje walki o prawdę katyńską są długie i skomplikowane. 
Skutecznie ją torpedowały nie tylko władze sowieckie, ale także 
brytyjskie i amerykańskie” – pisał Andrzej Przewoźnik. Thomas 
Urban z kolei zachowanie rządów USA i Wielkiej Brytanii nazwał 
zmową milczenia. 

Biały Dom w  czasie II wojny 
światowej otrzymał informacje 
o Zbrodni Katyńskiej z co najmniej 
ośmiu różnych źródeł. Administra-
cja prezydenta Franklina Delano 
Roosevelta twierdziła jednak, że 
rzekomo dopuścili się jej Niemcy, 
a  wszelkie spekulacje o  winie 
sowieckiej należy ucinać w  za-
rodku. Zmiana na stanowisku 
prezydenta, rozwój zimnej wojny 
spowodowały, że administracja 

prezydenta Harrego Trumana za-
częła zmieniać swoje nastawienie 
do sprawy katyńskiej. Ogromną 
rolę w  tym odegrali dyplomaci, 
wojskowi, których relacje na temat 
Katynia zaczęto odszukiwać w taj-
nych archiwach służb specjalnych 
i publikować na łamach prasy do 
tej pory niechętnie nastawionej 
do Polaków i  sprawy Katynia. 
Najwięcej dla wyjaśnienia oko-
liczności zamordowana polskich 
oficerów uczynili: Justin Epstein 
(analityk w strukturze Office of War, 
korespondent zagraniczny, który od 
1938 r. przebywał w USA), Arthur 
Bliss Lane (były ambasador USA 
w Polsce, który wydał książkę pt. 
Widziałem Polskę Zdradzoną) oraz 
kongresman Ray John Madden. 
Pierwszy poprzez swoje publikacje 
i nieustępliwość nawiązał kontakt 
z  Bliss Lane'm i  razem założyli 
Amerykański Komitet do Zbadania 
Zbrodni Katyńskiej (American 
Committee for the Investigation 
of the Katyn Massacre), którego 
przewodniczącym został były dy-
plomata. Obaj zaangażowali się 
w żmudne śledztwo, dzięki któremu 
udało się odtajnić wiele świadectw 
na temat Zbrodni Katyńskiej. Efek-
tem starań kongresmana Madde-
na było z  kolei doprowadzenie 
do powołania w  1953 r. Komisji 
Śledczej do Zbadania Faktów, 
Dowodów i  Okoliczności Mordu 
w  Lesie Katyńskim (Committee 
to Conduct an Investigation and 
Study of the Facts, Evidence and 
Circumstance of the Katyn Forest 

Massacre). Ponieważ utworzona 
przez niego komisja miała mandat 
Kongresu, miała też prawo prze-
słuchiwań świadków pod przy-
sięgą, co zresztą spowodowało 
gwałtowne reakcje władz ZSRS 
i PRL. Obie komisje uzupełniały 
się, więc obraz stworzony przez 
nie był w miarę pełny, a co naj-
ważniejsze, udało się, pokonując 
ogromne trudności, dotrzeć do 
świadków i uzyskać od nich sto-

sowne zeznania, a następnie na 
tej podstawie przygotować raporty, 
których konkluzja sprowadzała się 
do potwierdzenia winy sowieckiej 
za Zbrodnię Katyńską. Ogromną 
rolę w odkrywaniu prawdy o Ka-
tyniu w  Stanach Zjednoczonych 
odegrały publikacje przywołanych 
wcześniej wspomnień Arthura 
Bliss Lane’a (angielski tytuł I saw 
the Poland Betrayed), a także wspo-
mnień Stanisława Mikołajczyka 
(The Rape of Poland: Pattern 
of Soviet Agression), działalność 
Narodowego Komitetu Ameryka-
nów Polskiego Pochodzenia, który 
wydał broszurę pt. Death in Katyn 
czy książka Janusza K. Zawodnego 
Death in the forest. The story of the 
Katyn Forrest Massacre, przetłu-
maczona na wiele języków. Komisja 
Maddena wniosła też – niestety 
bez powodzenia – o postawienie 
Sowietów przed Międzynarodo-
wym Trybunałem Sprawiedliwości 
w  Hadze oraz sprawy Katynia 
na forum Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. W upamiętnienie 
Zbrodni Katyńskiej zaangażowa-
ła się oczywiście zdecydowana 
większość środowisk polonijnych, 
z Kongresem Polonii Amerykań-
skiej na czele. Organizowały one 
cykle wykładów, spotkań (m.in. 
z członkami obu amerykańskich 
komisji wyjaśniających sprawę 
Katynia). Zajmowały się również 
upublicznieniem wspomnień Jó-
zefa Czapskiego (Wspomnienia 
starobielskie oraz Na nieludz-
kiej ziemi) i  innych świadków, 

a  w  kolejnych latach organizo-
waniem obchodów rocznicowych, 
wystawianiem tablic i pomników 
poświęconych Ofiarom Zbrodni 
Katyńskiej. Te ostatnie postawiono 
m.in. w Detroit, a najsłynniejszy 
i najgłośniejszy z nich został zbu-
dowany w Jersey City w 1991 r., już 
po upadku komunizmu w Europie.

Postępowanie rządów w Wiel-
kiej Brytanii było niezwykle po-
dobne do ich amerykańskich odpo-
wiedników. Ani Winston Churchill, 
ani Clement Attle nie zamierzali 
zmieniać narracji w sprawie Ka-
tynia, obarczając winą Niemcy. 
W Wlk. Brytanii czyniono wiele, 
aby prawda o zbrodni nie została 
ujawniona, zaś Foreign Office 
(Ministerstwo Spraw Zagranicz-

nych) nie miało wątpliwości, że 
prawda o  Katyniu musi zostać 
ukryta w archiwach.

Przez lata bardzo powoli posu-
wały się działania na rzecz upa-
miętnienia Zbrodni Katyńskiej 
w  Wielkiej Brytanii. Przełom 
w działaniach brytyjskich nastą-

pił po 1971 r. Najpierw ukazała 
się książka Louisa FitzGibbona 
„Katyn. A crime without Parallel”, 
a  następnie Airey Neave złożył 
petycję, pod którą podpisało się 

224 spośród 646 posłów, aby rząd 
brytyjski postawił sprawę Katynia 
na forum ONZ. W Izbie Lordów 
odbyła się dyskusja na ten temat, 
gdzie winą za mord obarczono 
Sowietów.

18 października 1971 r. po-
wstała fundacja pn. „The Katyn 
Memorial Found Committee” 
(Fundusz na Rzecz Budowy Po-
mnika Katyńskiego), w  której 
skład weszli: Winston Spencer 
Churchill (wnuk brytyjskiego 
premiera), gen. Roy Butcher, 
lord Monckton of Brenchley, zaś 
w skład komitetu wykonawczego 
weszli lord Barnby, Louis FitzGib-
bon, Airey Neave, lord St Oswald, 
książę Eugeniusz Lubomirski, 
Stefan Zamoyski, Adam Treszka, 
Ryszard Gabryelczyk. Grupa ta, 
zwana Katyn lobby, rozpoczęła 
usilne staranie o  postawienia 
pomnika w miejscu publicznym 
w Londynie. Wybór padł na dziel-
nicę Kensigton-Chelsea, gdzie 
wytypowano skwer St Luke’s 
Garden przy kościele Święte-

go Łukasza. Władze dzielnicy 
wydały zgodę i  zaakceptowały 
inskrypcję na pomniku – Katyn 
1940. Pomysł został jednak stor-
pedowany przez Sowietów, którzy 

7 września 1972 r. wysłali telegra-
my do sowieckiego ambasadora 
w  Londynie, pisząc, iż „grupy 
reakcjonistów podejmują kolejne 
działania antysowieckie w Anglii 
mające na celu wzniecenie tzw. 
afery katyńskiej. W  tym celu 
rozpoczęto zbiórkę funduszy na 
budowę pomnika katyńskiego”. 
Kościół anglikański, naciskany 
przez rząd angielski, storpedował 
pomysł pomnika pod absurdal-
nymi zarzutami. Fundacja nie 
poddała się i szukała nowej lo-
kalizacji. Ostatecznie wybór padł 
na cmentarz Gunnersbury w Lon-
dynie. Po kolejnych proklamach 
i burzliwych spotkaniach pomysł 
został zaakceptowany. Stowarzy-
szenie Polskich Kombatantów 
nabyło dzierżawę i  rozpoczęto 
budowę. Pomnik miał zostać tak 
zbudowany, aby trudno było go 
zniszczyć, nawet ładunkiem wy-
buchowym. 18 września 1976 r. 
pomnik został odsłonięty przez 
Marię Chełmecką, wdowę po 
jeńcu Ostaszkowa, komisarzu 
Straży Granicznej i Ryszarda Ga-
bryelczyka. Pomnik poświęcił bp 
Władysław Rubin. W uroczystości 
uczestniczyło około 8 tys. osób, 
w tym ocalali jeńcy z Kozielska 
i Starobielska.

Louis FitzGibbon wygłosił do-
sadne przemówienie adresowane 
do rządu Anglii: „ Nie ma większej 
hańby dla człowieka niż zaparcie 
się przyjaciół, którzy zmarli, by 
on mógł żyć”. […] Gdy ambasada 
ZSRS brutalnie napisała do bur-
mistrza, żądając, by zapobiegnię-
to projektowi pomnika, rząd jej 
Królewskiej Mości nie podniósł 
nawet palca z  protestem, cho-
ciaż łatwo sobie wyobrazić, co by 
się stało, gdyby nasz ambasador 
w Moskwie wygrażał na przykład 
głowie władzy lokalnej w Lenin-
gradzie”. Lord St Oswald mówił: 
„nie zebraliśmy się tutaj po to 
tylko, aby opłakiwać Polaków, 
którzy polegli bezbronni, a jednak 
do końca niezłomni. Zebraliśmy 
się tu, aby uczcić niezwyciężonego 
ducha Polski, za którą oni oddali 
życie. To nie jest pomnik ku czci 
umarłej przeszłości jedynie, ale 
rękojmia żywej przyszłości”. Od 
tego czasu powstały w Wlk. Brytanii 
kolejne upamiętnienia.
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Pomnik katyński w Jersey City w Stanach Zjednoczonych  Fot. Dudek1337, CC BY-SA 2.0

Pomnik katyński w Londynie  Fot. Kerim44

Raport Owena O’Malleya 
� Fot.�T.�Urban,�Katyń,�Bellona,�Warszawa�2019

Raport Maddena 
� Fot.�T.�Urban,�Katyń,�Bellona,�Warszawa�2019
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