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Tragedia polskich oficerów rezerwowych, którzy w roku 1939 trafili do obozów 

jenieckich na terenie Związku Sowieckiego i wbrew wszelkim 

międzynarodowym prawom zostali bestialsko wymordowani przez radzieckie 

NKWD strzałem w tył głowy wiosną 1940 roku. Następnie zataili zbrodnię, a 

kiedy Niemcy po zajęciu terenów Smoleńska w roku 1943 natrafili na masowe 

groby i ogłosili światu swoje odkrycie, Związek Radziecki winą za ten mord 

obarczył III Rzeszę. Bezowocne ustalanie winnych w procesie norymberskim, 

na długie lata odsunęło sprawę w cień. Zaczęła się powojenna walka z 

kłamstwem katyńskim. Historia ta, pokazana jest w wybranych mediach 

polskich i zagranicznych na przestrzeni kilkudziesięciu lat, zarówno w wolnych 

krajach Europy jak i w Polsce, pozostającej pod wpływem Związku 

Radzieckiego, w czasie cenzury i zakłamania panujących władz, a takŜe 

towarzyszących temu represji stosowanych na ludziach próbujących badać 

temat i dociekać prawdy, ukrywanej aŜ do 1991 roku, do momentu ujawnienia 

faktów oraz wskazania sprawców zbrodni przez rząd rosyjski.   
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„Zdemaskowanie kłamstwa 
  jest osiągnięciem równie doniosłym 

dla dobra ludzkości, 
                              co jasno wyraŜona prawda”.. 
 

                                                                (Lew Tołstoj) 
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KATKATKATKATYŃYŃYŃYŃ    

    
Od kwietnia do czerwca 40 roku 

Zabrał los okrutny z najlepszych tak wielu.. 

Błądzą gdzieś w zaroślach katyńskiego lasu 

Dusze nieśmiertelne polskich oficerów.. 

 
ChociaŜ ich Ŝałobny marsz do snu kołysał 

I rozpacz zamknięta w cichym drzew poszumie 

Nie tracąc nadziei nie jeden z nich wierzył, 

śe jeszcze się dowie, czego nie rozumie.. 

 
Dzisiaj naga prawda stoi u bram nieba 

Chciałaby odpocząć po kłamstwach i trudach 

Ale brak przeprosin, w które ubrać trzeba 

Bo goła być moŜe jedynie obłuda.. 

 
Od kwietnia do czerwca 40 roku 

Najlepszych Polaków bez sądu zgładzono 

Pewnie zawinili, bo za światło w mroku 

Największy rachunek – Ŝyciem zapłacono.. 

    
Aldona RogulskaAldona RogulskaAldona RogulskaAldona Rogulska    
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WSTĘP 

 

Wymordowanie przez Związek Sowiecki blisko 25 tysięcy polskich 

jeńców wojennych, z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska, było jedną z 

najstraszniejszych zbrodni ludobójstwa XX wieku. Symbolem tej zbrodni stał 

się las katyński, w którym wykonywano egzekucje, przesiąknięty krwią ojców, 

męŜów, braci i synów, którzy nigdy nie powrócili do swoich domów, do rodzin i 

przyjaciół. Nigdy nie powrócili do ojczyzny. Ofiary czerwonego reŜimu, 

okrucieństwa, podstępu i bezprawia, którym nie dane było walczyć z bronią w 

ręku, na bitewnych polach, Ŝołnierz przeciwko Ŝołnierzowi.  Pozbawieni 

zasłuŜonej sławy zginęli za Polskę suwerenną, niepodległą i demokratyczną. 

Przez ponad pół wieku o zbrodni w Kozich Górach istniały dwie prawdy. Druga 

z nich - winą za zbrodnię obciąŜała Niemców. 

Korzystając ze źródeł ksiąŜkowych, materiałów prasowych, filmów 

dokumentalnych i reportaŜy telewizyjnych oraz radiowych audycji, a takŜe 

rozmów przeprowadzonych z osobami blisko związanymi z Katyniem (min. z 

ks. Prałatem Zdzisławem Jastrzębiec Peszkowskim – kapłanem i kapelanem 

Rodzin Katyńskich, byłym jeńcem obozu w Kozielsku, który cudem uratował 

się od śmierci), jak równieŜ z innymi osobami zaangaŜowanymi w badanie i 

odkłamywanie historii – w mojej pracy staram się przybliŜyć jej przebieg i 

oddźwięk w wybranych mediach od wybuchu II wojny światowej aŜ do dziś. 

Na przestrzeni dziesiątek lat „prawda katyńska” borykała się nie tylko z 

systemem politycznym wówczas panującym, ale takŜe z prawodawstwem 

rosyjskim, które nawet w czasach demokracji nie uznało jej za zbrodnię 

ludobójstwa. Ponadto strona rosyjska nie udostępniła wszystkich akt sprawy, w 

związku z czym nie moŜna do końca mówić o pomyślnym wyjaśnianiu „białych 

plam” w stosunkach pomiędzy Polską, a Rosją. Jedynie pełna prawda, a takŜe 

napiętnowanie jej sprawców moŜe wpłynąć na dalsze pomyślne relacje obu 

państw. Katyń jest symbolem kłamstwa, które nie miało szansy na przetrwanie. 
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W rozdziale pierwszym mojej pracy przedstawiam rzetelny opis tragedii 

polskich oficerów rezerwowych, internowanych przez władze sowieckie 

jesienią 1939 roku i pomordowanych przez sowieckie NKWD wiosną 1940 

roku. Opisuję teŜ zatuszowanie sprawy w procesie norymberskim w listopadzie 

w roku 1945. W podrozdziałach temat ten ukazuję w prasie niemieckiej i 

polskiej – „gadzinowej”, a takŜe w prasie polskiego państwa podziemnego oraz 

w propagandzie sowieckiej i w prasie komunistów polskich.  

Następny rozdział analizuje rolę mediów objętych cenzurą po roku 1944 

jak równieŜ publikacje opozycji demaskujących kłamstwa katyńskie. Siłę, 

odwagę i determinację ludzi zaangaŜowanych w sprawę Katynia, ich walkę z 

powszechnym zakłamywaniem historii, oraz represje stosowane wobec nich 

przez ówczesne władze. Pokazuję teŜ świat zbrodni w poezji katyńskiej i rolę 

poezji wojskowej. 

W części trzeciej pracy przytaczam wybrane i nie objęte cenzurą 

wspomnienia osób bezpośrednio związanych ze sprawą, przybliŜam temat 

katyński w polskiej prasie emigracyjnej, głównie londyńskiej i paryskiej. 

Charakteryzuję teŜ rolę i aktywność innych mediów w tym okresie. Analizując 

odmienny punkt widzenia zbrodni katyńskiej skupiam się przede wszystkim na 

mediach amerykańskich, brytyjskich oraz niemieckich i radzieckich. W jednym 

z podrozdziałów szkicuję obraz Katynia w oczach tych, którzy jako nieliczni 

uratowali się od śmierci, lub uczestniczyli przy ekshumacjach zwłok, poruszam 

Katyń we wspomnieniach rodzin i osób bliskich pomordowanym, 

przedstawiając fragmenty korespondencji jeńców, ich osobistych pamiętników, 

czy doznań. 

W ostatniej części zgłębiając poszczególne etapy śledztwa z udziałem 

Instytutu Pamięci Narodowej, próbuję odpowiedzieć na pytanie, czy 

wymordowanie tysięcy ludzi, naleŜących do polskiej elity inteligenckiej, uznane 

przez rząd polski za zbrodnię ludobójstwa faktycznie nią jest. Temat ten budzi 
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kontrowersje i pomimo niezbitych dowodów na to, Ŝe nie była to zwykła 

zbrodnia wojenna, Rosja nadal nie poniosła odpowiedzialności prawnej. 

Wywiady przeprowadzone przeze mnie, a cytowane fragmentami, 

dołączone są do pracy w całości, w osobnych aneksach. W pracy, obok innych 

znajdują się równieŜ dwa moje wiersze o Katyniu. Na końcu pracy 

zamieszczone są fotografie i osobiste wraŜenia z mojego udziału w 

pielgrzymce młodzieŜy do Katynia, która odbyła się w dniach 17-20 kwietnia 

bieŜącego roku.     

 

 

Historia się toczy, czas krzywdy pamięta 

lecz choć śmierć zabrała niewinnych tak wielu 

błądzą gdzieś w zaroślach katyńskiego lasu 

dusze nieśmiertelne polskich oficerów.. 

 
                                                                  Aldona Rogulska 
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Rozdział I  

ZBRODNIA KATY ŃSKA W OKRESIE OKUPACJI HITLEROWSKIEJ 

 

W momencie uzyskania niepodległości w 1918 roku, celem polityki 

zagranicznej Rzeczpospolitej było dąŜenie do zapewnienia stabilnych granic 

państwowych, a takŜe utrzymania poprawnych stosunków politycznych z 

zachodnimi i wschodnimi sąsiadami. Po I wojnie światowej pomiędzy Polską, a 

obojgiem sąsiadów narastały powaŜne konflikty. Na Wschodzie miały one 

postać wojny (1919 – 1921).1 Polacy odnieśli zwycięstwo nad bolszewikami, 

których wojska dotarły aŜ do Warszawy. Rozegrana bitwa przybrała miano 

Cudu nad Wisłą. Autorem i realizatorem planu bitwy był Józef Piłsudski2, 

którego sowa cytuję: „Osobiście prowadziłem wojnę, nie o co innego, jak o to, 

aby ta rewolucja z zewnątrz przez sowieckie bagnety do nas przeniesiona nie 

była”.3 Analizując sprawę zbrodni katyńskiej warto uświadomić sobie, Ŝe jej 

korzenie sięgają znacznie głębiej, niŜ się powszechnie wydaje. Dotykają 

niemal początku minionego stulecia. Część oficerów polskich pomordowanych 

w Katyniu brała bowiem udział w wojnie bolszewickiej, doprowadzając Polskę 

do tego wspaniałego zwycięstwa.4  

Jaki związek miał udział Polaków w wojnie bolszewickiej w 1920 roku z 

Katyniem – zapytałam dr hab. Zbigniewa Karpusa, dyrektora Instytutu 

Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dr 

Karpus jest historykiem, znawcą stosunków Polski z jej wschodnimi sąsiadami 

w okresie międzywojennym. Wyjaśniłam, Ŝe mam na myśli tych oficerów 

pomordowanych w Katyniu, którzy pamiętają rok 1920 i swój udział, w walce o 

niepodległość z Rosją Sowiecką. W odpowiedzi usłyszałam, Ŝe: „Formalnie 

                                                 
1 Jerzy Eisler, Robert Kupiecki, Melania Sobańska – Bondaruk – Świat i Polska 1939-1992, 
Warszawa 1993 r., s. 20 
2 Wikipedia – Bitwa warszawska, http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_warszawska _1920  
3 Józef Piłsudski – Rok 1920, Warszawa 1927 r., s. 202  
4 Aleksandra Kwiatkowska – Viatteau - Przypomnienie tematu w Katyń – Wybór publicystyki 
1943-1988 i <Lista Katyńska>, Londyn 1988 r., s. 30 
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moŜna powiedzieć, to nie powinno być Ŝadnego związku, to znaczy w 1920 

roku była wojna i była to wojna niewypowiedziana, ale toczyła się między 

Polską, a Rosją Sowiecką o granice. Zakończyła się ona traktatem ryskim w 

1921 roku, natomiast w 1939 roku jest całkiem inna sytuacja, gdyŜ tu formalnie 

wojny pomiędzy stroną polską, a Związkiem Sowieckim nie było, dlatego, Ŝe 

jak pani wie, były traktaty polityczne, traktat o nieagresji i Polacy uwaŜali, Ŝe 

nigdy nie został wypowiedziany. Strona rosyjska, co prawda wrzuciła do 

skrzynki dokumenty wypowiadające owe traktaty 17 września, no ale Polacy 

tego nie biorą pod uwagę. Czyli formalnie nie powinno być Ŝadnego związku, 

jednak w rzeczywistości jest /…/ Z jednej strony na pewno taki, Ŝe oficerowie, 

którzy potem znaleźli się w Katyniu, wielu z nich walczyło w 1920 roku, w 

większości albo jako Ŝołnierze - ochotnicy albo jako oficerowie, ale raczej 

chyba ochotnicy, gdyŜ, jak wiemy, w Katyniu byli w większości oficerowie 

rezerwy. Adwokaci, lekarze, profesorowie, dziennikarze, urzędnicy, czyli, co za 

tym idzie - mięli juŜ oni ponad czterdzieści lat, czyli w ten sposób byli młodymi 

ludźmi w 1920 roku. To jest jeden związek na pewno. Walczyli o polskie 

granice, o niepodległość Polski, a potem dwadzieścia lat później zapłacili za to 

straszną cenę. Ja teŜ bym tak porównywał i to jest piękne porównanie, chociaŜ 

smutne”.5 

W swojej ksiąŜce - Bez ostatniego rozdziału - generał Władysław 

Anders wspomina: „Powstrzymując napór moskiewski na Polskę w roku 1920, 

bierzemy udział w historycznej bitwie o Warszawę, przeŜywając głęboko 

zwycięstwo i pościg aŜ do NieświeŜa i Stołpców. Zdawaliśmy sobie sprawę, Ŝe 

nie tylko wywalczyliśmy wolność naszej ojczyzny, ale Ŝe odparliśmy marsz 

imperializmu czerwonego na Europę. Pokój zawarty w Rydze w roku 1921, 

                                                 
5 Wypowiedź dr hab. Zbigniewa Karpusa - Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2006 r., s. – patrz aneks 2 
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bolszewicy uwaŜali za bardzo dla siebie korzystny. My – nie. Zbyt wiele ziem 

zamieszkanych przez miliony Polaków, zostało po tamtej stronie”.6  

Po wojnie głównym powodem wrogości i nieufności pomiędzy 

Warszawą, a Moskwą były bieŜące sprzeczności ideologiczne oraz polityczne. 

Polska bowiem stanowiła przeszkodę dla rewolucji komunistycznej spieszącej 

na Zachód, a takŜe skłaniała się do nawiązania wielostronnych sojuszy o 

charakterze antyniemieckim i antysowieckim z państwami Europy środkowo – 

wschodniej.7  

W 1922 roku w Rapallo Sowiecka Rosja podpisała porozumienie z 

Niemcami. Trzy lata później Polska zawarła sojusz z Francją, a w 1929 z 

Rumunią, następnie w 1932 z ZSRR traktat o nieagresji. Odrzucenie przez 

Francję propozycji wojny prewencyjnej skierowanej przeciwko Hitlerowi w 1933 

roku spowodowało podpisanie z Niemcami przez Józefa Piłsudskiego w roku 

1934 układu o nieagresji. Jednak po śmierci marszałka stosunki sowiecko – 

niemieckie zacieśniły się. Wynikiem działań ministra spraw zagranicznych 

Józefa Beck’a było przedłuŜenie do 31 grudnia 1945 roku, zawartego między 

Polską, a Sowietami  paktu o nieagresji. Niestety z początkiem roku 1939 

sprawy przybrały inny, bardziej niekorzystny dla Polski wymiar. Relacje 

polityczne pomiędzy Związkiem Sowieckim, a Niemcami hitlerowskimi uległy 

znacznej poprawie. 28 kwietnia Hitler wypowiedział zawarty z Polską układ o 

nieagresji. Niespełna dwa tygodnie później, w Warszawie, sowiecki 

wiceminister spraw zagranicznych – Potiomkin podczas spotkania z Beckiem 

zadeklarował ze strony sowieckiej wszelką pomoc w razie niemieckiej agresji.  

W międzyczasie Hitler dogadał się ze Stalinem i na mocy porozumienia 

ekonomicznego, dnia 23 sierpnia w Moskwie podpisano niemiecko – sowiecki 

układ zawierający tajny protokół. Protokół ten określa granice stref wpływów, 

                                                 
6 Gen. Władysław Anders – Bez ostatniego rozdziału, wspomnienia z lat 1939-1946, wydanie I – 
styczeń 1949 r.; wydanie II – kwiecień 1950 r.; wydanie trzecie Warszawa 2007 r., s. 23 
7 Jerzy Eisler, Robert Kupiecki, Melania Sobańska – Bondaruk – Świat i Polska 1939-1992.., s. 
20 
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których istotą jest podział Polski wzdłuŜ linii Narew – Wisła – San.8 Dalej 

generał Anders: „Nastawiam radio i dowiadujemy się, Ŝe wojska sowieckie 

przekroczyły granicę Polski i posuwają się na Zachód. Widzę oczy wszystkich 

wlepione we mnie. Znikąd Ŝadnych rozkazów, Ŝadnych instrukcji. Co robić? 

Jeszcze przed rozpoczęciem wojny zaskoczył nas ogłoszony urzędowo tzw. 

pakt o nieagresji, zawarty 23 sierpnia 1939 między Niemcami, a Rosją 

sowiecką /…/ Nie przypuszczałem, Ŝe Rosja sowiecka wystąpi przeciw Anglii i 

Francji, a pośrednio takŜe przeciw Ameryce. Rosja sowiecka jednostronnie 

zerwała traktat o nieagresji z Polską w najcięŜszej dla niej chwili i jak szakal 

rzuciła się od tyłu na straszliwie krwawiącą armię polską /…/ Dziś wiemy, Ŝe 

pakt między Niemcami, a Sowietami zadecydował o rozpoczęciu wojny. Dziś 

wiemy, Ŝe Rosja sowiecka – szczerze, czy nieszczerze – oparła się na 

przyjaźni niemieckiej, nie tylko celem rozbicia Polski, ale celem podziału 

świata”.9  

Hitler bardzo łatwo dogadał się ze Stalinem. Pomimo róŜnic między 

ideologią socjalizmu narodowego, a bolszewizmem, znaleźli oni wspólny język. 

Wiadomo, Ŝe bandytę, najlepiej zrozumie inny bandyta. Na początku 1939 roku 

Niemcy proponowały Polsce zawarcie przymierza i wspólny marsz na Związek 

Sowiecki. Polska ze wstrętem odrzuciła niemiecką ofertę, w przeciwieństwie do 

Stalina, który przyjął ją z wielkim entuzjazmem. Sprawa Katynia nie moŜe 

pozostać w cieniu. Od niego zaczął się proces zbrodniczej eksterminacji 

Narodu Polskiego przez obu sąsiadów, bo przecieŜ równolegle z masakrą w 

Katyniu trwało systematyczne mordowanie inteligencji polskiej przez Niemców. 

Jedynym wyjątkiem jest fakt, Ŝe o zbrodniach III Rzeszy świat wie juŜ niemal 

wszystko, a o sowieckich niewiele. Czy było błędem, Ŝe po agresji 17 września 

Polacy nie wypowiedzieli Sowietom wojny?10 

                                                 
8 Aleksandra Kwiatkowska – Viatteau - Przypomnienie tematu.., s. 32 
9 Gen. Władysław Anders – Bez ostatniego rozdziału.., s. 31, 32  
10 Henryk Piecuch – Dwa strzały, wydanie pierwsze, Chicago - Warszawa 2006 r., s. 159, 160 
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Po wkroczeniu do Polski dnia 17 września 1939 roku, wojska sowieckie 

wzięły do niewoli blisko 250 000 jeńców polskich, w tym około 10 000 oficerów 

oraz 6500 policjantów i Ŝandarmów. Jedynie nielicznym szeregowym, którzy 

pochodzili z Kresów udało się powrócić do domów. Tych, pochodzących z 

Polski zachodniej wymieniono z Niemcami na jeńców narodowości białoruskiej 

oraz ukraińskiej, resztę zmuszono do pracy przy budowie drogi Nowogród 

Wołyński-Lwów, a takŜe w kopalni rudy na Ukrainie.11 Oficerów osadzono w 

Kozielsku i Starobielsku - w obozach NKWD (Narodowy Komitet Spraw 

Wewnętrznych). W Ostaszkowie zaś umieszczono policję i Ŝandarmerię. Kilka 

miesięcy później zezwolono jeńcom na korespondencję z rodzinami, która 

urwała się jednak w marcu 1940 roku, a słuch o więzionych zaginął.12 Władze 

sowieckie pozostawiały bez odpowiedzi wszelkie zapytania min. 

Międzynarodowego Czerwonego KrzyŜa - o powód ustania korespondencji 

jeńców z ich rodzinami.  

30 lipca 1941 roku, ponownie nawiązane zostały stosunki 

dyplomatyczne między rządami Polski i ZSRR. Układ Sikorski – Majski 

zawierał protokół dotyczący amnestii dla Polaków deportowanych w Rosji.13 Po 

wielu miesiącach pobytu w sowieckich więzieniach, wyszedł na wolność 

Dowódca Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR generał Władysław Anders.14 Dwa 

tygodnie później podpisano polsko-sowiecką umowę wojskową, przewidującą 

utworzenie w Rosji Armii Polskiej. Jednym z pierwszych problemów, w obliczu, 

których znalazł się generał Anders, był brak kadry oficerskiej, niezbędnej do 

zorganizowania i funkcjonowania armii. Nie było to łatwe zadanie, gdyŜ z 14 

wziętych do niewoli generałów wróciło jedynie dwóch, a z 300 wyŜszych 

oficerów sztabowych do punktu zbornego w Buzułuku trafiło tylko sześciu. 

                                                 
11 Anna M Cienciala – Katyń po 60 latach.., cz. I, „Przegląd Polski ONE-LINE” – tygodniowy 
dodatek literacko-społeczny „Nowego Dziennika” z 11 kwietnia 2003 r., s 1 
http://katyn.rawelin.com/artykul5.htm  
12 tamŜe 
13 Julian Siedlecki – Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986, Londyn 1987 r., s. 74, 75 
14 Zbigniew Mierzwiński – Generałowie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1990 r., s. 26, 27 
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WciąŜ brakowało jeszcze blisko 15000 osób, z których ponad połowę stanowili 

oficerowie.15 „Badania i krzyŜowe sprawdzenie raportów złoŜonych przez ludzi 

z Griazowca pozwoliło ustalić, Ŝe wszyscy oni byli więźniami trzech wielkich 

obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie do wiosny 1940 roku. śaden 

z nich nie zameldował się w polskich jednostkach, które właśnie formowano”.16 

Wielokrotne interwencje generała u najwyŜszych przedstawicieli władz 

sowieckich, nie przyniosły rezultatu. Władze sowieckie ze Stalinem włącznie, 

ograniczały się do stwierdzeń: „uciekli do MandŜurii”, „rozbiegli się”, albo 

„zmarli w drodze z obozów”.17 Stalin utrzymywał, Ŝe: „Rząd sowiecki nie ma 

najmniejszych powodów, Ŝeby zatrzymać choćby jednego Polaka. Na pewno 

zwolniono ich, tylko jeszcze nie przybyli”.18  

W siedzibie niemieckich władz dystryktu warszawskiego, w pałacu 

Brühla, dnia 9 kwietnia 1943 roku zwołano konferencję. Przybyły z Berlina 

reprezentant ministra Goebbelsa, powiadomił zgromadzonych tam 

przedstawicieli PCK, Rady Głównej Opiekuńczej, Magistratu miasta Warszawy 

i paru innych przedwojennych organizacji społecznych, o odkryciu w pobliŜu 

Smoleńska masowych grobów pomordowanych przez Sowietów oficerów 

polskich. Następnego dnia, dostarczonym przez władze niemieckie 

samolotem, odleciał do Smoleńska zespół polski w składzie: Edmund Seyfryd, 

dyrektor RGO, pisarze Jan Emil Skiwski i Ferdynand Goetel, dr Konrad 

Orzechowski - dyrektor szpitali miejskich w Warszawie, dr Edward Grodzicki z 

RGO w Warszawie, dziennikarz z prasy „gadzinowej” Władysław Kawecki, 

fotoreporter z tejŜe prasy Kazimierz Didur i robotnik z fabryki Zieleniewskiego 

w Krakowie Kazimierz Prochownik. Po zbadaniu grobów i zwłok, w katyńskim 

lesie, wieczorem 11 kwietnia zespół ten powrócił do Warszawy.19 

                                                 
15 Janusz K. Zawodny – Katyń, ParyŜ 1989 r., s. 19 
16 tamŜe 
17 Andrzej L. Szcześniak – Katyń – tło historyczne, fakty, dokumenty w 1989 r., s. 133 
18 Gen. Władysław Anders – Bez ostatniego rozdziału.., s. 118 
19 Stefan Karboński – Polskie państwo podziemne – Przewodnik po Podziemiu z lat 1939–1945, 
ParyŜ 1975 r., s. 149, 150 
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Dnia 13 kwietnia 1943 roku o godzinie 9.15 czasu nowojorskiego, 

radiostacje III Rzeszy nadały informację o znalezieniu w okolicach Smoleńska 

masowych grobów oficerów polskich, zamordowanych przez GPU20, a dzień 

później, o losach pomordowanych przez Sowietów pisała juŜ cała prasa 

„gadzinowa”.  

Następnie 14 kwietnia niemieckim samolotem z Krakowa, odleciał 

przez Warszawę do Smoleńska drugi polski zespół w składzie: ks. Stanisław 

Jasiński – przedstawiciel Kardynała Adama Sapiehy, doktorzy: Tadeusz Susz, 

Adam Szebesta, Stanisław Klapert oraz dr Tadeusz Pragłowski (wszyscy z 

Polskiego Czerwonego KrzyŜa), a takŜe Marian Martens – dziennikarz z prasy 

„gadzinowej”. W Warszawie dołączyli do nich jeszcze inni min: Kazimierz Jerzy 

SkarŜyński, Jerzy Wodzinowski, kpt. Ludwik Rojkiewicz, dr Hieronim 

Bartoszewski i Roman Banach (takŜe z PCK) oraz Zygmunt Pohorski i Stefan 

Kołodziejski.21  

W depeszy z dnia 15 kwietnia 1943 roku, skierowanej do ministra 

obrony narodowej w Londynie generał Władysław Anders pisał: „Od wyjścia z 

więzienia, starałem się o odnalezienie naszych Ŝołnierzy ze Starobielska, 

Kozielska i Ostaszkowa. Otrzymywałem od władz sowieckich stale wymijające 

odpowiedzi. Naczelny Wódz, będąc w Moskwie, interpelował osobiście Stalina, 

na co otrzymał odpowiedź, Ŝe prawdopodobnie oni uciekli.22  

Jak pisze dalej Anders: „W rozmowach prywatnych niektórzy dygnitarze 

sowieccy wypowiadali się, Ŝe w tej sprawie popełniono rokowuju oszybku. 

Wiadomości, które do nas napływały, twierdziły, Ŝe część naszych oficerów 

została rozmyślnie zatopiona w Oceanie Lodowatym. Jest jednak zupełnie 

moŜliwe, Ŝe wywiezieni z Kozielska zostali zamordowani pod Smoleńskiem. 

Część nazwisk podanych przez radio niemieckie figuruje w naszych 

kartotekach. Faktem jest, Ŝe ani jeden z 8300 oficerów z obozów w Kozielsku i 

                                                 
20 Rosja, a Katyń – biuletyn HAI, Warszawa 1994 r., s. 36 
21 Stefan Karboński – Polskie państwo podziemne…, s. 150 
22 Aleksandra Kwiatkowska – Viatteau - Przypomnienie tematu..., s. 11 
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Starobielsku, oraz 4000 podoficerów Ŝandarmerii i policji z obozu w 

Ostaszkowie do armii nie dołączył. O Ŝadnym z nich, pomimo największych ze 

strony naszej wysiłków, nie uzyskaliśmy najmniejszej wiadomości. Jesteśmy 

od dawna najgłębiej przekonani, Ŝe wszyscy oni nie Ŝyją i zostali celowo 

wymordowani. Ogłoszone rewelacje niemieckie wywołały olbrzymie wraŜenie i 

ogromne oburzenie. UwaŜam za konieczne wystąpienie Rządu w tej sprawie, 

celem uzyskania oficjalnych wyjaśnień sowieckich, tym bardziej, Ŝe nasi 

Ŝołnierze są przekonani, Ŝe i reszta naszych ludzi w Sowietach zostanie 

zniszczona”.23  

Dnia 16 kwietnia, powrócił do stolicy drugi polski zespół pozostawiając 

przy grobach kilka osób, mających współpracować przy ekshumacji i 

identyfikacji wydobytych zwłok.24 Dzień wcześniej radio Moskwa podało, Ŝe 

polscy oficerowie, wraz z załogą obozu, dostali się w 1941 roku do niewoli 

niemieckiej.25 Istotna była kaŜda, choćby najmniejsza wiadomość o losach 

zaginionych w ZSRS polskich wojskowych i o zbrodni, której ofiarą padli. Po 

powrocie z lasu katyńskiego, „członkowie obu zespołów złoŜyli swoje 

sprawozdania instytucjom, jakie ich wydelegowały, a poza tym władzom 

podziemnym, które od 13 kwietnia depeszami Delegata Rządu, Komendy 

Głównej i KWC przekazywały bieŜąco rządowi w Londynie kaŜdą otrzymaną 

wiadomość”.26 

Rząd sowiecki dość gwałtownie zareagował na prośbę polską zbadania 

zbrodni, przez Międzynarodowy Czerwony KrzyŜ. Na podstawie instrukcji z 

Kremla, ambasada sowiecka w Londynie zwróciła się do ministra informacji 

prof. Stanisława Kota, Ŝądając od rządu polskiego wydania oświadczenia, Ŝe 

winę za zbrodnię w Katyniu ponoszą Niemcy. Rząd polski odmówił.27 

                                                 
23 tamŜe s. 11 
24 Stefan Karboński – Polskie państwo podziemne…, s. 150 
25 Andrzej L. Szcześniak – Katyń – tło historyczne, fakty, dokumenty…, s. 133 
26 Stefan Karboński – Polskie państwo podziemne…, s. 150 
27 Julian Siedlecki – Losy Polaków w ZSRR…, s. 155 
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15 kwietnia generał Władysław Sikorski spotkał się z ambasadorem RP 

w Londynie Edwardem Raczyńskim i Winstonem Churchillem na Downing 

Street. Churchill nie miał wątpliwości, co do winy NKWD. Twierdził, Ŝe „w 

bezwzględności bolszewików leŜy ich siła, a to słuŜy sprawie Sprzymierzonych 

niszcząc siłę niemiecką”.28  

Dnia 19 kwietnia 1943 roku moskiewska „Prawda” oskarŜyła rząd polski 

o współpracę z Niemcami i pomaganie im w dochodzeniach. Polska prasa w 

Londynie natomiast zarzuciła rządowi sowieckiemu odmowę zbadania przez 

Międzynarodowy Czerwony KrzyŜ odkrytej zbrodni oraz przybliŜenia losu 

reszty polskich jeńców wojennych. W rezultacie dnia 21 kwietnia przy 

wzrastających obawach o losy 15000 polskich oficerów, Stalin w tajnym liście 

do Churchilla i Roosevelta wyraził chęć zerwania stosunków przyjacielskich z 

polską, jeśli nie złoŜy ona publicznej deklaracji jakoby sprawa katyńska 

stanowiła jedynie wymysł niemieckiej propagandy. Generał Sikorski nie uległ 

presji Stalina, czego skutkiem było zerwanie umowy polsko-sowieckiej.29 

Tymczasem do Rządu w Londynie dotarła depesza, w której po 

uprzednim wysłuchaniu relacji przedstawiciela PCK – SkarŜyńskiego - szef 

KWC (Krucjata Wyzwolenia Człowieka) Stefan Korboński pisał: „Rozmawiałem 

dziś z członkiem delegacji. Potwierdzał wszystko, co mówią Niemcy, prócz 

liczby. Widział jedną wielką mogiłę, prócz tego w siedmiu miejscach odkopano 

trupy. Ocenia to, co juŜ odkryto na 2-3 tysiące. Pamiętniki i notatki urywają się 

w marcu 1940 roku”.30 Jak wynikało z relacji członków obu zespołów, osiem 

masowych grobów, kryło zwłoki około 4-6 tysięcy polskich oficerów. Niektórzy 

mięli usta napełnione trocinami, czy kawałkami wojłoku, umocowanego 

sznurkiem wokół policzków. Ciała pozlepiane w skutek postępującego procesu 

rozkładu rozdzielano szuflami, Ŝelaznymi hakami, a nawet kilofami.31 

                                                 
28Julian Siedlecki – Losy Polaków w ZSRR…, s. 155  
29 tamŜe  
30 Stefan Korboński – Polskie państwo podziemne…, s. 150 
31 Janusz K. Zawodny – Katyń…, s. 29, 30 
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Janusz Zawodny: Z kieszeni wyjmowano wilgotne dokumenty i 

mnóstwo drobiazgów. Nie znaleziono jednak osobistej biŜuterii, co nasuwało 

przypuszczenie, Ŝe przed śmiercią Ŝołnierzy obrabowano.32  

Zawodny wyjaśnia dalej: „Obozy odwiedził przedstawiciel sowieckiego 

Państwowego Zarządu Kosztownościami, skupując od jeńców biŜuterię i 

wieczne pióra. Ręczne zegarki miały dobrą cenę, kieszonkowe znacznie 

gorszą. KaŜde wieczne pióro, niezaleŜnie od marki, kosztowało 20 rubli. Za 

uzyskane pieniądze jeńcy mogli kupować dodatkowe jedzenie w objazdowym 

punkcie sprzedaŜy. Wielu z nich, choć czasem w cięŜkiej potrzebie, nie chciało 

rozstać się z osobistymi przedmiotami o pamiątkowej wartości. Oficerowie 

często składali swe ruble do wspólnej kasy, dokonywali zakupów i dzielili je 

pomiędzy siebie i swych kolegów niezaleŜnie od tego, czy dokładali się oni do 

składki, czy nie”.33  

Identyfikacja podstawowa 

zwłok nie stanowiła 

trudności. Polskie mundury 

oficerskie, które szyto na 

miarę, płaszcze, odznaki 

stopni, czapki polowe i 

rogatywki z orzełkami. Pasy 

główne, a takŜe koalicyjki.  

  źródło: www.katyn.rawelin.com 

Oficerom zabrano zegarki i obrączki, ale trupy - posiadały złote plomby i złote 

zęby.34 Wydobyte zwłoki starannie obszukiwano i numerowano, a wszelkie 

znalezione przy nich przedmioty spisywano i umieszczano w duŜych 

kopertach.35  

                                                 
32 tamŜe, s. 29, 30 
33 tamŜe, s. 87 
34 film dokumentalny -Zbrodnia katyńska – scenariusz i realizacja Maciej Sielski, zespół filmowy 
FENIKS, rok produkcji 1991 
35 Janusz K. Zawodny – Katyń…, s 29, 30 
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Na uwagę zasługuje doskonały stan butów zamordowanych oficerów. 

„Wysokie buty – tzw. szklanki były symbolem prestiŜu i pozycji społecznej ich 

właściciela. Jedynie oficerom i kadetom wolno było nosić ręcznie wykonane, 

znakomicie wykończone „oficerki”. Buty te, były bardzo lekkie o zgrabnym 

kroju, wykonane z bardzo miękkiej skóry, doprowadzonej do stanu 

doskonałego lśnienia przez godziny pracowitego polerowania. Gdyby wzięci do 

niewoli oficerowie naprawdę zatrudnieni byli przy budowie dróg, zgodnie z 

twierdzeniami Sprawozdania sowieckiego, buty te nie przetrwałyby trzech 

miesięcy rosyjskiego błota, nie mówiąc juŜ o szesnastu miesiącach pracy w 

brygadach budowlanych”.36  

UŜywane do egzekucji jeńców polskich w 

Katyniu kule, były produkcji niemieckiej firmy 

Geco, naleŜącej do Gustawa Genschow w 

Durlach, kaliber 7,65; rzadziej 6,35;37 Ten typ 

amunicji wytwarzano w latach 1920-1926 i 

masowo eksportowano do Związku 

Sowieckiego, Polski, a takŜe do krajów 

bałtyckich.38 Znaleziono jednak prócz amunicji 

Geco, równieŜ łuski pocisków produkcji 

sowieckiej systemu Dawidowa.39 

źródło: www.katyn.org.au/naziphotos.html 

 

Celem przeprowadzenia dokładnych badań Rząd III Rzeszy, zaprosił w 

miejsce zbrodni przedstawicieli PCK, niemieckiej komisji specjalistów 

medycyny sądowej, a takŜe niezaleŜnej komisji międzynarodowej, w której 

skład wchodzili przedstawiciele 12 państw z wyłączeniem Niemiec. 

  

                                                 
36 tamŜe, s. 76 
37 tamŜe, s. 31 
38 Aleksandra Kwiatkowska – Viatteau - Przypomnienie tematu…, s. 25 
39 Sprawozdanie niemieckie…, s. 75 w Janusz K. Zawodny – Katyń…, s. 31 
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SKŁAD CZŁONKÓW KOMISJI MI ĘDZYNARODOWEJ 12 PAŃSTW40 

 
• dr Speleers – Uniwersytet w Gandawie, Belgia 

• dr Markow – Uniwersytet w Sofii, Bułgaria 

• dr Tramsen – Instytut Medycyny / Kopenhaga, Dania 

• dr Saxen – Uniwersytet Helsinki, Finlandia 

• dr Palmieri – Uniwersytet Neapol, Włochy 

• dr Miloslavič – Uniwersytet Agram, Chorwacja 

• dr de Burlet – Uniwersytet Greningen, Holandia 

• dr Hàjek – Uniwersytet Praga, Protektorat Czech i Moraw 

• dr Subik – Uniwersytet Bratysława, Słowacja 

• dr Birkle – Instytut Kryminologii i Medycyny w Bukareszcie, Rumunia 

• dr Naville – Uniwersytet Genewa, Szwajcaria 

• dr Orsos – Uniwersytet Budapeszt, Węgry 

• dr Costedoat – Instytut Medycyny, Francja 

 

 Na przewodniczącego wybrano dr Orsos’a, który na podstawie 

prowadzonych badań naukowych, na dwa lata przed swą podróŜą do Katynia 

opublikował pracę omawiającą i wyjaśniającą teorię dekalcyfikacji mózgu, 

pozwalającej z duŜą precyzją określić czas śmierci.41 

 „Zwłoki leŜały w mogiłach około trzech lat.  Znaleziono bowiem w 

czaszkach ofiar <wielowarstwowe złogi soli wapiennych juŜ ujednoliconych z 

martwicą kostną na powierzchni gliniastej masy mózgowej<. Substancja taka 

tworzy się w zwłokach dopiero co najmniej po trzech latach spoczywania w 

ziemi”.42 

                                                 
40 Przesłuchania przed komisją śledczą dla Przeprowadzenia Dochodzeń, co do faktów, 
dowodów i okoliczności mordu w lesie katyńskim 1951-1952, Waszyngton: US Government 
Printing Orfice, 1952, cz. V, s 1601 - Janusz K. Zawodny – Katyń…, s. 26 
41 tamŜe s. 33 
42 Jerzy Łojek (pseud. Leopold JeŜewski) – Dzieje sprawy Katynia, Łódź 1980 r., s. 15 
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 „Las katyński, jest to nie wyrosły, <głodny> las, złoŜony z nie wyrosłych 

sosen i drobnych brzóz. Falistość gruntu i skąpa roślinność spowodowała 

zapewne, Ŝe ludność miejscowa nazwała część lasu katyńskiego, najbliŜszą 

Smoleńskowi, Kozimi Górami”.43 Źródła niemieckie i polskie podają, Ŝe około 

1929 roku wokół lasu umieszczone zostały napisy <Specjalna strefa GPU. 

NieupowaŜnionym wstęp wzbroniony>. W roku 1931 część lasu otoczono 

drutem kolczastym. W odległości około półtora kilometra od przyszłych grobów 

wybudowana została duŜa willa wypoczynkowa dla funkcjonariuszy policji 

politycznej. Od roku 1940 aŜ do wycofania się Sowietów cały teren 

patrolowany był przez Ŝołnierzy NKWD z psami.44 ZauwaŜono, Ŝe jedynie 

miejsce zbiorowych grobów porastały młode drzewa iglaste.  

Według niemieckiego 

specjalisty w dziedzinie wód i 

lasów – von Herffa, 

przeprowadzone badania 

laboratoryjne dowodzą, Ŝe 

drzewka miały około pięciu 

lat, a na zbiorowych 

mogiłach zostały posadzone 

przed trzema laty.45   

Szokujący był fakt, Ŝe 

ciała pogrzebano w ziemi w 

takim porządku, w jakim 

wywoŜono jeńców z obozu.46  

          
      źródło:   www.katyn.org.au/naziphotos.html 

 

                                                 
43 Aleksandra Kwiatkowska – Viatteau - Przypomnienie tematu…, s. 100  
44 Janusz K. Zawodny – Katyń…, s. 26 
45 Aleksandra Kwiatkowska – Viatteau - Przypomnienie tematu…, s. 26 
46 tamŜe 
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Członkom komisji pozostawiono całkowitą swobodę poruszania się, 

wyboru zwłok, badania znalezionych dokumentów i innych dowodów. 

Przeprowadzili oni sekcję dziewięciu nie badanych uprzednio ciał, oraz 982 

innych, ekshumowanych dla nich juŜ wcześniej.47 Numer porządkowy u głowy 

kaŜdej ofiary dowodzi o rzetelności i wnikliwości roboty. Gdzieniegdzie wysuwa 

się ze ściany, bezwładna ręka, albo zwisające nogi. Na dnie czerniejącej 

mogiły woda miesza się z zielonkawą mazią.48 

Jak pisze Julian Siedlecki „Młodszym i silniejszym, przypuszczalnie 

stawiającym opór pętano ręce sznurami, zadawano pchnięcia 

czterograniastym bagnetem, wypełniano usta trocinami i zawiązywano płaszcz 

lub kurtkę wokół głowy dla tłumienia krzyków. Z punktu widzenia medycyny 

sądowej i kryminalistyki taki sposób wiązania ofiar przed egzekucją naleŜy 

uznać za zadawanie im przed śmiercią, szczególnie wyrafinowanych tortur”.49 

 

na zdjęciach: Głowa zabitego jeńca polskiego, z 

owiązanym wokół niej płaszczem oraz ślady na 

ubraniu, powstałe od bagnetów czterograniastych  

 

 

źródło: www.katyn.org.au/naziphotos.html 

 

 

 

 
                                                 
47 Raport Międzynarodowej Komisji Medycznej zawarty jest w sprawozdaniu niemieckim…, s., 
114-135 - Janusz K. Zawodny – Katyń…, s. 27 
48 Aleksandra Kwiatkowska – Viatteau - Przypomnienie tematu…, s. 101  
49 B. Kuśnierz – Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, s. 176-217 - Julian Siedlecki – Losy 
Polaków w ZSRR…, s. 154 
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Badając pod mikroskopem ślady uderzeń, komisja lekarska dowiodła, 

Ŝe rany, zadawano bagnetami czworokątnymi, uŜywanymi w owym czasie 

przez armię sowiecką.50 Prace nad identyfikacją zwłok były makabryczne. 

Jeńcy ginęli od krótkiej broni palnej, przystawianej bezpośrednio do potylicy . 

Trupy przywierały do siebie, leŜąc na polanie warstwami, jeden przy drugim.51  

 
Grób nr 5, zalany był wodą gruntowną, 

dlatego znajdujące się w nim ciała                                   

przedstawiały najtragiczniejszy widok                               

„tu Niemcy odwołali Rosjan i musieliśmy 

naszych rodaków ekshumować całkiem 

sami i to bez rękawic, bo się zdarły. Trupy 

były zgniłe, bez śladów mumifikacji, 

często w zupełnym rozkładzie”.52   

źródło: www.katyn.rawelin.com 

 
Cechą charakterystyczną zwłok, wydobytych z tego grobu było to, iŜ 

„wszystkie one posiadały ręce związane do tyłu typowym podwójnie 

przepuszczającym węzłem, białym plecionym sznurem kordonkowym. Na 

głowach ofiar znajdowały się zarzucone płaszcze, przewiązane tego samego 

rodzaju sznurem na wysokości szyi (czasem drugi węzeł był zrobiony ponad 

głową ofiary), przy czym na karku znajdował się pojedynczy węzeł, a 

odbiegająca od niego część sznura przechodziła w dół, obejmowała pętlą 

związanie obu rąk na plecach i, przechodząc ku górze związana była z drugim 

końcem sznura kilkakrotnym węzłem. W ten sposób związane ręce ofiar były 

podciągnięte na plecach ku górze, dochodząc do okolicy łopatek. KaŜdy ruch 

rąk wywoływał zaciśnięcie pętli na szyję, co powodowało duszenie”.53  

                                                 
50Janusz K. Zawodny – Katyń…, s. 29, 31 
51 tamŜe 
52 film dokumentalny - Zbrodnia katyńska…, scenariusz i realizacja Maciej Sielski… 
53 Aleksandra Kwiatkowska – Viatteau - Przypomnienie tematu…, s. 25 



 25 

Komisja międzynarodowa twierdziła, Ŝe sposób wiązania rąk oficerów 

polskich i straconych wcześniej, w Katyniu obywateli sowieckich, a takŜe 

sposób wykonywania egzekucji był identyczny. 

Groby odkrywały coraz to nowe tajemnice. 

Pośród pomordowanych męŜczyzn były 

równieŜ zwłoki kobiety porucznika lotnictwa 

Janiny Lewandowskiej, córki generała 

Dowbór-Muśnickiego. Jej czaszka „została 

wykopana w 1943 r. przez Niemców w 

Katyniu i przewieziona na badania do 

Wrocławia. W 1945 r. placówki naukowe we  

źródło: www.katyn.rawelin.com 

 
Wrocławiu przejęli polscy naukowcy. Jeden z nich odnalazł czaszki z Katynia. 

Ukrywał je przez następne lata przed UB i NKWD, które poszukiwały dowodów 

katyńskich, Ŝeby je zniszczyć. Dopiero teraz, przy pomocy metody 

superprojekcji, odtworzono twarz czaszki i stwierdzono, Ŝe to szczątki Janiny 

Lewandowskiej. Po latach doczekała się godnego pogrzebu. Reszta jej 

szczątków została na "nieludzkiej ziemi" z tysiącami pomordowanych polskich 

oficerów.”54 Kiedy Janina Lewandowska wyruszyła na wojnę miała za sobą 

przeszkolenie samolotowe. Latała na uŜywanych w polskim lotnictwie 

samolotach łącznikowych RWD. Razem z kolegami z Aeroklubu Poznańskiego 

wyruszyła w poszukiwaniu jednostki, do której mogłaby się przyłączyć. W 

okolicach Wrześni trafiła do ewakuującego się 3 Pułk Lotniczego. Wcielona do 

wojska otrzymała stopień podporucznika pilota, co zadecydowało o dalszych 

jej losach. Pod koniec września 1939 roku Lewandowska jako jedyna kobieta – 

Ŝołnierz – trafiła do sowieckiej niewoli, w obozie kozielskim.55 

                                                 
54 Wiadomości z Poznania – Czaszka z otworem po kuli, 5 listopada 2005 r., 
http://www.tutej.pl/cms.php?i=2474  
55 tamŜe  
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Sprawozdanie Polskiego Czerwonego Krzy Ŝa wyszczególnia: 

„Zaświadczenia szczepień przeciwko tyfusowi otrzymane w sowieckim 

obozie, osobiste dokumenty toŜsamości, dzienniki, listy, wojskowe aluminiowe 

blaszki rozpoznawcze, karty osobowe, szkice i fotografie”.56  

Przedmioty zabrane z kaŜdych zwłok były dokładnie spisywane i 

przechowywane w duŜych kopertach. Niektóre pamiątki, mogły mieć dla 

zmarłych wartość jedynie sentymentalną, być moŜe ze względu na swoje 

pochodzenie? UtoŜsamiane z jakimś szczególnym miejscem, wydarzeniem 

albo bliską osobą.. Coś, co miało znaczenie bardziej bezpośrednie. Bezcenne 

w panujących tam warunkach Ŝycia. Wśród takich właśnie drobiazgów, 

zachował się bilet do znanego i popularnego, warszawskiego kina „Apollo”, 

znaleziony przy zwłokach numer 810.57  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Źródło: WWW.katyn.org.au/naziphotos.html  

 

 Źródło: WWW.katyn.org.au/naziphotos.html 

                                                 
56 dr Marian Wodziński – Raport PCK w: Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, wyd. 2, 
Londyn 1950, s. 292 – Janusz K. Zawodny – Katyń…, s. 30 
57 Przesłuchania.., cz. VI, dowód 32, s. 1645 - Janusz K. Zawodny – Katyń…, s. 30 
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Notatki dokonane przy pomocy 

ołówka, w przeciwieństwie do tych, 

sporządzonych atramentem, nie 

uległy rozkładowi i zachowały się w 

bardzo dobrym stanie. Niektóre ze 

znalezionych przedmiotów były 

wzruszające w swej wymowie, min. 

listy dzieci oraz fotografie kobiet z 

dedykacjami pełnymi tęsknoty i miłości.58                 źródło: www.katyn.rawelin.com  

Przebywającym w obozie Kozielskim wolno było pisać tylko raz w 

miesiącu, nie mogli jednak przyznawać się do tego, Ŝe są jeńcami. 

Korespondencję nie tylko cenzurowano, ale czasami nawet cofano.59 

Zdaniem dr Wodzińskiego, pierwszą 

część depozytów po ofiarach, blisko 400 

osób dostarczono Niemcom jeszcze 

podczas ekshumacji do Krakowskiego 

Instytutu Medycyny Sądowej. Stało się to 

za sprawą Hugona Kossuły - chorego 

pracownika polskiej ekipy. 14 skrzyń od 

wycofujących się wojsk natomiast trafiło w 

ręce Dr Beck’a, Niemca tam pracującego.  

źródło: www.katyn.org.au/naziphotos.html  

Dr Beck wywiózł je pod Drezno, do rodziny, ale kiedy wojska rosyjskie dotarły 

aŜ do miasteczka Radebel, kazał je wszystkie spalić. Dla historii pozostały 

jedynie niemieckie materiały propagandowe, fotografie zrobione potajemnie 

przez dr Wodzińskiego i fragmenty pierwszej części depozytów, nielegalnie 

skopiowane  przez zespół prof. Robla z Instytutu Krakowskiego.60 

                                                 
58 Janusz K. Zawodny – Katyń…, s. 30 
59 tamŜe s. 113 
60 film dokumentalny – Zbrodnia katyńska…, scenariusz i realizacja Maciej Sielski… 



 28 

Jedna z ofiar miała ukryty w bucie kosztowny pierścień ze szlachetnym 

kamieniem. Znaleziono, wiele srebrnych papierośnic oraz róŜnych pamiątek 

wykonanych przez jeńców w drewnie, z napisami <KOZIELSK>.61 NaleŜy do 

nich słynna płasko rzeźba przedstawiająca Matkę Boską – Kozielską.  

1                2      

 

 

 

 

 

 

1 http://muzeumwp.pl/katynskie/opis_katynskie.html 

2 http://www.jezuici.pl/parakow/pismo1/2004/02/MBK.htm  

 

Płaskorzeźba ta, narodziła się potajemnie z rąk 

jeńca obozu kozielskiego, „porucznika Henryka 

Gorzechowskiego (1892-1940), uczestnika wojny 

polsko – bolszewickiej, będącego oficerem Wojska 

Polskiego. „Z obozu przywiózł ją do rodzimej Gdyni Henryk Gorzechowski 

junior, równieŜ oficer WP i więzień Kozielska. Potomkowie zamordowanego 

oficera ofiarowali wizerunek Matki BoŜej jako obozową relikwię Katedrze WP w 

Warszawie, aby przypominała o ofierze złoŜonej przez polskich Ŝołnierzy i 

policjantów na Ołtarzu Ojczyzny. Ikona znalazła miejsce w Kaplicy Matki BoŜej 

Katyńskiej /…/ Kaplica upamiętnia męczeństwo 21857 obywateli RP jeńców 

wojennych i więźniów, zamordowanych wiosną 1940 r. przez NKWD na mocy 

decyzji najwyŜszych władz państwowych Związku Sowieckiego z 5 marca 

1940 r.”62 

                                                 
61 tamŜe 
62 Archidiecezjalne Centrum Informacji 
http://www.aci.waw.pl/Wizerunek_Matki_Bo%C5%BCej_Ostrobramskiej_%E2%80%93_relikwia
_z_obozu_w_Kozielsku____2380  
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„Według niemieckiej komisji liczba oficerów polskich ekshumowanych w 

Katyniu wyniosła 4143, z których zidentyfikowano 2815, a z całkowitą 

pewnością 2730.63 Według Polskiego Czerwonego KrzyŜa było ich 4243, plus 

około 200 ciał częściowo opróŜnionego grobu nr 8. Razem daje to sumę 4443 

ciał, naleŜących w większości do oficerów”.64  

 
Po dokonaniu analiz komisje, 

działające niezaleŜnie od siebie, 

opracowały trzy oddzielne raporty 

nasuwających się spostrzeŜeń i 

wniosków, zgadzając się w 

najistotniejszych szczegółach.65 

Było juŜ takŜe wiadomo, Ŝe jeńców 

ze Starobielska i Ostaszkowa 

wymordowano w innych miejscach66 

źródło: www.katyn.rawelin.com 

 

W lesie katyńskim znaleziono w sumie osiem masowych grobów, o 

głębokości od 1,80m do 3m, wypełnionych ciałami. Wszystkie zwłoki ułoŜone 

były warstwami, jedna na drugiej, niektóre z rękami związanymi z tyłu. 

„Większość ofiar zabito jednym strzałem w tył głowy, kilka – dwoma strzałami, 

zaś w jednym przypadku czaszkę przebiły trzy kule. Z reguły wlot kuli 

znajdował się ponad karkiem, następnie kanał pocisku biegł ku górze 

wychodząc na twarzy pomiędzy nosem, a linią włosów”.67 Znaleziono teŜ, w 

pojedynczych osobnych grobach dwóch generałów w pełnym umundurowaniu, 

byli to: gen. Bronisław Bohaterewicz i gen. Mieczysław Smorawiński.68 

                                                 
63 Aleksandra Kwiatkowska – Viatteau - Przypomnienie tematu…, s. 27 
64 Janusz K. Zawodny – Katyń…, s. 32 
65 tamŜe s. 28 
66 Jerzy Łojek (pseud. Leopold JeŜewski) – Dzieje sprawy Katynia, Łódź 1980 r., s. 17 
67 Janusz K. Zawodny – Katyń…, s. 28  
68 film dokumentalny - Zbrodnia katyńska – scenariusz i realizacja Maciej Sielski… 
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„Mikroskopowa analiza wykonana przy pomocy promieni 

podczerwonych wykazała, Ŝe zabito ich strzałami rewolwerowymi przez 

podniesiony kołnierz zimowego płaszcza lub bezpośrednio w tył głowy”.69 

Z raportu dr Naville’a dowiadujemy się, Ŝe: 

„W czasie badań medyczno-sądowych 

zwracaliśmy szczególną uwagę na 

transformację złogów tłuszczowych skóry 

i organów wewnętrznych, na zniszczenie 

kości, wiązadeł stawowych, deformację i 

atrofię róŜnych części ciała, a takŜe na                      źródło: www.katyn.rawelin.com 

inne oznaki, według których moŜna ustalić czas śmierci”.70             

Profesor Kozłowski, były polski premier oświadczył: „Jako Polak stoję 

wstrząśnięty przed krwią mojej ongiś armii. Człowieka rozpacz ogarnia przed 

okrucieństwem tego czynu i kaŜe stwierdzić, jak straszliwe muszą być 

następstwa tego barbarzyństwa, opierającego się na bolszewickim terrorze. Po 

sumiennym zbadaniu wszystkich istniejących danych nie moŜe juŜ ulegać 

Ŝadnej wątpliwości, Ŝe w Katyniu zaszedł wypadek masowego mordu, 

dokonanego przez GPU”. Bardzo dobitnie wyraził się takŜe flamandzki pisarz 

Philip de Pillezijn: „Jeśli naprawdę istnieje szatan, to z pewnością Ŝyje on w 

Rosji Sowieckiej”. Prezes Walońskiej Wspólnoty Kultury Pierre Hubermont 

natomiast swoje wraŜenia charakteryzuje tak: „Twarze zamordowanych 

napiętnowane są grymasem bólu i strachu. Śmierć ich była straszliwa. 

Oficerowie kładli się w dole na zwłokach swoich kolegów”.71  

Dnia 3 czerwca 1943 roku, zakończono prace ekshumacyjne w 

katyńskim lesie, zasypano osiem grobów, a kilka dni później, 7 czerwca zwłoki 

pochowano w nowych mogiłach.72  

                                                 
69 Janusz K. Zawodny – Katyń, ParyŜ 1989 r., s. 28 
70 Władimir Abarinow – Oprawcy z Katynia, Kraków 2007 r., s 169 
71 Janusz K. Zawodny – Katyń, ParyŜ 1989 r., s. 28 
72 Rosja, a Katyń – biuletyn HAI, Warszawa 1994 r., s. 37  
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W tym samym miesiącu sekretarz generalny PCK - Kazimierz Jerzy 

SkarŜyński opracował poufne, ustne sprawozdanie o wynikach obserwacji 

komisji z prac ekshumacyjnych w Katyniu.73 Jeden z profesorów medycyny 

sądowej z Zagrzebia - Edward Miloslavic w opublikowanym 20 czerwca 1943 

roku wywiadzie podsumował: „Widok był wstrząsający nie tylko dla laika, lecz 

równieŜ dla gruboskórnego pracownika naukowego. /…/ Proszę zwrócić 

uwagę, Ŝe zmarli nie byli jeńcami wojennymi. Gdyby byli, to byłaby zupełnie 

inna historia. To byli Polacy, którzy uciekli do swych słowiańskich braci, pełni 

wiary, Ŝe znajdą tam obronę i pomoc. Zamiast tego zostali okrutnie zarŜnięci 

siedem miesięcy później”.74  

     

źródło: www.katyn.org.au/naziphotos.html 

 

Jesienią 1943 roku Sowieci opanowali tereny Smoleńska i natychmiast 

powołali swoją własną komisję i nowych świadków śledztwa, których oprócz 

NKWD i członków komisji sowieckiej, nikt nigdy nie widział, ani nie mógł 

przesłuchać. Specjalna Komisja Sowiecka stwierdziła wtedy, Ŝe „oficerowie 

polscy zostali zamordowani przez Niemców na jesieni 1941 roku, czyli po 

wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej, gdy wykonując pracę w rejonie 

Smoleńska – wpadli w ręce prących naprzód wojsk niemieckich”75. 

                                                 
73 tamŜe 
74 Ujawnienie zbrodni katyńskiej – felieton wygłoszony 12. IV. 2002 r. 
http://katyn.rawelin.com/artykul4.htm  
75 Aleksandra Kwiatkowska – Viatteau -Przypomnienie tematu…, s. 27  
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Obok dokumentów, legitymacji, fotografii i listów od rodzin, a takŜe 

odznaczeń i innych dowodów toŜsamości znaleziono w kieszeniach ofiar 

równieŜ notatniki oraz wycinki z rosyjskich gazet. Zawierały one niezbite 

dowody w postaci dat zapisków sporządzanych przez jeńców, w czasie między 

jesienią 1939, a wiosną 1940 roku, przy czym, najpóźniejszy z dokumentów 

posiadał datę 6 maja 1940.76  

Komisja sowiecka nadal utrzymywała jednak, Ŝe to wyłącznie Niemcy 

ponoszą odpowiedzialność za masowe egzekucje polskich jeńców, i na pewno 

chcąc zatrzeć ślady tego faktu, „wczesną wiosną 1943 roku, wymienili u 

pomordowanych wszystkie kompromitujące ich dokumenty na takie, które 

sugerowałyby winę Związku Sowieckiego”.77  

Według komisji międzynarodowej, oraz 

członków PCK - „Z całą pewnością 

moŜna było wykluczyć moŜliwość 

podrzucenia przez Niemców 

sfabrykowanych dokumentów po 

uprzednim wydobyciu zwłok, bo czy to 

moŜliwe jest, aby wiosną 1943 roku, 

kiedy  to  rzekomo - umieścili   fałszywe 

źródło:www.tarnow.pl/historia/taka/katyn.php 

 
dokumenty w ubraniach zabitych, wiedzieli, jakie gazety były rozprowadzane w 

Kozielsku wiosną 1940 roku? Kto mógłby im udostępnić takie na przykład 

gazety jak sowiecki dziennik propagandowy dostarczany do obozu? Właśnie 

tego typu gazety znaleziono przy zwłokach. Wydaje się mało prawdopodobne, 

aby zostały one tam umieszczone przez Niemców”.78  

(Na zdjęciu powyŜej - gazeta znaleziona w jednym z grobów) 

                                                 
76 Julian Siedlecki – Losy Polaków w ZSRR…, s. 154 
77 Janusz K. Zawodny – Katyń…, s. 77 
78 tamŜe 
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„Według zgodnych, chociaŜ nie-uzgadnianych orzeczeń 

Międzynarodowej Komisji Lekarskiej, Komisji Technicznej PCK dr Mariana 

Wodzińskiego, Komisji PCK Kazimierza SkarŜyńskiego, Komisji RGO 

Edmunda Seyfrieda, delegacji jeńców – oficerów polskich z Oflagu w 

Woldenbergu, międzynarodowego zespołu dziennikarzy, zeznań i relacji 

świadków oraz 22 pamiętników znalezionych przy zwłokach – mord na 

oficerach polskich w Katyniu dokonany został w okresie marzec – maj 1940 

roku. Wskazuje to jednoznacznie na sprawców zbrodni – NKWD”.79 

 
na zdjęciach: Rzeczy zabitych oficerów 

polskich, zebrane przez polską komisję, 

podczas prac ekshumacyjnych 

wykonywanych w 1943 roku  

 
 

 

źródło: www.katyn.rawelin.com 

 

 

 

List obozowy adresowany do 

Ireny Szejner, napisany przez 

Wilhelma Szejnera – ur. w 1909 

roku, porucznika rezerwy, 

pułkownika piechoty strzelców 

kaniowskich i więźnia obozu w 

Starobielsku zamordowanego 

przez NKWD w roku 1940. 

 

 

 

                                                 
79 Andrzej L. Szcześniak – Katyń – tło historyczne, fakty, dokumenty…, s. 133 
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20 listopada 1945 roku wszczęto proces przeciwko głównym 

zbrodniarzom wojennym III Rzeszy. Akt oskarŜenia dotyczył zbrodni 

ludobójstwa. Jednym z zarzutów kierowanych w stronę Niemców, okazał się 

mord polskich oficerów w Katyniu. Jedynym dowodem, przedstawionym przez 

prokuraturę radziecką był raport Komisji Specjalnej N. Burdenki. Pozostałe 

raporty pominięto.80 Według raportu, głównym wykonawcą mordu miał być 

podpułkownik Arnes – dowódca sztabu 537 batalionu pionierów. Na Sali 

sądowej zaś, „przy pulpicie świadków zasiadł starszy pan w mundurze 

Wehrmachtu bez dystynkcji i orderów. Nazywał się Fryderyk Ahrens i był 

dowódcą 537 pułku łączności. Dowództwo pułku stało właśnie w domu 

letniskowym NKWD w <Kozich Górach>”.81  

Jednak oskarŜany o zamordowanie, bądź współuczestniczenie w 

wymordowaniu 11000 polskich oficerów, nie nazywa się Arnes, lecz Ahrens, 

dowodził, nie 537 batalionem pionierów, lecz 537 pułkiem łączności i twierdzi, 

Ŝe nie wiedział nic o istnieniu jenieckich obozów, w Kozielsku, Starobielsku i 

Ostaszkowie, a do Smoleńska przybył jesienią 1941 roku, po zajęciu tych 

terenów przez Armię Czerwoną.82 Postawiony przed sądem Arens zeznaje: 

„Na początku 1943 roku obok mojego sztabu pułku, mieszkało rosyjskie 

małŜeństwo. Zajmowało się pszczelarstwem, ja teŜ jestem pszczelarzem, 

dlatego między nami nawiązała się dość bliska znajomość /…/ Powiedziałem 

im, Ŝe oni właściwie powinni wiedzieć, kiedy przeprowadzono rozstrzeliwania, 

poniewaŜ mieszkają obok grobów. Wtedy ci ludzie odpowiedzieli, Ŝe działo się 

to wiosną 1940 roku; Na stacje Gniazdowo w 50-tonowych wagonach 

kolejowych przywieziono ponad 400 Polaków w mundurach, którzy następnie 

zostali wywiezieni do lasu. Było słychać potem strzały i krzyki”.83 

                                                 
80 Andrzej L. Szcześniak – Katyń – tło historyczne…, s. 132, 133 
81 Janusz Laskowski – Sprawa katyńska w Norymberdze, „Niepodległość” tom I (czasopismo 
poświęcone najnowszym dziejom Polski), Londyn 1948 r., s. 225, 226 
82 tamŜe, s. 226 
83 Władimir Abarinow – Oprawcy z Katynia, Kraków 2007 r., s 205 
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W trakcie procesu wykluczono go z grona podejrzanych, nie znaleziono 

Ŝadnych innych winnych, choć takie oskarŜenia padały. W rezultacie 

zakończono proces bez dalszego wyjaśniania i dociekania. Uznano argumenty 

Związku Radzieckiego, utrzymujące wersję komisji N. Burdenki. Winą za 

masakrę nie obciąŜono równieŜ i Niemców. Katyń odszedł w cień na długie 

lata.  

W świetle międzynarodowych zasad prawnych Trybunał Norymberski 

dopuścił do dwóch powaŜnych uchybień. Po pierwsze - nikt nie moŜe być 

sędzią we własnej sprawie, jak to zrobił Związek Radziecki, po drugie, co 

dotyczy materiałów i świadectw strony polskiej, w procesie przeciw 

zbrodniarzom wojennym zostały one pominięte. W 1946 roku, Burdenko w 

rozmowie z przyjacielem profesorem Olsztyńskim wyznał: „Pewne jest, Ŝe takie 

Katynie były i będą się zdarzać /…/ gdybyśmy zaczęli drąŜyć naszą matkę 

Rosję, znaleźlibyśmy sporo podobnych grobów. Byłem formalnie gotów 

zaprzeczyć oskarŜeniu niemieckiemu. Posłuszny osobistemu rozkazowi 

Stalina, udałem się do Katynia, gdzie właśnie odkryto groby /…/ Wszystkie 

ciała były pogrzebane od czterech lat. Śmierć nastąpiła w roku 1940… Dla 

mnie, jako lekarza, fakt ten jest oczywisty i niemoŜliwy do zakwestionowania. 

Nasi towarzysze z NKWD popełnili powaŜny błąd /…/”84 

Zdaniem płk Stanisława Koszutskiego: „Wiem z całą pewnością, Ŝe 

gdyby upiory mogły mówić, to ci Ŝołnierze polscy zabici w Katyniu, zapytani, co 

sądzą, dlaczego zostali zamordowani, wszyscy bez wahania odpowiedzieliby: 

Byliśmy rozbrojeni i związani, ale ginęliśmy walcząc o Polskę. Śmierć nasza 

jest konsekwencją naszej postawy i działalności. Zginęliśmy w bitwie o Polskę, 

w mundurach z odznakami szarŜy i godła państwowego”85  

                                                 
84 Janusz K. Zawodny: dzieło cyt., s. 158 – Andrzej L. Szcześniak – Katyń – tło historyczne…, s. 
154 
85 Słowa płk Koszutskiego cytowane przez – Zbigniew S. Siemaszko - W sowieckim osaczeniu 
1939-1943, Londyn 1991 r., s. 41 
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Jak pisze Henryk Piecuch niewiele brakowało, Ŝeby za zbrodnię w 

Katyniu odpowiedzieli Niemcy, tyle, Ŝe jako ludobójcy, ale poniewaŜ „nie udało 

się obciąŜyć Niemców, to po upadku systemu, gdy Borys Jelcyn niebacznie 

przyznał, iŜ zbrodnia jest dziełem NKWD, rychło się okazało, Ŝe to nie Ŝadne 

ludobójstwo, a jedynie zwyczajna zbrodnia wojenna. Jedna z tysięcy”.86 

Pół wieku musiało minąć, aby prawda o losie polskich oficerów wyszła 

wreszcie na jaw. 14 października 1992 roku, wysłannik Borysa Jelcyna 

przekazał w Warszawie akta sprawy Katynia Lechowi Wałęsie – głowie 

państwa nowej Rzeczpospolitej Polskiej. Dokumenty są ostatecznym 

dowodem winy Związku Radzieckiego.87  

Nie mniej niŜ 3739 jeńców ze Starobielska, zostało zlikwidowanych w 

identyczny sposób jak w Katyniu, w piwnicach gmachu charkowskiego NKWD i 

pogrzebanych w lasku pod miastem (wieś Piatichatki, połoŜona w odległości 

1,5 kilometra od Charkowa)88  

Tutaj równieŜ ekipa ekspertów polsko-rosyjskich, pracująca w zakresie 

dochodzenia prokuratorskiego ekshumowała dla potrzeb śledztwa ciała 169 

polskich oficerów. Z blisko 6314 jeńców Ostaszkowa, zamordowanych przez 

kalinińskie NKWD w podziemiach swojej siedziby i zakopanych w lasach osady 

Jamok, pod wsią Miednoje, około 30 kilometrów od Kalinina wydobyto zwłoki 

243 jeńców..89 Na 13 wziętych do niewoli generałów zginęło 12. Oszczędzono 

jedynie starego generała Jerzego Wołkowickiego, bohatera spod Cuszimy.90 

Resztę naszych braci, ojców, męŜów i synów być moŜe na zawsze pochłonęła 

ziemia. 

                                                 
86 Henryk Piecuch – Dwa strzały, wydanie pierwsze, Chicago - Warszawa 2006 r., s. 132 
87 film dokumentalny – Katyń - Ludobójstwo i propaganda (cz. I), reŜyseria Barbara Dryscha, 
Marek Grzona, produkcja: Polska - Niemcy – Rosja, 1993 r. 
88 Sławomir Kalbarczyk – Zbrodnia. Droga do prawdy. Kara?, Katyń po 65 latach, „Komentarze 
historyczne” – www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?...   
89 film dokumentalny - Zbrodnia katyńska – scenariusz i realizacja Maciej Sielski… 
90 Wikipedia, Wolna encyklopedia, pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_rosyjsko-japońska - 16k  
Bitwa pod Cuszim ą - bitwa morska pomiędzy flotą rosyjską, a japońską podczas wojny 
rosyjsko-japońskiej 1904-1905, stoczona 27-28.V.1905 w Cieśninie Cuszimskiej pomiędzy 
Japonią a Koreą, zakończona miaŜdŜącym zwycięstwem Japończyków 
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KOZIELSK  

Mord Smoleńsk, ul. DzierŜyńskiego 13 - zabito 4.566 osób w tym 4 generałów 

 
• generał brygady - Bohaterewicz Bronisław 

• kontradmirał - Czernicki Xawery 

• generał dywizji - Minkiewicz-OdrowąŜ Henryk 

• generał brygady - Smorawiński Mieczysław 

• uratowany generał brygady - Wołkowicki Jerzy 

 

STAROBIELSK 

Mord Charków, pl. DzierŜyńskiego 3 - zabito 3.977 osób w tym 8 generałów 

 
• generał brygady - Billewicz Leon 

• generał dywizji - Haller Stanisław 

• generał brygady - Kowalewski Aleksander 

• generał brygady - Łukowski-Orlik Kazimierz 

• generał brygady kaw. w st. sp. - Plisowski Konstanty 

• generał brygady - Sikorski Franciszek 

• generał dywizji - Skierski Leonard 

• generał brygady kaw. - Skuratowicz Piotr 

 

Jeńcy OSTASZKOWA   

 Mord w Kalininie, ul. Sowiecka 5 - zabito 6.588 osób 

„Człowiek Ŝyje dopóty, dopóki istnieje o nim wspomnienie. Niechaj 

pamięć o pomordowanych, tląca się dotąd w sercach ich rodzin i 

współtowarzyszy broni, utrwali się w ogólnonarodowej świadomości”.91 

 

                                                 
91 Andrzej Leszek Szcześniak – Katyń, lista ofiar i zaginionych jeńców obozów Kozielsk, 
Ostaszków, Starobielsk, Wydawnictwo ALFA, Warszawa 1989 r., s. 13 

Generałowie polscy – Jeńcy obozów w Kozielsku i Starobielsku 
pomordowani przez NKWD w 1940 roku 
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Polscy oficerowie pomordowani przez NKWD 
w 1940 roku 
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„Jedynym polskim oficerem ocalałym z transportu do Katynia był 

Stanisław Swianiewicz. Odłączony w ostatniej chwili od reszty kolegów na 

stacji Gniazdowo, Przewieziony specjalnym konwojem do Moskwy, otrzymał 

tam wyrok 8 lat obozu pracy przymusowej.”.92 Zwolniony wiosną 1942 dzięki 

licznym interwencjom polskich władz wojskowych, po specjalnej nocie złoŜonej 

przez MSZ ambasadorowi sowieckiemu przy Rządzie Polskim w Londynie.93     

„Wbrew wszelkim międzynarodowym prawom ponad 8000 oficerów i 

6500 innych polskich jeńców w mundurach, osadzonych w trzech największych 

obozach jenieckich w ZSRR zostało w nieludzki sposób zamordowanych. 

Zginęło 300 pułkowników i podpułkowników, 500 majorów, 2500 kapitanów, 

5000 poruczników i podporuczników, 500 podchorąŜych i kadetów, a poniewaŜ 

byli to teŜ rezerwiści, zginęło teŜ, więc około 50 profesorów i docentów, ponad 

700 lekarzy, 600 nauczycieli, 450 inŜynierów róŜnej specjalności, 400 

prawników oraz wielu artystów, literatów, dziennikarzy i publicystów, działaczy 

społecznych i księŜy. Kwiat inteligencji polskiej”.94  

„Katyń, Smoleńsk, Kalinin, Charków i liczne więzienia NKWD na 

okupowanych terenach Polski – stacje cierpienia. We wszystkich tych 

miejscach NKWD mordowało systematycznie obywateli polskich. Wyrok 

21.857 niewinnych ludzi został przedłoŜony Stalinowi przez Lawrientija Berię. 

<Wychodząc z załoŜenia, Ŝe wszyscy oni są zaŜartymi i 

nieprzejednanymi wrogami władzy radzieckiej, NKWD Związku Radzieckiego 

uwaŜa za konieczne wymierzenie im najwyŜszej kary – kary śmierci przez 

rozstrzelanie>. Stalin, Woroszyłow, Mikojan, przypieczętowali swoimi 

podpisami wyrok Berii.”95  

                                                 
92 Andrzej Leszek Szcześniak – Katyńska zbrodnia, PWE Radom 2006 r., s. 49 
93 tamŜe 
94 film dokumentalny - Zbrodnia katyńska – scenariusz i realizacja Maciej Sielski… 
95 film dokumentalny – Der Massenmord und die Propagandalüge, cz. I  – ein film von Barbara 
Dyrschka, Marek Grzona, Ingo Bethke – produktion WERNER CHR. KLIMM Vitali Tuyrow, 
Slawomir Boniecki, Elke Weber – Moore, Mechthild Schäfer, Karen Piel – Marxcors, produkcja 
(Polska, Niemcy, Rosja) 1993 r. 
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„W rozkazie Stalina według NKWD nie było Ŝadnych   

niejasności. I chociaŜ niedługo po dokonaniu zbrodni, 

kiedy Lawrientij Beria i Wsiewołod N. Mierkułow 

spotkali się z kilkoma ocalonymi z Kozielska i 

Starobielska, oznajmiając im, Ŝe wobec pozostałych 

jeńców popełniona została „wielka pomyłka”, wydaje 

się niemal pewne, Ŝe likwidacja Polaków nie została 

przeprowadzona przez Ŝadną pomyłkę. W Związku 

Radzieckim, bowiem tylko jeden człowiek mógł   

podejmować takie decyzje  – Józef   Stalin”.96 

Lawrenty Pawlowicz BERIA  (fot. 1) * 
 

„UwaŜam, Ŝe wśród jeńców wojennych była polska elita intelektualna i 

wojskowa. Ludzie ci nigdy nie pogodziliby się z likwidacją państwa polskiego. 

To byli potencjalni bojownicy o utworzenie niepodległej Polski. I rzeczywiście 

likwidując niepodległość państwa – Stalin wydał rozkaz zlikwidowania 

przyszłych twórców państwa polskiego”97 

Podczas rozmowy z dr hab. Zbigniewem Karpusem, zastanawialiśmy 

się, czy pomysł wymordowania w Katyniu polskich jeńców wojennych wyszedł 

od Lawrientija Berii, czy od samego Stalina? Dr Karpus uwaŜa, Ŝe: „Trudno 

powiedzieć, ale chyba od Stalina. Oni mordowali teŜ swoich, dla nich to był 

Ŝaden problem. Kwestia tylko tego, kto był sprawcą. Myślę, Ŝe wspólnie to 

wymyślili, ale z decyzji Stalina podpisali się wszyscy i Beria i Kaganowicz i 

Mołotow i wszyscy inni. Stalin wszystkich zmusił. I, co jest rzeczą niesamowitą 

trzymali te dokumenty”.98 

                                                 
96 Allen Paul – Stalin’s Massacre and the Seeds of Polish Resurrection (Katyń. Stalinowska 
masakra i tryumf prawdy), Corpyright by Allen Poul, 1991 Charles Scribner’s Sons, 1996 Naval 
Institute Press, corpyright for the Polish edition – Rada Ochrony Pamięci Walk I Męczeństwa, 
Warszawa 2003 r., s. 143 
97 Natalia Lebiediewa – historyk - film dokumentalny – Katyń - Ludobójstwo i propaganda (cz. I) 
98 Wypowiedź dr hab. Zbigniewa Karpusa - Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2006 r., s. – patrz aneks 2 
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Józef Stalin  – właściwie Josif Wissarionowicz 

DŜugaszwili, był działaczem politycznym, 

przywódcą ZSRR i twórcą najbardziej 

ludobójczego obok hitleryzmu systemu XX w. 

Wprowadził dyktatorski kult własnej osoby.99  

Jedno z powiedzeń Stalina: „NiewaŜne kto głosuje, 

waŜne kto liczy głosy".100 (fot. 2) * 

* http://www.polonica.net/KATYN_zbrodnia_ludobojstwa.htm 

Pod koniec 1920 roku rola Stalina była 

niewielka. Od decyzji rady politycznej przy froncie południowo zachodnim, 

której był szefem zaleŜało to, Ŝe Armia Konna Budionnego zbyt późno poszła 

na Warszawę i nie odegrała roli, jaką mogłaby odegrać. Zdaniem 

Tuchaczewskiego, miało to decydujący wpływ na przegraną i było jedną z 

przyczyn zwycięstwa Polaków. Stalin mógł się mścić za to - po pierwsze na 

Tuchaczewskim, który został zlikwidowany, a potem równieŜ na tych, którzy 

uczestniczyli w tej walce, byli oficerami polski.101 

Podczas badań komisji lekarskiej powstał film pt: „W lesie katyńskim”, 

Wyświetlano go głównie w obozach z polskimi robotnikami przymusowymi i w 

obozach jenieckich. Komentarz do filmu miał na celu zmiany nastrojów 

internowanych Polaków na korzyść Niemców: „Członkowie byłej polskiej armii, 

którzy przyjechali do Katynia patrzą ze zgrozą na groby i szeregi ofiar. Widzą, 

w jaki sposób ich koledzy, którzy oddali się dobrowolnie w 1939 roku w ręce 

władz bolszewickich – zostali zlikwidowani przez oprawców Stalina. Liczba 

oficerów zamordowanych przez bolszewików jest 11 razy większa, niŜ liczba 

oficerów poległych podczas wojny. Tamci polegli w walce, Ŝołnierz przeciw 

Ŝołnierzowi, tutaj mordowano bezbronnych”.102 

                                                 
99 http://portalwiedzy.onet.pl/13794,,,,stalin_jozef_wissarionowicz,haslo.html - Encyklopedia 
100 PAP – PSL chce uchwały Sejmu w sprawie sfałszowanych wyborów w 1947 r., 19.01.2007 r. 
101 Wypowiedź dr hab. Zbigniewa Karpusa, Toruń 2006 r., s. – patrz aneks 2 
102 film dokumentalny – Katyń - Ludobójstwo i propaganda (cz. I) 
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Na zebraniu Politbiura Komitetu Centralnego 5 marca, 1940, 

jego członkowie glosowali jednomyślnie za zaleceniem NKWD, 

aby 25 700 obywateli polskich zostało straconych. 

Egzekucje rozpoczęto 5 kwietnia 1940 roku.103    

 

                                                 
103 http://www.polonica.net/KATYN_zbrodnia_ludobojstwa.htm  
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1.1. W prasie niemieckiej i w prasie polskiej – tzw . „gadzinowej”  

 

Ziemie polskie okupowane przez Niemcy i Związek Radziecki, po 

przegranej kampanii wrześniowej były początkiem końca dla przedwojennego 

modelu prasy. W historii prasy polskiej rok 1939 to czas jednej z 

najpowaŜniejszych cenzur, trwającej aŜ do końca II wojny światowej. Władze 

niemieckie zmierzały do zlikwidowania całej prasy drukowanej na terenach 

zajętych we wrześniu 1939 roku.104 Zwalczano kaŜdy przejaw polskiego Ŝycia 

społecznego i kulturalnego. Wszystkie wydawnictwa polskie zlikwidowano, 

powołując na ich miejsce własne tytuły w języku polskim.105 W Generalnym 

Gubernatorstwie wstrzymano wydawanie jakichkolwiek druków periodycznych. 

Dotychczasowy system obiegu informacji został zastąpiony nowym, opartym 

na zasadach polityki propagandowej III Rzeszy. Celem propagandy było 

utworzenie na terenie Generalnego Gubernatorstwa ze stolicą w Krakowie 

systemu prasowego, o niewielkiej liczbie tytułów. Były to wydawane w 

większych miastach dystryktu dzienniki informacyjne. W październiku 1939 

roku, w nakładzie około 200 tysięcy egzemplarzy, ukazał się „Nowy Kurier 

Warszawski”, którego tytuł nawiązywał do popularnego dziennika 

warszawskiego oraz „Goniec Krakowski” w nakładzie 60 tysięcy 

egzemplarzy.106 Potocznie zwano je gadzinówkami, szmatławcami.107 

Mimo powszechnej niechęci do prasy „gadzinowej”, polskie 

społeczeństwo z konieczności korzystało z jej usług. Prasa ta pełniła bowiem 

min. funkcję pośrednictwa pracy, kupna, sprzedaŜy poprzez zamieszczanie 

róŜnych ofert, dostarczała informacji o cenach, zaopatrzeniu kartkowym. Na 

                                                 
104 Rafał Habielski – Lata 1900-1945, Media w Polsce w XX wieku, redakcja: R. Gluza, Poznań 
1999 r., s. 20, 21                           
105 W. Wójcik – Prasa gadzinowa Generalnej Guberni w latach 1939-45, Kraków 1988 r. – 
Sylwester Dziki - Media w rozwoju historycznym – Dziennikarstwo i świat mediów, redakcja: Z. 
Bauer i E. Chudziński, Kraków 1996 r., s. 29 
106 Rafał Habielski – Lata 1900-1945, Media w Polsce w XX wieku…, s. 21 
107 W. Wójcik – Prasa gadzinowa Generalnej Guberni w latach 1939-45, Kraków 1988 r. – 
Sylwester Dziki - Media w rozwoju historycznym…, s. 29 
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łamach „gadzinówek” przedstawiano sprawy dotyczące przemysłu, rolnictwa 

czy rzemiosła. Zawierały przestrogi przed nieuczciwymi sposobami handlu, czy 

szkodliwymi produktami Ŝywnościowymi, co niewątpliwie ułatwiał trudny okres 

okupacyjny. Prasa ta była źródłem aktualnych wydarzeń wojennych i 

politycznych, a takŜe o szczególnie interesującej polskie społeczeństwo 

sprawie polskiej. Informacje zamieszczane w prasie dostarczane były za 

pośrednictwem agencji Telepress, która w oparciu o wytyczne szefa prasy 

rządu GG dr Ottona Dietricha codziennie opracowywała serwis wiadomości.108 

W Radomiu wychodził „Kurier Radomski” oraz „Dziennik Radomski”, w 

Częstochowie „Kurier Częstochowski”, a w Lublinie „Głos Lubelski”. Ponadto 

tygodniki: krakowski „Ilustrowany Kurier Polski” w nakładzie 50 tys. 

egzemplarzy i warszawskie „7 Dni” około 40 tys. egzemplarzy. Wszystkie te 

pisma przez społeczeństwo polskie określane były mianem „gadzinówek”, 

pozostających na usługach władz okupacyjnych.109  

W redakcjach pracowała garstka dziennikarzy polskich, którzy 

zdecydowali się na współpracę, określaną w społeczeństwie kolaboracją z 

wrogiem.110 AŜ do wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej we Lwowie wydawana 

była „Gazeta Lwowska”, a w Wilnie „Goniec Codzienny”. Posadę redaktora 

„Gońca” zaproponowano Józefowi Mackiewiczowi, ale w lipcu 1941 roku 

odmówił on Niemcom „objęcia pisma w języku polskim”. W efekcie tego został 

nim Czesław Ancerewicz – dziennikarz z Białegostoku. Nie ulega wątpliwości, 

Ŝe choć Mackiewicz odmówił proponowanej mu roli redaktora, to w 

początkowym okresie istnienia „Gońca Codziennego” nawiązał z nim bliską 

współpracę.111 

                                                 
108 Ewa Cytowska – Prasa Gadzinowa, „Mówią Wieki”, nr 2, rocznik 24, 1983 r., s. 24 i 25 
109 Sebastian Chosiński – Prasa gadzinowa pod okupacją niemiecką, Trzy okupacje Józefa 
Mackiewicza (1939-1944): Okupacja niemiecka (VI 1941 - V 1944), nr 1, s. 1 
http://esencja.pl/ksiazka/publicystyka/tekst.html?id=2997  
110 Ewa Cytowska – Prasa Gadzinowa, „Mówią Wieki”…, s. 24 
111 Sebastian Chosiński – Prasa gadzinowa pod okupacją niemiecką, Trzy okupacje Józefa 
Mackiewicza (1939-1944): Okupacja niemiecka (VI 1941 - V 1944), nr 1, s. 1 
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Publicystyka Mackiewicza, miała co prawda charakter antysowiecki, ale 

podziemie uznało to za akt kolaboracji, wydając na niego wyrok śmierci. Wyrok 

ten wstrzymano, a ponowne rozpatrzenie sprawy przeniesiono na okres 

powojenny.112 Po powrocie z Katynia, gdzie Mackiewicz pojechał na 

zaproszenie władz niemieckich, ogłosił on w gadzinówce wileńskiej „Goniec 

Codzienny” wywiad prasowy, w którym wyraźnie zaznacza, Ŝe mordu na 

polskich oficerach dokonali Sowieci. Wiadomość o odkryciu grobów w Katyniu 

szybko zdobyła zasięg ogólnokrajowy, budząc lęk i powszechną rozpacz. 

Prasa gadzinowa w miarę identyfikacji zwłok, przystąpiła do drukowania 

nazwisk ofiar.113 

„Mackiewicz ze swoją wiedzą o Katyniu był dla nich bardzo 

niebezpieczny, zatem wyeliminowanie go – poprzez doprowadzenie do 

wykonania wyroku śmierci, który ciąŜył na nim od 1942 roku i całkiem 

niedawno został odwołany – byłoby im na rękę. Do tego na szczęście nie 

doszło”.114  

Po wojnie nie wymieniano nazwiska Mackiewicza, nie wspominano o 

nim przy okazji omawiania gazet gadzinowych, ani w „Prasie polskiej 1939-

1945”, ani w „Historii prasy polskiej”. Być moŜe powodem tego była obawa 

autorów tych monografii przed konfliktem z peerelowską cenzurą? Wśród 

zamieszczanych w „Gońcu” artykułów Mackiewicza znalazły się bowiem min: 

Moja dyskusja z NKWD (opublikowana w czterech odcinkach, nr 6-9 w roku 

1941), oraz To dopiero byłaby klęska (komentarz polityczny do porozumienia 

angielsko-sowieckiego w numerze 16 z 10 sierpnia 1941), takŜe kilka innych. 

W numerach, z końca 1941 roku i dalszych nie było juŜ tekstów podpisanych 

„J.M.” Wyjątek stanowi rozmowa opublikowana w numerze 577 z 3 czerwca 

1943 roku, przeprowadzona z Mackiewiczem przez dziennikarza gazety. W 

                                                 
112 Rafał Habielski – Lata 1900-1945, Media w Polsce w XX wieku…, s. 21   
113 Stefan Korboński – Polskie państwo podziemne – „Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-
1945”, ParyŜ 1975 r., s. 151, 152 
114 Sebastian Choiński – Trzy okupacje Józefa Mackiewicza (1939-1944): Okupacja Niemiecka 
(VI 1941 – V 1944), nr 1 (L III) styczeń – luty 2006, str. 57 (1)  
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wywiadzie zatytułowanym „Widziałem na własne oczy”, opowiada o podróŜy do 

Katynia, dokąd udał się zaproszony przez władze niemieckie i o przeŜyciach, 

jakie tej wyprawie towarzyszyły. Obecny przy wydobywaniu zwłok 

pomordowanych oficerów polskich wyznaje: „Smoleńsk, który widziałem, 

Katyń, zbrodnie, trupy, ruiny, bolszewizm, który sam przeszedłem i listy, listy 

dzieci do swych ojców, zaczynające się od słów Kochany Tatusiu, czy 

Kochany Ojczulku, wydobywane dziś ze stosów sprasowanych, cuchnących 

ciał, z tej mazi śmierci, lub na wpół zasuszonych mundurów polskich.. Tak, 

wszystko to razem wytwarza jakby długi łańcuch asocjacji, myśli, refleksji, 

zapadający głęboko w duszę”.115  

Mackiewicz nie omija najmniejszego szczegółu tragedii ukrytej 

wewnątrz katyńskiego lasu. „Ale nie pachnie tam ani wilgotnym mchem, ani 

igliwiem młodych brzóz i sosenek. Przytłacza ohydnie cuchnący, słodkawy, 

lepki swąd trupi, dotkliwy pomimo zimna i wiatru tak bardzo, Ŝe cofnąłem się 

odruchowo o krok w tył i właśnie wtedy nastąpiłem na przedmiot, który ugiął się 

pod nogą. Była to czapka oficera polskiego o ciemnozielonym otoku naszej 

artylerii. Podniosłem ją i odłoŜyłem w bok na dywanik rosnących w tym miejscu 

nieśmiertelników”.116 Zapytany przez dziennikarza „Gońca”, czy istnieją 

jakiekolwiek wątpliwości, Ŝe oficerowie polscy nie zginęli z rąk bolszewików, 

Mackiewicz odpowiedział, Ŝe nie ma najmniejszych nawet wątpliwości, Ŝe o 

tragicznym losie pomordowanych zadecydowali bolszewicy.117  

„Goniec” był typową „gadzinówką” niemiecką, narzędziem w rękach 

hitlerowskiej propagandy, ale podawał on takŜe prawdziwe informacje o 

realiach sowieckiej okupacji Litwy i warunkach Ŝycia w ZSRR. Ponadto 

zawierał sporo relacji, wspomnień oraz dokumentów dotyczących losów 

Polaków deportowanych, więzionych, prześladowanych i mordowanych przez 

                                                 
115 Józef Mackiewicz – Widziałem na własne oczy – „Goniec Codzienny”, nr 577, Wilno, 3 
czerwca 1943 r. – Aleksandra Kwiatkowska Viatteau - Przypomnienie tematu…, s. 51 
116 tamŜe s. 52 
117 Sebastian Chosiński – Trzy okupacje Józefa Mackiewicza… 
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władze radzieckie. DuŜo pisano na temat okrucieństwa NKWD wobec 

Polaków.  

Opisywano warunki panujące w radzieckich więzieniach i obozach 

koncentracyjnych. Nie brakowało jednak równieŜ artykułów propagandowych, 

wychwalających hitlerowskie Niemcy. Niezmiennie aktualnym tematem 

„Gońca” był takŜe obsesyjny antysemityzm, charakteryzujący ZSRR jako 

władzę „Ŝydo-komuny”, a państwa zachodnie – wchodzące z Sowietami w 

koalicję – jako narzędzia Ŝydowskiego spisku.118  

W Generalnej Guberni „prasa gadzinowa” – oficjalna - podjęła łańcuch 

publikacji na temat zbrodni w Katyniu. „Co się stało z Polakami w Sowietach? 

Estończycy widzieli ich groby.”, „Bolszewicy zamordowali tysiące oficerów 

polskich”, „Szczątki 12 000 oficerów polskich w masowych grobach. Kozia 

Góra pod Smoleńskiem odsłania swą krwawą tajemnicę” – grzmiały nagłówki 

w „Nowym Kurierze Warszawskim”. Informacje zamieszczane w „Kurierze” 

często mijały się z prawdą, poniewaŜ w lesie katyńskim wymordowano około 

4400 jeńców, a o mogiłach w Miednoje i Piatichatkach, gdzie ziemia kryła 

następne 10 tysięcy polskich Ŝołnierzy i policjantów Niemcy nie mieli pojęcia. 

Zdawano sobie jedynie sprawę z faktu samej masakry. Wkrótce zaczęły się 

ukazywać publikacje z imienną listą zidentyfikowanych ofiar. Naturalnie był to 

wyłącznie wynik niemieckiej propagandy, więc o szczerym współczuciu, czy 

dogłębnym i rzetelnym wyjaśnieniu sprawy nie było nawet mowy. „Polacy 

ponieśli śmierć nie całkiem bez winy, bo przecieŜ to oni byli podŜegaczami do 

wojny” – zanotował 17 kwietnia Goebbels.119  

W „Nowym Kurierze Warszawskim”, znalazły się szczegółowe artykuły 

opisujące tragedię wymordowanych w lesie katyńskim oficerów polskich. 
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Część z nich to przedruki z prasy emigracyjnej jak np.: londyńskie 

„Wiadomości Polskie”.* 

W numerze 89 „Nowego Kuriera” z dnia 14 kwietnia 1943 roku, pod 

nagłówkiem Z obozu jeńców w Kozielsku do masowych grobów pod 

Smoleńskiem napisano: „Bolszewicy zamordowali tysiące oficerów polskich. 

Delegacja Polaków z Ferdynandem Goetlem na czele ogląda wstrząsające 

cmentarzysko – wśród ofiar gen. Smorawiński, gen. Bohaterewicz i płk 

Hałaciński.120  

Na podstawie doniesień mieszkańców wsi Gniazdów, leŜącej około 15 

km na pn - wsch od Smoleńska, władze niemieckie dokonały w tych dniach 

poszukiwań na obszarze zalesionego wzgórza, odkrywając tam ogromne 

cmentarzyska pomordowanych oficerów polskich. „JuŜ przy pierwszych 

zwłokach, jakie wydobyto, moŜna było mimo silnego rozkładu, ponad wszelką 

wątpliwość stwierdzić, na podstawie znajdujących się na trupach mundurów, 

tudzieŜ znalezionych w nich dokumentów, listów oraz przedmiotów, iŜ są to byli 

jeńcy wojenni osadzeni w zorganizowanym przez Sowiety obozie oficerskim, 

dla jeńców wojskowych w Kozielsku pod Orłem”.121  

W kolejnym 90 numerze „Nowego Kuriera Warszawskiego” czytamy 

„Szczątki 12000 oficerów polskich w masowych grobach. Mordercze strzały 

czerwonych katów padły w tył głowy. Częściowa lista rozpoznanych ofiar – 

zbrodnię popełniono na wiosnę 1940 roku”.122  

Widać wyraźnie, jak dalece w swej polityce niszczenia posunęli się 

bolszewiccy oprawcy, ściągając na Kozią Górę wszystkich wyodrębnionych 

oficerów i unicestwiając ich w hołdzie dla swej barbarzyńskiej ideologii, dla 

uhonorowania Stalina i jego reŜimu. Fakty uderzają w Związek Sowiecki siłą 

kamieni. Ponad wszelką wątpliwość wyjaśniają od dawna poruszany temat 

                                                 
120 Z obozu jeńców w Kozielsku do masowych grobów pod Smoleńskiem – „Nowy Kurier 
Warszawski”, nr 89 z 14 kwietnia 1943 r., s. 1 
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122 Kozia Góra pod Smoleńskiem odsłania swą krwawą tajemnicę – „Nowy Kurier Warszawski”, 
nr 90 z 15 kwietnia 1943 r., s. 1 
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zaginięcia części internowanej armii polskiej. „Bolszewicy, którzy jak wiadomo 

w ciągu 25 lat swych krwawych rządów, zniszczyli całą wyŜszą warstwę 

narodu rosyjskiego, w sposób systematyczny i świadomy, ani na chwilę nie 

wzdrygnęli się przed postąpieniem w taki sam sposób z częścią polskiego 

korpusu oficerskiego, jaki wpadł w ich ręce”.123  

Przypuszczam, Ŝe nie mięli pojęcia iŜ owa straszliwa zbrodnia mogłaby 

kiedykolwiek w przyszłości ujrzeć światło dzienne. Mord na polskich jeńcach w 

Katyniu, zmusił Niemców do przypomnienia sobie i uświadomienia, Ŝe Polska 

jeszcze nie zginęła.  

Prasa gadzinowa umieszczała w tym czasie listy z Gdyni, Katowic, 

Poznania. Wszystkie dotyczyły sprawy Katynia. Podkreślało to jednolitość i 

niepodzielność naszego kraju. We właściwym świetle ukazując dwóch naszych 

wrogów Niemcy i Rosję.  

W artykule Poza prawem i ludzkością czytamy: „Zamordowano ich w 

ohydny i katowski sposób, w okresie, gdy Związek Sowiecki nie prowadził 

jeszcze Ŝadnej wojny, więc nie mogło być najmniejszej mowy o jakiś aktach 

sabotaŜu, czy spiskach antysowieckich ze strony oficerów. Oficerowie – jeńcy 

nie urządzali buntów, nie próbowali masowej ucieczki, nie uczynili nic, co 

mogłoby usprawiedliwić jakiekolwiek represje w stosunku do nich. A cóŜ 

dopiero mówić o bezprzykładnej w historii państw cywilizowanych masakrze 12 

tysięcy jeńców wojennych! Jeńcy wojenni są pod straŜą honoru państwa, które 

internuje ich w specjalnych obozach”.124 Odpowiednie przepisy prawa 

międzynarodowego regulującego stosunki wzajemne między państwami oraz 

organizacjami międzynarodowymi (w tzw. konwencji genewskiej z 27 II 1929 

roku o traktowaniu jeńców wojennych) jasno i ściśle określają sposób ich 

traktowania.125  
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„Jeńcy wojenni powinni być zawsze traktowani w sposób humanitarny. 

Wszelkie bezprawne działanie lub zaniechanie ze strony mocarstwa 

zatrzymującego, powodujące śmierć lub powaŜne zagroŜenie zdrowia jeńca 

wojennego znajdującego się w jego władzy, jest zakazane i uwaŜane będzie 

za cięŜkie naruszenie niniejszej konwencji. W szczególności Ŝaden jeniec 

wojenny nie moŜe być okaleczony fizycznie ani poddany doświadczeniom 

lekarskim lub naukowym jakiegokolwiek rodzaju, które nie są uzasadnione 

leczeniem tego jeńca i nie leŜą w jego interesie. Jeńcy wojenni powinni być 

równieŜ stale chronieni zwłaszcza przed kaŜdym aktem gwałtu lub 

zastraszenia, przed zniewagami i ciekawością publiczną. Środki odwetowe 

względem nich są zabronione”.126  

Zbrodnia w Katyniu zaprzecza wszelkim pojęciom prawa 

międzynarodowego i ludzkiego sumienia. Jest ona aktem najbardziej 

prymitywnej moralności i totalnego zezwierzęcenia, wyrzucając jej sprawców 

daleko poza nawias ludzkości127  

Do pracy w dziennikach gadzinowych zaangaŜowano wielu Polaków. 

Miejsce przedwojennych podręczników szkolnych zajęły periodyki o 

charakterze oświatowym i zawodowym. Podziemie zachęcało odbiorców do 

bojkotu prasy gadzinowej, ale mimo tego wydawnictwa nie narzekały na brak 

czytelników, wciąŜ bowiem rosło zapotrzebowanie na wszelkie informacje 

dotyczące rozporządzeń władz okupacyjnych.128 

W prasie „gadzinowej” wiele miejsca poświęcono hasłom antysemickim. 

Za wybuch II wojny światowej winą obarczano śydów, a ponadto wszelkimi 

moŜliwymi sposobami próbowano zapalić i podtrzymywać ogólną niechęć 

społeczeństwa polskiego do śydów. Znaczącą rolę odegrały na tym polu cykle 
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artykułów upowszechniane na łamach prasy, pokazujące negatywną rolę 

śydów w dziejach Polski.129  

„Wzięci do niewoli oficerowie byłej armii polskiej, zmasakrowani w 

zwierzęcy sposób z rozkazu Stalina przez Ŝydowsko – bolszewickich 

morderców, zostali na tym miejscu wymordowani wystrzałami w tył czaszki na 

wiosnę 1940 roku, a więc na szereg miesięcy przed rozpoczęciem się wojny 

niemiecko – sowieckiej. Na podstawie wiarygodnych zeznań naocznych 

świadków spośród miejscowej ludności ustalono, Ŝe co najmniej 10 - 12 000 

polskich oficerów tj. około trzecia część całego korpusu oficerskiego byłej armii 

polskiej, na stopie pokojowej, która wpadła w ręce bolszewików, została 

przewieziona w 200 wagonach przez dworzec przetokowy Gniazdowo na 

miejsce stracenia GPU w lesie w Katyniu. Oficerowie ci zostali tam 

przetransportowani z obozu jeńców w Kozielsku, gdzie według 

dotychczasowych stwierdzeń znajdowało się przeszło 60 tysięcy wziętych do 

niewoli polskich Ŝołnierzy.130 

Ewa Cytowska pisze: „Nowy Kurier Warszawski” miał w rzeczowy i 

obiektywny sposób informować czytelników o wszystkim, co działo się w kraju i 

poza jego granicami. Miał słuŜyć jedynie prawdzie i sprawiedliwości.131  

W Polsce w latach 1943-1944 władze niemieckie starannie zadbały o 

nagłośnienie tematyki katyńskiej i jej spopularyzowanie. Mnóstwo tekstów i 

materiałów publikowanych w prasie nie tylko polsko, ale takŜe 

niemieckojęzycznej oraz pierwsze opracowania źródłowe doprowadziły do 

konieczności uwzględnienia przez komunistyczną akcję propagandową 

istniejącego juŜ przekonania części społeczeństwa, Ŝe winę za masakrę w 

lesie katyńskim ponosi Związek Radziecki. W publikacjach obok nazwisk 

zidentyfikowanych ofiar, znalazły się równieŜ nazwiska domniemanych 
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sprawców m.in. jednego z morderców - Piotra Soprunienki w Nowym Kurierze 

Warszawskim z 18 czerwca 1943 roku.132  

Wiosną roku 1944 problematyka katyńska pochłaniała nawet połowę 

objętości niektórych ukazujących się numerów. Obok Mackiewicza przy 

współpracy z niemiecka gadzinówką wyraźnie zaznaczył się Leon Kozłowski, 

który zginął podczas bombardowania Berlina.133  

Kozłowski był gorącym patriotą, Ŝołnierzem Legionów Józefa 

Piłsudskiego. Jako jeden z najwierniejszych współpracowników marszałka 

przez krótki czas obejmował stanowisko premiera II Rzeczypospolitej. Jego 

losy splotły się z polską historią dość mocno. OskarŜany przez władze PRL- u 

o zdradę i kolaborację z Niemcami, a takŜe o próbę utworzenia 

kolaboracyjnego rządu polskiego w Generalnej Guberni.134 NaleŜał do 

nielicznych wybitnych polityków polskich, który zgodził się opublikować 

informacje o Katyniu w prasie „gadzinowej” pod swoim nazwiskiem.135 Kiedy 

sprawa Katynia została nagłośniona przez Niemców, Kozłowski nie pozostał 

obojętny, poniewaŜ znał prawdę. Swoje przeŜycia opisywał w pamiętniku, 

moŜna je zatem uznać za wiarygodne.136 

Analizując sytuacje w jakich znajdowali się Ferdynand Goetel, czy 

Józef Mackiewicz, podobnie jak Leon Kozłowski oskarŜani o zdradę, łatwo 

wyciągnąć wnioski, Ŝe głównym, a moŜe jedynym powodem stosowanych 

wobec nich represji była ich wielka odwaga i determinacja, Ŝeby głośno mówić 

o tym, o czym inni do dzisiaj boją się mówić nawet szeptem. 

W owym czasie prasa „gadzinowa” uznawana była jako tzw. 

informacyjne zło konieczne, jednak wszędzie dostępna, bezpieczna do nabycia 

i przechowywania cieszyła się uwagą dając jednak pewną orientację w 

sytuacji. Choć informacje dotyczące sprawy polskiej podawane były na łamach 
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prasy jawnej dopiero wtedy, gdy znane juŜ były z innych źródeł np. prasy 

tajnej, jednak prześcigały wiadomości prasy konspiracyjnej ukazującej się raz 

na tydzień czy raz na dziesięć dni. Działo się to wówczas, gdy informacja 

dotyczyła trudności politycznych, jakie rozwiązywać musiał polski rząd w 

Londynie. Prasa niemiecka wydawana w języku polskim na terenie GG, pełniła 

takŜe rolę propagandy. Jednym z głównych kierunków tej prasy było 

upowszechnianie haseł antyradzieckich i antykomunistycznych. Wojnę zaś, 

którą rozpoczęły Niemcy ze Związkiem Radzieckim w roku 1941, na łamach 

prasy traktowano jako krucjatę mającą na celu zniszczenie spisku 

kapitalistyczno – Ŝydowsko – bolszewickiego.137  

W „Kurierze” pisano o tajemniczej audiencji u Stalina, o tym jak „Gazeta 

Ilustrowana” donosi, Ŝe Stalin przyjął na audiencji komunistkę Wandę 

Wasilewską, osławioną prezeskę związku patriotów w Moskwie. Źródła 

moskiewskie zapomniały wyjaśnić cel owej konferencji u Stalina, na której 

obok Wandy Wasilewskiej znaleźli się Mołotow i samozwańczy pułkownik 

Berling, okrzyknięty przez bolszewików komendantem dywizji polskiej. Być 

moŜe celem jej miało być utworzenie drugiego rządu emigracyjnego w 

Moskwie, stanowiącego konkurencję dla poczynań generała Sikorskiego?138  

W tym samym wydaniu „Gazety Ilustrowanej” zamieszczono fotokopię 

moskiewskiej urzędówki „Izwistia” z wyraźnym atakiem sowieckim przeciw 

przedstawicielom emigracji polskiej w Londynie. Przedstawiając swoim 

czytelnikom aktualny, sfotografowany tekst rosyjski moskiewskiego elaboratu, 

jakim swego czasu Stalin rozpoczął agitacje przeciw Polakom, 

sprzeciwiającym się metodom katyńskim. „Gazeta Ilustrowana” pisze 

dosłownie: „Nie wątpimy, Ŝe cytaty z tego dokumentu dyplomacji sowieckiej 

‘umotywowane’ z iście moskiewsko-Ŝydowską smykałką, wyświadczą wielką 

przysługę wszystkim tym polskim politykom, którzy kiedykolwiek gotowi byli 

                                                 
137 Ewa Cytowska – Prasa Gadzinowa, „Mówią Wieki”…, s. 25, 26  
138 Tajemnicza audiencja u Stalina. Czy powstanie czerwony rząd polski?, „Nowy Kurier 
Warszawski”, nr 157, 5 lipca1943 r., s. 1 
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uwierzyć w przyjaźń Rosji. JakieŜ bzdurstwa wypisuje Mołotow! KtóŜ dziś 

uwierzy, Ŝe oficerów w Katyniu, wymordowali Niemcy, skoro świat neutralny i 

sam generał Sikorski przekonali się, Ŝe katem ich było bolszewickie NKWD i Ŝe 

tylko dzięki pomocy Niemców udało się wyświetlić ten okrutny mord! Policzek 

wymierzony Sikorskiemu przez Stalina jest ostatnią przestrogą dziejów. śadna 

Moskwa nie pragnie dobra Polaków, a kaŜda Moskwa dąŜy do ich zguby”.139 

 Niedługo trzeba było czekać by padły oskarŜające przypuszczenia w 

stronę Związku Radzieckiego. Na łamach „Nowego Kuriera Warszawskiego” 

ukazał się artykuł o odwaŜnym tytule Szef rządu emigracyjnego ofiarą intryg 

aliancko – sowieckich, w którym dowiadujemy się o tragicznej śmierci generała 

Sikorskiego. Wypadek zdarzył się w pobliŜu skały Gibraltarskiej. W katastrofie 

bombowca zginęła takŜe jedyna córka generała Sikorskiego, oraz 

towarzyszący mu gen. Klimecki i kilku oficerów. Jednak brytyjscy lotnicy 

ocaleli. Podobno w Londynie przepowiadano, Ŝe generał nie wróci juŜ z 

Bliskiego Wschodu. Nasuwa to przypuszczenie, Ŝe nie był to wypadek, tylko 

planowany zamach. W Berlinie nazwano go - ostatni ą ofiar ą Katynia .140 

„Berlin podkreślił przypuszczenie, jakie ujawniło się juŜ w stolicach 

państw neutralnych, Ŝe generała Sikorskiego naleŜy uwaŜać za ofiarę intryg 

politycznych, rozgrywających się za kulisami przyjaźni pomiędzy Związkiem 

Sowieckim, a mocarstwami alianckimi”.141  

Angielska polityka w oczach niemieckiej propagandy uwaŜana była za 

nieuczciwą i sprzedajną, zwłaszcza w sprawach dotyczących interesów Polski. 

Prasa gadzinowa konsekwentnie dąŜyła do podwaŜania w świadomości 

społecznej wartości wojennego sojuszu polsko-angielskiego.142 

„Czysty przypadek, czy część misternie przygotowanego planu? Klucz 

do rozwiązania zagadki śmierci generała Sikorskiego leŜy w archiwach 
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brytyjskich. NieŜyjąca juŜ pani Ewa Chapman z Gozdawa-Osuchowskich, w 

czasie wojny sekretarz parlamentarny dyrektora Biura Prezydialnego Adama 

Romera, pisała w <Naszym Dzienniku>, Ŝe tylko część materiałów 

znajdujących się w Public Record Office w Kew została udostępniona. 

Dokumenty znajdujące się w trzech drewnianych skrzyniach i nie składowane 

w Kew, umieszczone w innym miejscu, które znane było pani Chapman, 

opatrzone zostały adnotacją <top secret> i <nie do otwarcia przed upływem 

dwustu lat>. (Londyn ukrywa prawdę, <Nasz Dziennik>, 5-6.09.1998 r.)”.143 

„Walka z Niemcami Hitlera toczyła się na śmierć i Ŝycie, toteŜ na takim 

ołtarzu zgadzano się składać najcięŜsze ofiary. Skutkiem tego cała wiedza o 

stalinowskich zbrodniach odkrytych przez Niemców na okupowanych 

obszarach ZSRR skazana była na zapomnienie, Ŝeby nie nadwyręŜała 

poprawnych stosunków z sowieckim sojusznikiem. A przecieŜ wiedza ta oparta 

była na autentycznych i względnie świeŜych śladach /.../ JuŜ w lipcu 1941 roku 

Niemcy opisywali zwały trupów jakie zastali w więzieniach na wschodnich 

ziemiach Polski międzywojennej. Oni teŜ odkryli w 1943 roku ponad 9 tysięcy 

trupów zakopanych na terenie parku miejskiego w Winnicy. Zbrodnia katyńska 

to przecieŜ tylko jeden epizod w całym wątku dziejowym terroru i represji 

stalinowskich w ZSRR..”144 

Ulubionym niemal zajęciem twórców prasy gadzinowej było 

sugerowanie, iŜ Polska została opuszczona przez sojusznika. Świadczyło o 

tym zaniedbanie swoich zobowiązań względem Polski przez Anglię, a takŜe 

ponoć korzystne zaprzedanie jej interesów Związkowi Radzieckiemu. W 

kontekście relacji polsko-brytyjskich wyraźnie zaznacza się antypolska 

wymowa prasy gadzinowej. Przejawiała ona teŜ skłonność do dyskredytowania 

polskiego rządu na emigracji, próbując podwaŜyć zaufanie, jakim był darzony. 

„Dyskredytowała i umniejszała największe osiągnięcia polskiej literatury, sztuki, 
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muzyki, kultury, przeciwstawiając im rzekomo wyŜsze w analogicznych 

dziedzinach zdobycze narodu niemieckiego”145  

Podczas kilkuletniego okresu okupacji niemieckiej prasa gadzinowa 

zaznaczyła się jako szczególnie niebezpieczna dla społeczeństwa polskiego. 

Uprawiając anty polską propagandę celowo upowszechniała informacje 

nieprawdziwe lub zniekształcone. Jej główną misją było wypowiadanie tez 

ideologii hitlerowskiej, ukrytych pod maską treści anty politycznych. Niestety 

mimo takiej polityki cele okupanta szybko zostały rozszyfrowane, a prasę jego 

okrzyknięto jako szmatławą.146 
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1.2. W konspiracyjnej prasie Polskiego Pa ństwa Podziemnego 

 

 Obok prasy gadzinowej powstawała takŜe liczna prasa podziemnych 

organizacji stronnictw i ugrupowań politycznych, poszczególnych organizacji 

wojskowych, a takŜe niewielkich zespołów osób, które powstały z zamiarem 

wydawania swojego własnego pisma. Celem kaŜdego pisma podziemnego 

było przede wszystkim zachowanie niezaleŜności dotyczącej poglądów i 

przekonań, a następnie szerzenia ich wśród konspiracyjnych czytelników 

głównie dla pozyskania jak największej i najwierniejszej grupy zwolenników, 

zwolenników i członków.147  

Pierwsze druki podziemne ukazały się w październiku 1939 roku. 

NajpowaŜniejszymi podziemnymi wydawcami były: Delegatura Rządu na Kraj, 

czyli krajowe przedstawicielstwo rządu w Londynie oraz podporządkowane 

Londynowi krajowe siły zbrojne ZWZ-AK. W 1940 roku w Komendzie Głównej 

ZWZ powstał Oddział Polityczno-Propagandowy, który przyjął następnie nazwę 

Biura Informacji i Propagandy (BIP). Biurem kierował płk Jan Rzepecki, 

wydawało ono prasę, koordynując jednocześnie politykę wydawniczą w 

obrębie ZWZ-AK. Zasięg Biura obejmował większość terenów okupowanych, a 

jego terenowe ekspozytury równieŜ były wydawcami. Dzięki temu prasa 

ukazywała się we wszystkich regionach kraju. Ogólna liczba tytułów 

wychodzących pod kontrolą BIP sięgała 250.  

Jednym z najdłuŜej wydawanych, a takŜe i najwaŜniejszym był 

zrodzony w roku 1939 pod redakcją Aleksandra Kamińskiego - „Biuletyn 

Informacyjny” - drukujący publicystykę powaŜną oraz oświadczenia władz 

podziemnych. Jego nakład sięgał aŜ 50 tys. egzemplarzy. ZWZ-AK wydawało 

takŜe „Wiadomości Polskie” i „Insurekcję”.148  
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Istotne miejsce w dziennikarstwie polskim okresu II wojny światowej 

zajmuje tzw. akcja dywersyjna „N”. Zadaniem podwydziału noszącego ten 

kryptonim było wydawanie pism dla niemieckich Ŝołnierzy i niemieckiej 

administracji Generalnego Gubernatorstwa. Były to pisma dywersyjno-

propagandowe, pozorujące konspiracyjne wydawnictwa antyhitlerowskiego 

ruchu oporu, niewiele róŜniące się pod względem szaty graficznej od 

oficjalnych pism hitlerowskich. Akcja „N” obejmowała lata 1941-1944.149 

Drugim duŜym wydawcą była Delegatura Rządu na Kraj. W jej 

strukturze utworzono Departament Informacji, którym nie tylko kierował, ale 

takŜe kontrolował ogół periodyków wychodzących z inicjatywy politycznych 

władz podziemia i pełnił funkcje wydawnicze – Stanisław Kauzik. 

NajwaŜniejszym czasopismem Delegatury był dwutygodnik „Rzeczpospolita 

Polska”, ukazujący się od roku 1941. Prasa ZWZ-AK i Delegatury Rządu była 

najliczniejszą grupą wydawnictw konspiracyjnych.150  

Celem prasy podziemnej była przede wszystkim walka z okupantem. 

Ponad to zawierała ona działy informacji krajowej np.: o terrorze, czy 

zbrodniach okupanta oraz wiadomości z zagranicy dotyczące działalności 

rządu i ogólnej sytuacji na arenie międzynarodowej.151 „Prasa podziemna miała 

przede wszystkim podtrzymywać społeczeństwo na duchu, a poprzez kontrast 

z propagandą gadzinową stwarzać przekonanie o ostatecznym zwycięstwie 

sprawy polskiej. Informowała o działaniach podejmowanych przez władze na 

obczyźnie, udziale w wojnie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, poraŜkach 

Niemiec, demaskowała teŜ zbrodnie okupanta i przypominała o kodeksie 

okupacyjnym, piętnując wszelkie formy jego łamania”.152  

W czasie okupacji hitlerowskiej wychodziło około 1500 tytułów prasy 

konspiracyjnej. Większość stanowiły powielane biuletyny, przewaŜnie o 
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niewielkim znaczeniu i kiepskiej jakości graficznej. Najsilniejszy rozwój prasy 

konspiracyjnej przypada na drugą fazę wojny. W okresie powstania 

warszawskiego rozprowadzana była jawnie, a pisma takie jak np.: „Biuletyn 

Informacyjny” – ukazywały się codziennie. Obok dominujących w podziemiu 

czasopism o charakterze politycznym znajdowały się równieŜ pisma 

społeczno-kulturalne. Były to min. „Sztuka i Naród”, oraz „Droga”.153  

W sprawie winnych zbrodni katyńskiej, opiniotwórcze kręgi Polski 

Podziemnej w czasie odkrycia masowych mogił w Kozich górach miały do 

czynienia jedynie ze zbrodniarzami hitlerowskimi. Dlatego teŜ, w całym 

państwie przez taki właśnie pryzmat patrzyły one na problem oceny grobów 

odkrytych i ujawnionych przez Niemców.154 Prasa podziemna dawała wyraz 

głębokiej Ŝałoby panującej w społeczeństwie polskim. Tytuły ze słowem 

„Katyń” ukazywały się w czarnych obwódkach.155 

W piśmie „Niepodległość” z roku 1943 czytamy, Ŝe zarówno bolszewicy 

jak i Niemcy są zdolni do podobnych zbrodni i nie ma na tym polu 

najmniejszych wątpliwości, ciekawe jednak, dlaczego ujawnienie faktów 

nastąpiło po dwóch latach pobytu Niemców w tymŜe samym miejscu, na 

terenie Smoleńska? A moŜe są to groby pomordowanych Ŝydów rosyjskich? 

Część dalsza tekstu wyraźnie sugeruje, Ŝe winy za zbrodnię na oficerach 

polskich w Katyniu nie naleŜy upatrywać po stronie Sowietów.156  

W ciągu kilku kolejnych miesięcy kierownictwo Polskiego Państwa 

Podziemnego posunęło się jeszcze dalej. Nie opublikowało na łamach prasy 

świadectwa, jakie było do dyspozycji podziemia min. raportu Kazimierza 

SkarŜyńskiego, relacji Ferdynanda Goetla i Józefa Mackiewicza. W związku z 

czym, choć Niemcy na duŜą skalę publikowali własne ustalenia z wyników prac 
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międzynarodowej komisji lekarskiej, bierność prasy podziemnej utrudniała 

moŜliwość upowszechnienia prawdy o zbrodni w Katyniu. Dało to początek 

późniejszemu fałszowaniu historii przez władze komunistyczne.157  

Na temat zbrodni czytamy w Biuletynie Informacyjnym: „Dziś, kiedy cały 

naród pogrąŜony jest w cięŜkiej Ŝałobie, a daremnym jeszcze trudem 

wzywanie pomsty – niechaj wyciągnięte zostaną z tej nowej popełnionej na 

ojczyźnie naszej zbrodni, nauki i wnioski, które Jej tylko jednej słuŜyć będą, a 

które dla nas Ŝyjących stać się winny drogowskazem. Zbrodnię Smoleńska 

demaskuje przed całym światem, jak Ŝadne inne, prawdziwe oblicze Rosji /…/ 

Stanowisko niemieckie w tej sprawie nas nie obchodzi. Nie moŜe ono ani 

zachęcić nas, ani odstraszyć od spojrzenia prawdzie w oczy – od jej głośnego 

stwierdzenia. Będziemy, nie oglądając się na Niemców krzyczeć na świat cały, 

o to, winniśmy pamięci naszych ojców, braci, synów i męŜów, spoczywających 

w mogiłach pod Smoleńskiem. I niech Niemcy nie usiłują w nas wmówić, Ŝe to, 

co robią wynika z ich <współczucia> dla nas lub z ich poczucia jedności 

kulturalnej narodów Europy. Jakie są ich uczucia dla nas o tym świadczą 

mogiły Wawra, Palmir, Jedlni i SkarŜyska”.158  

Przyglądając się niemieckim wysiłkom propagandowym, trzeba 

stwierdzić, Ŝe podejmują je ci sami Niemcy, którzy krytykują sowieckie 

barbarzyństwo, ale od kilku juŜ lat na ziemiach Polski sami dają świadectwo 

niegodziwości, podłości i okrucieństwa.159 „W wybranym przez swą 

propagandę momencie Niemcy zapoznali świat z faktem nikczemnego 

wymordowania przez bolszewików w Katyniu polskich oficerów. Ujawnienie 

tego faktu miało na celu pogłębienie i ułatwienie w całej Europie, a zwłaszcza 

w Polsce wielkiej niemieckiej akcji propagandowej, zmierzającej ku skłonieniu 

narodów Europy, a wśród nich i Polaków do wsparcia Niemców oręŜem, siłą 
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roboczą i zasobami materialnymi. Temu celowi – pomnoŜeniu sił niemieckich – 

maja słuŜyć nawoływania do krucjaty przeciw bolszewizmowi”.160 

W dniu 21 kwietnia 1943 roku Stalin przesłał Churchillowi pismo, w 

którym oznajmił: „W czasie gdy narody Związku Radzieckiego ociekają krwią w 

cięŜkiej walce z Niemcami hitlerowskimi i natęŜają wszystkie siły do 

rozgromienia wspólnego wroga miłujących wolność krajów demokratycznych, 

rząd Pana Sikorskiego, ku zadowoleniu tyranii hitlerowskiej, zadaje wiarołomny 

cios Związkowi Radzieckiemu. Wszystkie te okoliczności zmuszają Związek 

Radziecki do stwierdzenia, Ŝe obecny rząd polski, stoczywszy się na drogę 

zmowy z rządem hitlerowskim, faktycznie zerwał sojusznicze stosunki z ZSRR 

i zajął pozycję wroga w stosunku do Związku Radzieckiego. W wyniku tego 

wszystkiego rząd radziecki doszedł do wniosku o konieczności zerwania 

stosunków z tym rządem”.161  

Kilka dni później, 25 kwietnia Związek Radziecki zerwał stosunki 

dyplomatyczne z rządem polskim. W kolejnym numerze „Rzeczpospolitej 

Polskiej” znalazły się słowa komentujące ten fakt: 

„Nota z dnia 25 kwietnia: Sowiety zerwały stosunki dyplomatyczne z 

Polską. W nocie tej, utrzymanej w formie napastliwej, Sowiety podały jako 

powód swego kroku, rzekomo dwu-znaczne stanowisko zajęte przez Rząd 

Polski w sprawie Katynia. Insynuują przy tym, Ŝe akcja Rządu Polskiego 

dotycząca dochodzeń w sprawie Katynia, była działaniem w porozumieniu z 

Niemcami. Dla wszystkich, którzy śledzą uwaŜnie grę sowiecką jasnym jest, Ŝe 

sprawa Katynia była dla Sowietów tylko pretekstem do zerwania stosunków z 

Polską celem kontynuowania kampanii przeciw Polsce z zamiarem 

wymuszenia na Niej i na Aliantach zgody na zabór wschodnich Ziem 

Rzeczpospolitej Polskiej, tudzieŜ wymuszenia uznania faktów dokonanych w 

stosunku do wielu setek tysięcy obywateli polskich, wywiezionych z polskich 
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ziem wschodnich do Rosji, pozbawionych praw obywatelstwa polskiego i 

przymusowo wcielonych do Armii Rosyjskiej”.162 Po zerwaniu stosunków z 

polskim rządem, Stalin chciał stworzyć nowy polski rząd według własnej wizji. 

Polska prasa podziemna działała takŜe poza granicami kraju, na 

emigracji. W ciągu kilku miesięcy specjalna komisja zbierała materiały i 

dokumenty dotyczące zbrodni w Katyniu. Cały materiał zebrano i w postaci 

Białej Księgi miał on być udostępniony opinii publicznej. Publikacja ta, miała 

odegrać specjalną rolę, gdyŜ dzięki zawartym w niej treściom – ogół polskiej 

emigracji chciał zwrócić uwagę opinii publicznej krajów demokratycznych, na 

zagraŜające ze strony bolszewików niebezpieczeństwo. Z powszechnych 

wiadomości wynikało iŜ zarówno angielskie jak i amerykańskie środowiska 

polityczne miały zgodzić się na wcielenie do Związku Sowieckiego terenów 

zamieszkałych przez Polaków.163  

Angielskie ministerstwo informacji zwracało uwagę emigracji polskiej, 

Ŝe sprowadzany zza oceanu papier nie jest po to, aby „korzystający z gościny 

Anglii uŜywali go w tym celu, by stwarzać nieporozumienia między Anglią, a 

sprzymierzeńcami”.164 Rząd brytyjski zabronił opublikowania tej Białej Księgi 

traktującej o losach oficerów pomordowanych w lesie katyńskim. Jedna z 

polskich osobistości w Sztokholmie wyznała, Ŝe prace redakcyjne Białej Księgi 

były ukończone, a konfiskata wszystkich egzemplarzy i zakaz publikowania 

jest przyczyną powaŜnej szkody moralnej i materialnej dla emigracji polskiej.165 

W roku 1943 ukazał się pierwszy numer miesięcznika kulturalnego 

„Nurt”. To konspiracyjne pismo, którego współredaktorem był Ferdynand 

Goetel reprezentowało bardzo wysoki poziom.166 W numerze 2 z marca / 

kwietnia 1944 roku ukazał się artykuł, którego autorstwo przypisywano 
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Goetlowi. Na końcu tekstu autor napisał: ”Spór polsko-sowiecki nie jest sporem 

o granice. Nie jest sporem o taki, czy inny skład rządu. Jest czymś więcej. O 

pojmowanie człowieka i świata. Polaków poległych w Katyniu będziemy 

uwaŜać i uwaŜamy za najlepszych synów Polski. Kiedy jednak słyszymy, Ŝe 

Rosja na równi z Niemcami, nazywa ich bohaterami, stygnie nam krew w 

Ŝyłach i pytamy – kto ich w takim razie zamordował, bo przecieŜ nie popełnili 

samobójstwa (…) Dość tej gry. Czekamy na akt prawdziwej odwagi przyznania 

się do winy. JeŜeli nie nastąpi, nie pozostanie nam nic innego, jak prosić Boga 

o następną wojnę”.167
  

Z informacji Agencji prasowej z dnia 26 stycznia 1944 roku, w 

Przeglądzie politycznym pod hasłem Kreml bez maski czytamy: 

„Powstrzymując się od zajęcia stanowiska wobec tego na razie gołosłownego 

twierdzenia o tragicznym losie oficerów polskich od czasu ogłoszenia pełnego 

raportu owej komisji śledczej, musimy zająć się bliŜej odpowiedzią na 

deklarację polską. W słowniku politycznym obowiązującym w Europie, trudno 

by szukać przymiotnika na właściwe określenie komunikatu sowieckiego. 

Sięgniemy, acz niechętnie do słownika bardziej odpowiadającego mentalności 

sowieckiej, tam znajdziemy właściwy przymiotnik, ten komunikat jest po prostu 

chamski. Jest równie chamski jak treść wykrętna”.168  

W czasie okupacji podziemna literatura piękna i publicystyka odgrywały 

waŜną rolę w oŜywianiu nastrojów patriotycznych ludności polskiej, ale 

sytuacja polityczna w kraju po roku 1945 spowodowała, Ŝe działalność prasy 

konspiracyjnej pozostała nieoficjalną, a po upadku powstania warszawskiego 

znaczna część tytułów przestała się ukazywać.169 
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1.3. W propagandzie sowieckiej i w prasie komunistó w polskich 

 

W prasie sowieckiej niewiele moŜna znaleźć na temat zbrodni 

katyńskiej. W swojej ksiąŜce pt: Oprawcy z Katynia Władimir Abarinow pisze o 

wydarzeniach na stacji Gniazdowo, których potwierdzenie znalazł autor w 

słowach Arkadija Andriejewicza Kostiuczenki z Witebska, mieszkającego w 

1940 roku we wsi Zofiówka około kilometra od stacji. Arkadij był wtedy małym 

dziewięcioletnim chłopcem. Korespondencję z nim Władimir Abarinow 

wymieniał po latach, ale w czasach, kiedy w prasie radzieckiej nie było 

właściwie publikacji o Katyniu i jak stwierdza autor rzetelnego opisu wydarzeń 

na stacji w Gniezdowie nie ma do tej pory. W liście Arkadija Andriejewicza 

czytamy: „W roku 1940 na stacje Gniezdowo przyjeŜdŜały czasami jeden – 

dwa wagony pasaŜerskie z kratami w oknach. Do wagonów podjeŜdŜał pod 

eskortą samochód, tak zwana czarna wrona. Z wagonu przechodzili do 

samochodu polscy oficerowie (byli w mundurach), potem wywoŜono ich do 

lasu katyńskiego. Las był ogrodzony i co się z nimi działo, nikt nie widział. Ale 

choćby słuchy, Ŝe rozlegają się tam wystrzały. Wtedy, o ile pamiętam, nikt nie 

miał wątpliwości, Ŝe są tam rozstrzeliwani. Sprawa powaŜna, niebezpieczna. 

Dlatego ludzie starali się jakby tego nie zauwaŜać”. 170  

Jak wynika ze sprawozdań i raportów o sytuacji w ruchu 

komunistycznym działającego w Polsce obozu rewolucyjnego prasa niemiecka 

i polska pod okupacją kaŜdego dnia przynosiła nowe szczegóły i nazwiska. 

Dzięki temu wiadomość o masowym mordzie polskich oficerów rozeszła się po 

całym świecie, pozostawiając Związek Sowiecki w kłopotliwej sytuacji.171 

Po niespełna tygodniu od podania przez władze niemieckie sensacyjnej 

informacji o mordzie w lesie katyńskim, radio moskiewskie nadaje dnia 16 
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kwietnia komunikat oficjalny, w którym strona Sowiecka oświadcza: „Wersja 

niemiecka o zamordowanych przez Rosjan polskich jeńców wojennych pod 

Smoleńskiem jest kłamstwem”172  

Komunikat dodaje, Ŝe trwają prace nad ustaleniem, co Niemcy zrobili z 

polskimi jeńcami, zatrudnionymi przez nich w 1941 roku do rozbudowy 

umocnień w rejonie Smoleńska. Dwa dni później, 18 kwietnia bieŜącego roku, 

minister obrony narodowej - Marian Kukiel oświadczył:, Ŝe sowieckie pismo 

„Krasnaja Zwiedza” z 17 września 1940 roku, szacowało stan jeńców polskich 

w ZSRR na blisko 181 tysięcy ludzi, w tym około 10 tysięcy oficerów. z 

dalszych ustaleń i dochodzeń wynikało, Ŝe mniej więcej 4 – 5 tysięcy znalazło 

się w obozie w Kozielsku, 3900 w Starobielsku (w tym 100 lekarzy) oraz 380 

oficerów policji polskiej, a takŜe Ŝandarmerii w obozie Ostaszkowo.173 Tego 

samego dnia odbyło się posiedzenie Rady Ministrów RP. W związku z tym 

Polska Agencja Telegraficzna (PAT) donosi, Ŝe Rada Ministrów, po 

zapoznaniu się ze wszelkimi dostępnymi informacjami, dotyczącymi zbrodni na 

polskich oficerach, których zwłoki odnaleziono pod Smoleńskiem i 

przeanalizowaniu wszystkich faktów krajowego raportu w tej sprawie, wydała 

oświadczenie następującej treści: „Nie ma Polaka, który by nie był wstrząśnięty 

do głębi wiadomością szerzoną przez propagandę niemiecką z największym 

rozgłosem o odkryciu pod Smoleńskiem we wspólnym grobie zmasakrowanych 

zwłok zaginionych w ZSRR oficerów polskich i kaźni, której stali się ofiarą”.174 

Jednocześnie rząd polski poinformował o swoim zamiarze zwrócenia się do 

Polskiego Czerwonego KrzyŜa w sprawie ustalenia okoliczności zbrodni i jej 

prawdziwych sprawców. Do MCK zwrócił się polski minister obrony generał 

Kukiel i jeszcze tego samego dnia, o godzinie 16.30 ksiąŜę Stanisław Radziwił, 

jako zastępca delegata Polskiego Czerwonego KrzyŜa w Szwajcarii wręczył 
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przedstawicielowi MCK Paulowi Ruegerowi specjalną notę. Fakt ten zbiegł się 

w czasie z prośbą Niemieckiego Czerwonego KrzyŜa, mianowicie dzień 

wcześniej 16 kwietnia zwrócił się on do MCK o to samo, czyli ustalenie 

sprawców, ustalenie okoliczności tragedii i zidentyfikowanie zwłok. Moskwa 

bardzo agresywnie zareagowała na poczynione przez Polaków i Niemców 

kroki. W „Prawdzie” 21 kwietnia, ukazał się artykuł zatytułowany: Polacy 

współpracownicy Hitlera. Pisano o generale Sikorskim i jego gabinecie. O tym, 

Ŝe zwrócił się do MCK, ale przecieŜ nie mógł pozostać bierny i obojętny w tak 

waŜnej kwestii. Po sześciu dniach MCK odpowiedział, Ŝe jest gotowy na 

pomoc w ustaleniu faktów, ale Ŝe swoją prośbę powinny zgłosić wszystkie 

zainteresowane strony, zatem równieŜ Związek Radziecki. Nie trudno domyślić 

się, Ŝe po wcześniejszym artykule w moskiewskiej „Prawdzie”, rząd ZSRR 

odmówił.175 Strona rosyjska utrzymuje bowiem, Ŝe wszyscy oficerowie w 

Kozielsku zostali wezwani do podania ich miejsc stałego zamieszkania i 

partiami po około 60 do 300 osób byli sukcesywnie wywoŜeni z obozu. Po 

ponownym nawiązaniu stosunków pomiędzy Rosją, a Polską oficerowie polscy 

zaczęli zgłaszać się do tworzącej się armii polskiej. Brakowało jednak blisko 8 

tysięcy oficerów, których los był nieznany. Za kaŜdym razem kiedy generał 

Władysław Sikorski poruszał temat zaginionych oficerów, przedstawiając 

Stalinowi listy z ich nazwiskami, tamten dawał wykrętne, nielogiczne 

odpowiedzi. Oficjalne czynniki ZSRR do znudzenia twierdziły, Ŝe wszyscy 

oficerowie zostali objęci specjalną amnestią i wypuszczeni z obozów. W tej 

sprawie polskie komunistyczne Radio Świt dodało, Ŝe Związek Sowiecki nie 

udzielił odpowiedzi na Ŝadne z pytań generała Sikorskiego, czy generała 

Andersa o los polskich oficerów zgładzonych w Katyniu. Wobec tego, biorąc 

pod uwagę szczegóły podane przez władze niemieckie, a dotyczące ciał 

zamordowanych pod Smoleńskiem oficerów - rząd polski podjął odpowiednie 

kroki zmierzające do wyświetlenia sprawy. Ostrzegano Polaków przed 
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ewentualną propagandą niemiecką, ale równocześnie nie podwaŜano 

wiarygodności ich makabrycznego odkrycia i dowiedzenia winy Sowietów. W 

stosunku do Rządu Związku Sowieckiego Ŝądamy poinformowania, gdzie 

znajdują się polscy oficerowie z Kozielska. W odpowiedzi dnia 18 kwietnia 

spiker stacji im. Kościuszki w Moskwie, pomijając niewyjaśnioną sprawę 

jeńców polskich, więzionych przez Sowiety, stwierdził, Ŝe w grobach pod 

Smoleńskiem znajdują się ciała pomordowanych przez Niemców Polaków, 

wywiezionych rzekomo z obozów niemieckich, których numery następnie 

wymienił. Dodał teŜ, Ŝe w chwili gdy wojska rosyjskie docierają pod Smoleńsk, 

Niemcy w strachu przed zdemaskowaniem i wykryciem ich zbrodni, starają się 

przerzucić ją na Rosjan. Działania niemieckiej propagandy spiker radia 

Kościuszko nazywa chwytem „łapaj złodzieja” i pyta, co się stało z 50 tysiącami 

polskich jeńców w Niemczech, o których losie nic nie wiadomo? Mówi o 

masowym rozstrzeliwaniu oficerów w Łodzi, Bydgoszczy i Poznaniu. Na koniec 

podsumowuje, Ŝe polski naród nigdy nie daruje i nie przebaczy Niemcom 

wymordowania polskich jeńców, którzy wpadli w ich sidła podczas odwrotu 

Rosjan.176 W nocy z 25 na 26 kwietnia ambasador Tadeusz Romer otrzymuje 

od Mołotowa notę, dotyczącą zerwania przez ZSRR stosunków 

dyplomatycznych z polskim rządem na emigracji.177 

Prasa Polskiej Partii Robotniczej (PPR) wyraŜa swoje zdanie wobec 

sprawy katyńskiej oraz zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską. 

„Komitet Warszawski PPR wydaje odezwę z datą kwiecień 1943 r. 

zaczynającą się od słów: <Rodacy! Mordercy i prowokatorzy hitlerowscy zostali 

zdemaskowani>. Następnie „Głos Warszawy” z dn. 20 kwietnia 1943 roku 

zamieszcza artykuł zatytułowany: Smoleńsk – łajdacka prowokacja niemiecka. 

PPR, tłumaczy tutaj, Ŝe celem propagandy niemieckiej jest silna <potrzeba 

Ŝołnierzy i robotników, spokój na tyłach i pomoc narodów podbitych>, a 
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równocześnie zarzuca gen Sikorskiemu, Ŝe świadomie popiera hitlerowską 

prowokację i usiłuje rozbić braterstwo broni narodów walczących z 

hitleryzmem”.178 Zarzuty kieruje równieŜ do „reakcji” polskiej, Ŝe „na emigracji i 

w kraju nawiązuje kontakty z Niemcami hitlerowskimi, wchodząc z nimi w 

układy na terenie Szwajcarii, a takŜe zarzuca, Ŝe co prawda rząd radziecki 

zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem Sikorskiego w Londynie, ale Związek 

Radziecki nie zerwał z narodem polskim ani sojuszu ani braterstwa broni.179 

Zerwawszy stosunki dyplomatyczne z rządem generała Sikorskiego 

Stalin przystąpił do formowania nowego rządu polskiego na zasadach 

odpowiadających jego koncepcji. 28 kwietnia 1943 roku, zwolenniczka Stalina i 

zdeklarowana komunistka, wystąpiła w radiu wygłaszając dla Polaków w ZSRR 

przemówienie zawierające krytykę rządu polskiego. Krytyka ta skupiła się 

wokół tematu zbrodni katyńskiej i nielojalności wobec radzieckiego sojusznika. 

Nielojalność ta dotyczyła próby wyjaśniania przez rząd polski tematu 

pomordowanych oficerów polskich. Wystąpienie Wasilewskiej było w istocie 

łańcuchem takŜe i innych kłamstw m.in. upatrywanie winy po stronie polskiej 

za wycofanie się armii generała Andersa z ZSRR. Kilka dni po ukończeniu prac 

w Katyniu, prowadzonych przez radziecką komisję Nikołaja Burdenki 

zorganizowano zbiórki wszystkich oddziałów polskiego Korpusu dowodzonego 

przez generała Berlinga, działającego pod ścisłą kontrolą ZSRR. Celem tego 

było przedstawienie przez oficerów polityczno – wychowawczych fałszywych 

informacji o zbrodni, z uwzględnieniem ustaleń komisji Burdenki. Działania te, 

były przygotowane przez dowództwo I Korpusu PSZ w ZSRR, a następnie 

zatwierdzone przez Zygmunta Berlinga i Aleksandra Zawadzkiego. Na 

podstawie materiału dokumentalnego komisji zamierzano udowodnić 

Ŝołnierzom, Ŝe winę za mord na polskich oficerach w lesie katyńskim ponoszą 

tylko i wyłącznie Niemcy. Celem ukrycia prawdy było równieŜ zdemaskowanie 
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roli rządu londyńskiego, osłabiającego rzekomo jedność narodu polskiego i 

pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Akcja propagandowa zmierzała do 

wytworzenia wśród Ŝołnierzy uczuć wdzięczności i szacunku dla rządu 

radzieckiego za dowiedzenie prawdy o mordach w Katyniu. Skutkiem takiej 

polityki przez niemal dziesięć najbliŜszych lat było wzorowanie się środowisk 

komunistycznych w Polsce, na dokumencie zawierającym łgarstwa komisji 

Burdenki.180  

O Katyniu polscy komuniści i ludzie z nimi współpracujący kłamali 

wszędzie, gdzie się tylko dało i wszędzie tam, gdzie było to w danym 

momencie potrzebne. JuŜ 1 maja 1943 roku w odezwie KC PPR pisano: „W 

antyradzieckiej kampanii posłuŜył się rząd Sikorskiego prowokacją katyńską. 

Rząd Sikorskiego dlatego pochwycił tak skwapliwie hitlerowską prowokację, 

gdyŜ szła mu na rękę jako środek pomocniczy w jego kampanii i realizacji 

terytorialnych pretensji na ziemiach wschodnich etnograficznie nie polskich. 

Sikorski stał się dobrowolnym i świadomym narzędziem w rękach Hitlera”.181 

W numerze 18 z 20 maja 1943 roku czytamy: „Niemcy odszukali pod 

Smoleńskiem groby zamordowanych przez siebie oficerów polskich. Kłamliwa, 

słynna ze swych prowokacji polityka hitlerowska starała się wmówić ludziom, 

Ŝe to masowe morderstwo jest dziełem Związku Radzieckiego. Polscy faszyści 

Goetel, Skiwski i inni zhańbili się udziałem w tej tragicznej komedii. Im dłuŜej 

Niemcy wrzeszczeli na temat Katynia, tym bardziej rzeczywiste dla wszystkich 

stawały się ich prowokacyjne cele. Zresztą nikt im od początku nie wierzył. A 

właściwie nie „uwierzył” im rząd generała Sikorskiego. ChociaŜ ze strony 

sowieckiej ukazało się oficjalne oświadczenie wyjaśniające, Ŝe zbrodnia 

katyńska jest dziełem Niemców, Sikorski zwrócił się do Międzynarodowego 

Czerwonego KrzyŜa aby wydelegował komisję na miejsce mordu. Rząd 

                                                 
180 Zbrodnia katyńska w propagandzie PRL. 1944-1989. 45 lat fałszowania historii, 
HISTORICUS, s. 1                                              
181 Piotr Łysakowski – BEP IPN, Kłamstwo katyńskie – komentarze historyczne 
http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=302BA99B-6B78-408F-80BE-
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sowiecki, widząc grę Sikorskiego zmuszony był zerwać z nim stosunki 

dyplomatyczne, by tym samym zdemaskować taktykę reakcji polskiej”.182 

„Z powodu Katynia komunistyczna i sowiecka propaganda wydały 

rządowi polskiemu na uchodźstwie wojennym formalną wojnę. Odnosiły w niej 

sukcesy, poniewaŜ niezaleŜna prasa w krajach sojuszniczych przymykała oczy 

na prawdę i sama posuwała się do oskarŜania Polaków z Londynu o 

niepoczytalność i o nieprzytomny antysowietyzm, co większa powtarzała za 

Moskwą zarzuty o rzekomej współpracy Polaków (sojuszników w wojnie) z 

Hitlerem. Tę linię propagandową przyjęli teŜ od samego początku polscy 

komuniści w okupowanym kraju”.183  

W roku 1943 Władysław Gomułka napisał artykuł opublikowany w 

komunistycznym „Głosie Warszawy”. W treści wyraźnie zaznaczył on, Ŝe 

zbrodni w Katyniu dokonali Niemcy.184 

„Dla samych komunistów tworzących kadrę politruków dywizji 

kłamliwość-prawdziwość oficjalnej wersji radzieckiej nie miała znaczenia. W ich 

oczach liczyło się jedno, Ŝe taką wersję forsuje rząd ZSRR. WszakŜe wśród 

Polaków zdarzali się wówczas takŜe tacy, którzy dawali się tumanić kłamstwu 

propagandowemu, byli to ci, co nastawili się na kariery Ŝyciowe u boku 

komunistów. Przybierali zawczasu potrzebne po temu barwy..”185 

30 stycznia 1944 roku odbyły się w Katyniu pierwsze uroczystości 

upamiętniające śmierć polskich oficerów. Nie zabrakło oczywiście Zygmunta 

Berlinga, w asyście oddelegowanego z Armii Czerwonej do WP Karola 

Świerczewskiego oraz przedstawicieli ZG ZPP. Otoczony delegacjami 

wszystkich jednostek, kadrą oficerską i pocztami sztandarowymi, Berling 

wygłosił na miejscu tragedii główne przemówienie. Na świeŜo usypanej mogile 
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ułoŜono napis wykonany z szyszek „Cześć Poległym! 1941 r.” obok 

wymienionych do Katynia przybyli równieŜ Ŝołnierze z rodzin bezpośrednio 

dotkniętych tragedią. Uroczystości te, dość obszernie opisano w prasie 

komunistycznej, m.in. w „Wolnej Polsce” z lutego 1944 roku znalazły się aŜ trzy 

artykuły uzupełnione zdjęciami. Opublikowane teksty zawierały fałszywe 

wspomnienia chor. Mariana Klimczaka, rzekomo pracującego w lesie 

katyńskim w 1941 roku, utrzymującego iŜ Ŝadnych rozstrzeliwań nie widział 

oraz Stanisława Cywińskiego, którego brat Jan Cywiński był ponoć jeńcem 

obozu kozielskiego i korespondencja z nim urwała się dopiero z początkiem 

1941 roku.186 

Postępowanie polskich działaczy komunistycznych w latach 1943 – 

1944 było realizowaniem poleceń władz Związku Radzieckiego.187  

Historia katyńskiego kłamstwa jest bardzo długa. Niemal na samym 

jego początku pojawiła się Wanda Wasilewska. Była ona córką 

przedwojennego senatora, a takŜe działaczką Związku Patriotów Polskich w 

Związku Radzieckim. Zamiłowanie do komunizmu uczyniło z niej wierną i 

oddana przyjaciółkę Józefa Stalina. Na początku lutego 1944 roku wygłosiła, 

niepopularną dzisiaj mowę do Ŝołnierzy I Armii Wojska Polskiego, którą 

opublikowano w tomiku pt. Płomień i próchno w Moskwie w roku 1945.188 

„Po raz trzeci otwarły się katyńskie mogiły, tym razem aby objawić 

całemu światu straszliwą prawdę, zaświadczyć o jeszcze jednej niemieckiej 

zbrodni dokonanej na polskim narodzie. (...) Po raz trzeci otwarły się katyńskie 

mogiły. Krzyczą, wołają na cały świat. Niemieckimi kulami w czaszce, 

dokumentami, dowodami niezbitymi o niemieckiej straszliwej zbrodni i o 

niemieckiej straszliwej podłości. (…) Woła do nas krew katyńskiego lasu 
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głosem mocnym, nakazującym. Wzywa nas krew katyńskiego lasu do zemsty 

nieubłaganej, bezlitosnej. (…) Ani na chwilę nie wolno nam zapominać o 

strasznej śmierci naszych braci, braci Ŝołnierzy, których pomordowano po 

zbójecku (…) Kiedy idziecie na zachód, kiedy bijąc w pierś wroga przez 

zaciśnięte zęby mówicie sobie: za Warszawę, za Westerplatte, za Kutno – nie 

zapomnijcie dodać i tego: za Katyń”189 

W latach 1944-1946 ideą propagandy polskich komunistów w sprawie 

katyńskiej były publikacje ukazujące zbrodnię według wzorca radzieckiego. W 

Polsce lubelskiej, jesienią 1944 roku pod nazwą Prawda o Katyniu, 

kolportowano broszurę wydawaną w Moskwie w języku polskim. Na jej 

stronach znalazły się przedruki z gazet, były to min. teksty Jerzego Borejszy, 

Wandy Wasilewskiej i Leona Nałęcz - Bukojemskiego. Obok wymienionych 

znaleźli się tam takŜe trzej anglosascy dziennikarze: Jerom Davies, Edmund 

Stevens i Aleksander Werth - popierający radziecką wersję wydarzeń. Artykuł 

Wertha fałszujący prawdę o Katyniu ukazał się takŜe w prasie polskiej. Davies 

opisał w skrócie rozmowy jakie przeprowadził w Katyniu i w Moskwie z 

fałszerzami z komisji Burdenki. Wśród jego rozmówców znaleźli się kolejno: 

metropolita Mikołaj, ludowy komisarz oświaty Włodzimierz Piotiemkin, pisarz 

Aleksy Tołstoj oraz kilku świadków z okolic Katynia. Relacja Stevensa 

natomiast dotyczyła spreparowanych zeznań świadków NKWD. Pominięto 

naturalnie te z wypowiedzi dziennikarskich, które pozostawiały wątpliwości, co 

do autentyczności ustaleń komisji Burdenki. Wątpliwości takie dosięgły 

jednego z czarnoskórych dziennikarzy amerykańskich – Homera Smitha. 

Prawda o Katyniu liczyła 40 stron. Rozeszła się bardzo szybko i dlatego w 

1945 roku w Krakowie wydanie wznowiono. Przyczynił się do tego miejscowy 

Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy, a takŜe WUIiP w Poznaniu.190  
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Bardzo waŜną w tym okresie publikacją był Komunikat Komisji 

Specjalnej do ustalenia i zbadania okoliczności rozstrzelania przez najeźdźców 

faszystowskich w lesie katyńskim jeńców wojennych – oficerów polskich. 

Zawierała ona komunikat komisji N.  Burdenki, przygotowany na początku roku 

1944. Ukazała się ona w Moskwie w języku rosyjskim i polskim, a następnie w 

języku angielskim w Waszyngtonie. W roku 1944 fragmenty komunikatu 

cytowano w prasie krajowej w gazetach wysokonakładowych m.in. w „Wolnej 

Polsce”, czy w kilku odcinkach gazety wojskowej „ZwycięŜymy” oraz „Na 

Zachód”. Te kłamliwe artykuły poświęcone zbrodni katyńskiej opublikowali 

m.in. Wanda Wasilewska w „Wolnej Polsce”, Jerzy Borejsza w „ZwycięŜymy” i 

w „Wolnej Polsce”.191 

W kwietniu 1944 roku w Moskwie odbyła się uroczystość Ŝałobna ku 

czci ofiar Katynia. Z napuszonymi przemówieniami wystąpili polscy komuniści. 

Stanisław Skrzeszewski wypowiadając się z górnolotnym patosem, 

charakterystycznym dla wyznawców ideologii stalinowskiej stwierdził, Ŝe192 

„zbrodnia ta przekracza wszystko co zostało dokonane przez hitlerowców”.193 

Marian Naszkowski podkreślił, Ŝe głównym celem zbrodni było 

niedopuszczenie do sojuszu polsko-radzieckiego, ale “Niemcy się zawiedli”, a 

“Goebbels sfabrykował prowokację i nie przewidział, Ŝe w niespełna rok 

specjalna komisja rosyjska będzie mogła pokazać całemu światu prawdziwe 

oblicze hitlerowskiej zbrodni”. Informacje prasowe dowodzą, Ŝe podobnych 

uroczystości było znacznie więcej wśród licznych w Związku Radzieckim 

Polaków.194 

Po wojnie znaczącą rolę w rozwoju literatury i kultury w Polsce odegrał 

Tygodnik społeczno-literacki, który wychodził w Lublinie, w latach 1944-1950, a 
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następnie od 1945 do 1947 w Krakowie i Warszawie. Redagowany najpierw 

przez K. Kuryluka, a od roku 1948 przez Jerzego Borejszę.195 

„W sierpniu 1944 roku juŜ po wyzwoleniu – tygodnik literacki 

„Odrodzenie” – Lublin zamieścił artykuł dziennikarza amerykańskiego 

Aleksandra Wertha o wizycie w lasku katyńskim i pracach komisji Burdenki. 

Musiało to być nieporozumienie, gdyŜ potem na temat Katynia nigdy niczego 

nie wydrukowano w Polsce. Polegano, jak się zdaje na tym, Ŝe sprawy bieŜące 

przysłania wspomnienie zbrodni, a z biegiem czasu pójdzie ona w 

zapomnienie. Milczenie wspierały z jednej strony bezlitosny terror wobec 

niepodległościowego podziemia z okresu okupacji niemieckiej, przede 

wszystkim wobec Ŝołnierzy Armii Krajowej, z drugiej strony tworzony i 

rozwijany system totalnej cenzury nad całokształtem słowa głoszonego 

publicznie, a więc nie tylko w druku. Głuche wieści o aresztowaniach za 

mówienie o Katyniu uzupełniały ten mechanizm”.196 

W szeregach I Korpusu duŜe znaczenie miały gazety frontowe m.in. 

“Na Zachód” i “ZwycięŜymy”. W tej drugiej, ukazał się głośny artykuł w sprawie 

zbrodni katyńskiej zatytułowany: Śmierć zdrajcy. W tekście J. Płoński z 

nieskrywanym zadowoleniem poinformował o śmierci byłego premiera rządu 

ozonowego, czyli Leona Kozłowskiego, który jak wyraził Płoński: „słuŜył 

Niemcom jako koronny świadek pokrywający zbrodnie niemieckie w 

Katyniu”.197 

Do uwiarygodnienia fałszywego stanowiska prasy przyczyniła się takŜe 

Janina Broniewska w „Nowych Widnokręgach” obok tekstów prasy ZPP i WP 

autorów: Stanisława Ehrlicha i Leona Bukojemskiego. Szczególnie 

wyróŜniającym się z czołowych propagandzistów komunistycznych był jednak 
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Jerzy Borejsza, który w latach czterdziestych z pomocą spółdzielni Czytelnik 

kontrolował większość rynku wydawniczego w kraju.198 

„Radziecka kontrpropaganda w sprawie katyńskiej nie cechowała się ni 

wyrafinowaniem, ni subtelnością. Jej prostactwo odpowiadało poziomowi ludzi, 

którzy ją robili, a mimo to trafiała do tych we własnym społeczeństwie, na 

których była obliczona. Młodsze generacje mieszkańców ZSRR urobione przez 

szkołę, wojsko, gazety, przez organizację pionierską i komsomoł, a potem w 

miejscu zatrudnienia przez partię, przyswajały wszelkie jej kłamstwa bez 

Ŝadnych aparatów, a jakąkolwiek ich krytykę uwaŜałyby za coś sprzecznego z 

naturą, najpewniej za dywersję ideologiczną z wrogiego źródła. Bardziej 

wymagający, dostrzegając kłamliwość prymitywnych dowodów i argumentów, 

rozumieli to jako wymóg sztuki w imię trafienia do szerokiego odbiorcy, w czym 

nie dopatrywali się niczego niestosownego..”199 

W latach 1943 – 1944 stosunek komunistów krajowych do zbrodni 

katyńskiej cechowała polityka propagandowa wynikająca z przejęcia władzy w 

kraju. Wykorzystując regulacje prawne potęgowano działanie artykułów 

propagandowych dotyczących Katynia. Kierownik GZPW – Aleksander 

Zawadzki sprzymierzeniec kłamstwa katyńskiego, nakłaniał Wojsko Polskie do 

pracy o charakterze propagandowym. Hasła propagandowe rozpowszechniano 

wśród Ŝołnierzy. Pośród kilkudziesięciu róŜnych znalazło się min: <Za 

Majdanek, za Katyń, za Oświęcim. Śmierć najeźdźcom niemieckim>. Bardzo 

sprytnie wpleciono mord w Katyniu w zbrodnie niemieckie. Nieustannie 

próbowano przelać winę na konto III Rzeszy. W 1945 roku odział propagandy 

GZP WP, opublikował kieszonkowy słowniczek dla Ŝołnierzy, w którym 

<Katyń> zdefiniowano jako miejscowość pod Smoleńskiem, gdzie jesienią 

1941 roku Niemcy rozstrzelali 11 tysięcy oficerów polskich.200   
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„Po wypędzeniu Niemców, funkcjonująca przez parę lat w Polsce 

propaganda radziecka (pod szyldem Armii Radzieckiej wydawano 

polskojęzyczny dziennik „Wolność”) starała się pomijać milczeniem sprawę 

zbrodni katyńskiej. Nie rozpowszechniano nawet wydanych w języku polskim w 

Moskwie broszurek zawierających komunikat Komisji Burdenki”.201 : „W akcji 

kontr propagandowej główną rolę wyznaczono Polakom. Wzięły w niej udział 

krajowe gazety codzienne z organem rządzącej partii komunistycznej, 

„Trybuną ludu” na czele. Poza powtarzaniem do znudzenia twierdzeń, a raczej 

kłamstw komisji Burdenki, posługiwano się na szeroką skalę dezinformacją. 

Akcentowano zwłaszcza rzekome przypadki powrotu po wojnie do rodzin osób, 

których nazwiska widniały na listach ofiar katyńskich ”.202  

„Ostateczny cios zadała prowokacji hitlerowskiej na temat Katynia 

specjalna komisja radziecka, wysłana na miejsce zbrodni po oswobodzeniu 

Smoleńska przez Armię Czerwoną. Komunikat komisji (opublikowany 

ponownie przez prasę radziecką i polską przed paru dniami) stwierdza: 

„Masowych rozstrzeliwań jeńców wojennych – Polaków w lesie katyńskim, 

dokonywał niemiecki urząd wojenny, ukrywający się pod umowną nazwą Sztab 

537 batalionu roboczego, na którego czele stał ppłk. Arnes i jego 

współpracownicy – oberleutnant Rex i leutnant Hott”.203 

Niekorzystny dla ZSRR przebieg rozprawy w Norymberdze doprowadził 

do jej natychmiastowego wyciszenia. Rząd polski E. Osóbki Morawskiego, 

zdominowany przez komunistów zachowując milczenie w tej sprawie dał wyraz 

akceptacji i poparcia dla polityki Rosjan. Zapomnienie o zbrodni było nowym 

wzorcem dla ówczesnej propagandy.204 

 

 

                                                 
201 „Społeczeństwo Otwarte” nr 12 z 1991 r., s 15 – NKW – przegląd materiałów  
202 tamŜe, s. 15 
203 Stefan Arski, „Trybuna Wolności” nr 10 z 1952 r., s. 4, 5 
204 Zbrodnia katyńska w propagandzie PRL.., s. 2 
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Rozdział II 

MEDIA KRAJOWE O KATYNIU W LATACH 1944 – 1989 

 

W czasach Polski Ludowej, przypadających na lata 1944-1989 temat 

zbrodni katyńskiej obok innych istotnych historycznie zdarzeń naleŜał do tych 

mniej znaczących w odniesieniu do bieŜących działań propagandy. Nie istniał. 

Przemilczanie zbrodni było jednocześnie unikaniem odpowiedzi na pytania jej 

dotyczące, czyli o jej faktycznych sprawców. Winą, jak powszechnie dziś 

wiadomo obciąŜano Niemców. W encyklopedii wydanej za czasów PRL-u 

pomiędzy rzymskim hasłem „Katylina”, a hasłem dotyczącym Sir Bernarda 

Katza z Londyńskiego Uniwersytetu, nie znajdziemy słowa „Katyń”.205  

Z relacji BoŜeny Łojek przewodniczącej Polskiej Fundacji Katyńskiej, 

wdowy po Jerzym Łojku, historyku zajmującym się odkłamywaniem historii, 

którego ojciec był jeńcem obozu w Kozielsku, zamordowanym wiosną 1940 

roku dowiadujemy się, Ŝe: „MąŜ wielokrotnie podejmował próbę napisania do 

encyklopedii hasła „Katyń” i przez cały czas PRL-u nigdy się to nie ukazało. 

Między innymi „Katyń” to radzieccy przemycali, bo jest taka miejscowość 

Hatyń, gdzie Rosjan zamordowali Niemcy i oni to prezentowali jako Katyń, bo 

to przez „h” i dla Zachodu czytało się to tak samo”.206 Poza jednokrotnymi 

wydawnictwami propagandowymi z lat 1945-1952, po raz pierwszy słowo 

„Katyń” pojawiło się w małej encyklopedii powszechnej, wydanej przez PWN  w 

1959 roku – „Katyń miejsce masowych grobów kilku tysięcy oficerów polskich, 

internowanych od 1939 roku w ZSRR, a wymordowanych przez hitlerowców po 

zajęciu tych terenów”.207 W kolejnych publikacjach takich jak Wielka 

Encyklopedia z 1965 roku, czy Mała Encyklopedia Wojskowa z 1970 roku, a 
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takŜe VI-tomowa Powszechna Encyklopedia wydana w 1984 roku słowa 

„Katyń” nie znajdziemy.208 Osiemnaste wydanie encyklopedii popularnej PWN 

o ponad stutysięcznym nakładzie, co miało miejsce w roku 1989 takŜe nie 

zawiera tego hasła.209 Podobnie zakłamywano podręczniki szkolne do nauki 

historii, wydane w latach 1974, 1977 oraz 1980. Dopiero w roku 1981, za 

aprobatą generała Wojciecha Jaruzelskiego opublikowana zostaje prawda o 

tragedii katyńskiej, której autorem jest Andrzej Leszek Szcześniak. Potem 

znów zapada cisza.210 

W temacie zbrodni katyńskiej propaganda peerelowska stosowała dwie 

główne metody. Z jednej strony było to przemilczanie faktów do maksymalnego 

ograniczenia wzmianek o tragedii polskich jeńców wojennych, natomiast 

metoda druga miała na celu utrzymywanie teorii stanowiącej o winie Niemców, 

za kaŜdym razem podczas przypominania o losach pomordowanych oficerów. 

 Kłamstwa propagandy nazistowskiej obok przeraŜającego obrazu 

okupacji hitlerowskiej osłabiały skuteczność przekonywania społeczeństwa, Ŝe 

odpowiedzialność za mord w Katyniu ponosi Związek Radziecki.211   

W 5 numerze „Rzeczpospolitej” z 7 sierpnia 1944 r. w artykule 

zatytułowanym Tragiczna karta katyńska Jerzy Borejsza napisał: „Po wygnaniu 

Niemców ze Smoleńska odnaleziono obok grobów dziesiątków tysięcy 

zamordowanych przez zbirów hitlerowskich – Rosjan, groby 11 tysięcy 

polskich oficerów i Ŝołnierzy. Odkopano je po to, aby tym którzy mieli jeszcze 

ceń wątpliwości, powiedzieć zza grobu prawdę o zbrodni na Koziej Górze. 

Zarówno stan trupów, wskazujący dokładnie czas dokonania mordu, zarówno 

sposób wykonania zbrodni, zarówno dokumenty i listy znalezione przy tych 

trupach, jako teŜ zeznania dziesiątków świadków spośród ludności wsi 

okolicznych; jako teŜ zeznania Polaków, byłych jeńców tych obozów, którzy 

                                                 
208 tamŜe  
209 Wypowiedź dr BoŜeny Łojek – Przewodniczącej polskiej fundacji katyńskiej, Warszawa 2005 
r., s. – patrz aneks 1   
210 Katyń – zbrodnia i wielkie kłamstwo, reŜ. Tomasz Orlicz.. 
211 Zbrodnia katyńska w propagandzie PRL. , HISTORICUS, s. 2 
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pozostali przy Ŝyciu, a wreszcie opinie rzeczoznawców i członków komisji 

radzieckiej – usuwają resztki wątpliwości z tragedii katyńskiej.212 Jak wynika z 

powyŜszego fragmentu Jerzy Borejsza wyraźnie przyczynia się do 

podtrzymywania kłamstwa katyńskiego. Najprawdopodobniej tego typu 

postępowanie sprzyjało robieniu kariery w epoce PRL-u, czy to politycznej, czy 

jakiejkolwiek innej. Dotyczy to wielu ludzi, zajmujących w ówczesnej Polsce 

wysokie stanowiska.  

WaŜnym krokiem w roku 1945, było śledztwo dotyczące oficerów 

pomordowanych w Katyniu  wszczęte na polecenie ministra sprawiedliwości - 

Henryka Świątkowskiego. Powierzono je doktorowi Romanowi Martiniemu, 

który przed wojną pracował jako prokurator Sądu Okręgowego w Kielcach. 

Roman Martini  w stopniu podporucznika rezerwy brał udział w kampanii 

wrześniowej, a za odwagę w walkach pod Warszawą odznaczono go KrzyŜem 

Virtuti Militari i KrzyŜem Walecznych. Potem dostał się do niewoli niemieckiej, 

gdzie przebywał do zakończenia wojny. Niestety śledztwo, prowadził krótko, 

poniewaŜ 30 marca 1946 roku, został zamordowany. Sprawcą zbrodni była 

rzekomo młoda dziewczyna, z którą Martini utrzymywał podobno bliskie 

kontakty oraz jej narzeczony. Wraz ze śmiercią prokuratora umarło takŜe 

śledztwo katyńskie.213  

Po wojnie polskie władze bezpieczeństwa, a takŜe NKWD poszukiwało 

wszystkich Polaków, którzy udali się do Katynia. Jednym z nich był Ferdynand 

Goetel, wybitny pisarz, który wśród relacjonujących sprawę mordu na polskich 

oficerach cieszył się największym autorytetem. Głównym powodem nagonki na 

pisarza było jego oświadczenie w radiu berlińskim, Ŝe w lesie katyńskim 

faktycznie znajdują się doły, w których pogrzebani są polscy oficerowie. Swoją 

relację z pobytu na miejscu zbrodni Ferdynand Goetel przekazał szczegółowo 

                                                 
212 Jerzy Borejsza – „Rzeczpospolita” , Tragiczna karta katyńska, nr 7 z 1944 r., s. 1 
213 Stanisław Mikke – bez togi – Czyny i rozmowy, strona Adwokatury Polskiej administrowana 
przez Naczelną Radę Adwokacką. Web master by Robert Bogusz, 2000 r.   
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władzom Armii Krajowej oraz Polskiemu Czerwonemu KrzyŜowi.214 W kwietniu 

1944 roku w „Wolnej Polsce” napisano o Goetlu jako o autorze „niezdarnej 

ksiąŜczyny na temat faszyzmu, pragnącym zdobyć haniebne laury 

hitlerowskiego lokaja”.215 „To, co zrobił dla rozświetlenia ponurej ciemności 

Katynia Goetel, zawarte jest w jego ksiąŜce Lata wojny (Londyn 1956), w 

postaci dwu rozdziałów, własnego reportaŜu-refleksji oraz przesłuchania Iwana 

Kriwoziercewa, najwaŜniejszego świadka katyńskiego”.216 

 W połowie roku 1946 gen. Stefan Mossor opublikował w „Polsce 

Zbrojnej” swoje rzekome wspomnienia, jako, Ŝe w roku 1943 trafił do Katynia 

przywieziony tam jako jeniec wojenny przez Niemców. Dla wzmocnienia 

nieprawdy o odpowiedzialności Niemców za mord na polskich oficerach 

opublikowano tekst zatytułowany Palmiry – Katyń, w którym zaznaczono 

podobieństwa okrutnej polityki niemieckiej, jakie miały miejsce w obu tych 

przypadkach. W tym samym roku poruszono temat zbrodni katyńskiej zawartej 

w pracy S. Strumph-Wojtkiewicza, dotyczącej generała Władysława 

Sikorskiego. Jerzy Borejsza dopilnował szczegółów zgodnie z własnymi 

poglądami i wydano ją w Czytelniku.  

Pod koniec lat czterdziestych podjęto w Polsce działania zmierzające 

do odsunięcia tematu Katynia w cień. Podczas trwania procesu 

norymberskiego w polskiej prasie krajowej ukazywały się wzmianki popierające 

jedynie stanowisko Związku Radzieckiego.217 

Na początku lat pięćdziesiątych temat Katynia w kraju stał się tematem 

tabu. Było ogromnie trudno zdobyć jakiekolwiek materiały dotyczące zbrodni i 

jak mówi dr BoŜena Łojek –: „Materiały do sprawy zbrodni katyńskiej 

zdobywało się głównie na zachodzie Europy. Współpracy z historykami 

                                                 
214 Zbrodnia katyńska w propagandzie PRL.. 
215 tamŜe 
216 Jacek Trznadel (Posłowie wydawcy w: Józef Mackiewicz, Katyń – zbrodnia bez sądu i kary 
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Rosyjskimi nie było Ŝadnej, bo nie było takiej moŜliwości. Oni byli 

terroryzowani, panował ogromny strach, szczególnie nad wszelkimi kontaktami 

z historykami polskimi, którzy usiłowali prawdy dociekać. Jedynie w polskich 

archiwach, przede wszystkim w Instytucie Sikorskiego udało się troszkę 

materiałów zebrać. Były to głównie relacje ludzi, którzy mieli z tą sprawą w 

jakiś sposób do czynienia. WaŜna dla owej sprawy była dyrektywa Rydza 

Śmigłego, który po wybuchu wojny i po 1 września to znaczy juŜ po agresji 17 

września Armii Czerwonej na Polskę wydał dyrektywę, Ŝeby z Ŝołnierzami 

Armii Czerwonej nie walczyć, bo oni nieustannie mówili, Ŝe przychodzą jako 

pomoc w walce z Niemcami. Tym czasem był to autentyczny nuŜ w plecy. Na 

dobrą sprawę był to początek Katynia, napaść na Polskę, agresja. A w tych 

latach, kiedy mąŜ zaczynał zbierać materiały, to w ogóle takich słów jak 

„agresja”, czy „napaść” nie uŜywało się, poniewaŜ za czasów PRL – u jako nie 

suwerenne państwo udawaliśmy, Ŝe oni przyszli z pomocą”.218  

Powrót tematu zbrodni katyńskiej na łamach prasy polskiej nastąpił w 

1951 roku, kiedy to „Izba reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych, 

powołuje 18 września 1951 roku, specjalną komisję w celu zbadania 

masowego mordu w Katyniu”.219  

„Na przełomie 1951-52 roku w Waszyngtonie odbywały się przesłuchania 

przed Komisją Kongresu USA „dla przeprowadzenia pełnych i całkowitych 

badań masakry katyńskiej, międzynarodowej zbrodni popełnionej na 

Ŝołnierzach i obywatelach Polski na początku II wojny światowej”. 

Jej ustalenia potwierdziły wyniki prac prof. Gerharda Buhtza wiosną 1943 roku 

i opinie ekspertów międzynarodowych, którzy byli w lasku katyńskim na 

zaproszenie Niemców”.220 
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220 Społeczeństwo Otwarte nr 12 z 1991 r., s.15 – NKW – przegląd materiałów 



 82 

WaŜną rolę odgrywa raport amerykańskiego pułkownika Johna Van 

Vlieta, który był w 1943 roku na miejscu tragedii. John van Vliet trafił do niewoli 

niemieckiej w Afryce Północnej i przebywał w Niemczech w obozie dla jeńców 

wojennych. „Wspólnie z innymi jeńcami wojennymi musiał on na rozkaz 

Niemców odwiedzić wiosną 1943 roku masowe groby w Katyniu i doszedł do 

przekonania, Ŝe to Sowieci są odpowiedzialni za masakrę”.221 

W towarzystwie jeszcze jednego jeńca – Donalda B. Stewarta został 

zawieziony do Katynia, gdzie uczestniczył w ekshumacji zwłok, rozstrzelanych 

przez NKWD jeńców polskich. Van Vliet był przekonany, Ŝe oficerowie polscy 

zginęli z rąk sowieckich katów. U kresu wojny cudem uratował się z obozu 

niemieckiego dla jeńców wojennych, znajdującego się na obszarach zajętych 

przez wojska radzieckie. 5 maja 1945 roku van Vliet przechodząc przez linię 

frontu dociera na miejsce dyslokacji 104. dywizji amerykańskiej. Miał on przy 

sobie materiały dotyczące ekshumacji w Katyniu, a takŜe zdjęcia rozkopanych 

dołów śmierci wykonane w roku 1943. Następnie na własną prośbę  Van Vliet 

udał się do Waszyngtonu na pilne spotkanie z generałem Bissel’em – 

pomocnikiem dowódcy oddziału G2, wywiadu wojskowego. Raport z Katynia 

zostaje złoŜony na ręce Bissel’a, ten kaŜe van Vlietowi milczeć.222  

Jack Van Vliet US Army oficer: „Swój raport chciałem przedstawić 

największemu ośrodkowi wywiadu, oddziałowi G2 armii amerykańskiej, którym 

kierował generał Clayton Bissel. Spotkałem się z nim, pokazałem swoje 

zdjęcia, pokrótce, przedstawiłem sprawę. Zorientował się, Ŝe to waŜne i 

przydzielił mi stenotypistkę. Poszliśmy do pustego biura, gdzie opowiadałem 

przez ponad godzinę. Potem ona to napisała na maszynie. W końcu w 

obecności generała przeczytałem to. Zapytał, czy to jest to, co jej 

powiedziałem, potwierdziłem, Ŝe tak, Ŝe wszystko się zgadza. Wtedy poprosił, 
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Ŝebym podpisał, postawił pieczątkę „ściśle tajne”, dołączył do tego moje 

zdjęcie. Wtedy po raz ostatni widziałem zdjęcia z raportem”.223 

Z relacji współpracowników departamentu stanu, sprawozdanie to, 

nigdy do nich nie dotarło. Były członek komisji kongresu Timothy Sheehan 

próbuje to wyjaśnić:  „Kiedy Van Vliet powrócił dwa dni po zakończeniu wojny, 

wysłali go z jego raportem bezpośrednio do Waszyngtonu. Natomiast 

Departament Stanu i administracja twierdziły, Ŝe nigdy tego raportu nie 

widziały, Ŝe gdzieś zaginął”.. Van Vliet został zobowiązany do milczenia, Ŝe 

dostarczył raport, a departament stanu nigdy jego raportu nie ujawnił. Ktoś go 

musiał zniszczyć”.224 Okoliczności zaginięcia raportu van Vlieta są nieznane. 

Zdaniem Leopolda JeŜewskiego (właśc. Jerzego Łojka) ślady prowadzą do 

radzieckiego agenta Algera Hissa, który jako  doradca towarzyszył Roosveltowi 

na Konferencji Jałtańskiej. Van Vliet ponownie opisał wraŜenia zapamiętane z 

Katynia. Drugi raport pułkownika opublikowano we wrześniu 1950 roku, co 

odegrało jak wiemy bardzo waŜna rolę.225  

W momencie ujawnienia raportu J. Van Vlieta i rozpoczęciu przez 

komisje śledczą Kongresu USA pracy nad zbadaniem zbrodni, radziecka i 

polska propaganda podjęły silne przeciwdziałania. Amerykańskie śledztwo 

znalazło duŜy oddźwięk w mediach m.in. w polskich rozgłośniach radiowych.226  

Dalej - Timothy Sheehan: „Wiem o tym, Ŝe zajęto się tą sprawą nie ze 

względu na proces, ale dlatego, Ŝe kongres chciał pokazać, Ŝe reprezentuje 

interesy mniejszości polskiej. W tym konkretnym momencie byli w większości 

demokratami. Ani demokraci, ani ich administracja nie była zainteresowana 

podjęciem tej sprawy. Zajmował się tym jedynie republikański kongres. 

Przedstawiliśmy naszą sprawę prezydentowi Truman’owi i jemu przesłaliśmy 

raport z sugestią by zajął się tym problemem wraz z międzynarodowym 
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trybunałem w celu ustanowienia winnego i doprowadzenia do wyroku. O ile mi 

wiadomo pan Truman i demokraci nie zwrócili uwagi na nasze sugestie i ta 

sprawa nigdy nie była rozpatrywana przez Międzynarodowy Trybunał”.227 

 „Z końcem 1952 roku, specjalna komisja Kongresu Amerykańskiego 

dochodzi do przekonania, Ŝe Związek Sowiecki jest odpowiedzialny za 

zabójstwo polskich oficerów. To, co udaje się amerykanom we własnym kraju, 

chcą osiągnąć równieŜ na arenie międzynarodowej – moralne napiętnowanie 

Związku Radzieckiego”.228 28 lutego 1952 roku rząd radziecki w nocie 

wystosowanej do władz USA zgłosił swój protest przeciwko toczącemu się 

śledztwu, argumentując ten fakt uznanymi w 1944 roku badaniami specjalnej 

komisji Burdenki, która dowiodła, Ŝe winę za zbrodnię ponosi II Rzesza. Dnia 1 

marca 1952 roku, jeszcze przed zakończeniem śledztwa kongresu w 

najwaŜniejszym organie prasowym w Polsce – „Trybuna Ludu” znalazło się 

oświadczenie rządu silnie potępiające stanowisko Kongresu USA w sprawie 

śledztwa katyńskiego. Utrzymywano zatem, Ŝe są to próby zatarcia śladów 

zbrodni hitlerowskich. Tekst ten był początkiem fali publikacji „Trybuny Ludu” 

dotyczących sprawy Katynia. 4 marca 1952 roku, w „Trybunie” ponownie 

opublikowany został obszerny komunikat komisji Burdenki. Do szerzenia 

fałszywych działań propagandy peerelowskiej dołączył Stanisław Brodzki, który 

opublikował go w „Trybunie”. Tekst komunikatu komisji specjalnej znalazł się 

równieŜ na stronach tygodnika „Nowe Czasy”. W następnym numerze 

„Trybuny Ludu” opublikowano teŜ anty-katyńskie oświadczenie metropolity 

moskiewskiego. Sprawa Katynia wróciła i zaczęła ukazywać się takŜe w innych 

gazetach. W „Dzienniku Zachodnim” zamieszczono wywiad z doktorem 

Adamem Szebestą, więzionym wcześniej za przynaleŜność do Armii Krajowej i 

co jest prawdopodobne równieŜ za związek ze sprawą katyńską, gdyŜ w 1943 
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roku był zastępcą pełnomocnika ZG PCK na Okręg Krakowski i w tym samym 

roku był w Katyniu. Szebesta wyznał, Ŝe za zbrodnię odpowiadają Niemcy. 229  

Jak podaje oficjalny komunikat z dnia 5 marca 1953 roku, o godzinie 21.50, w 

wieku 74 lat umiera Józef Stalin.230 „Zachód odczuwa ulgę. Katyń znika z pola 

widzenia. Lawrientij Beria usunięty i następnie w grudniu 1953 roku 

rozstrzelany”.231 

Jak widać w czasach Polski Ludowej komunistyczne jej władze 

prezentowały w sprawie Katynia stanowisko zbieŜne ze stanowiskiem Moskwy. 

„Przez całe lata propaganda ZSRR i PRL twierdziła, Ŝe mordu dokonali 

hitlerowcy. Do 1956 roku władze PRL mówiły o "perfidnej niemieckiej 

prowokacji w Katyniu". Potem samo słowo Katyń zniknęło całkowicie - przez 

lata cenzura wykreślała je z kaŜdej publikacji. W PRL twórcom nakazywano 

milczenie, a mediom umiejętne wprowadzanie opinii publicznej w błąd. 

Ukrywanie przez władze PRL prawdy o Katyniu miało duŜy wpływ na łamanie 

zasad moralnych w Ŝyciu publicznym powojennej Polski”.232 

W tym samym czasie publicysta partyjny Bolesław Wójcicki sporo 

uwagi skupił na dyskredytowaniu kaŜdego, kto był związany z ujawnieniem 

prawdy o Katyniu. Jego ataki dosięgały członków komisji Kongresu oraz 

świadków takich jak J. Van Vliet, a takŜe emigrantów polskich: K. 

SkarŜyńskiego, czy J. Mackiewicza. Krytykował on zarówno osoby jak i 

instytucje. W audycjach radiowych ukierunkowanych na wyraźne zwalczanie 

śledztwa Kongresu wykorzystywano twórczość Wójcickiego, a obok nich 

wygłaszane przez Wandę Odolską specjalnie przygotowane teksty.233 

Poza prasą, propaganda peerelowska znalazła swój oddźwięk takŜe w 

literaturze pięknej. Nowela Adolfa Rudnickiego „Major Hubert z armii Andersa” 
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była w rzeczywistości pamfletem na Józefa Czapskiego, o czym wiedzieli 

jedynie wtajemniczeni. Większość odbiorców miała widzieć w niej tekst literata, 

który upamiętniając zbrodnie wojenne ośmiesza niemiecką prowokację i 

przypisuje im zbrodnię katyńską.234 Na temat zbrodni na polskich oficerach 

wypowiedział się tamtego czasu sam Józef Czapski, znany malarz, oficer, 

jeniec Starobielska i Griazowca: „Nie mam Ŝadnych wątpliwości, Ŝe Ci ludzie 

zamordowani zostali przez Sowiety”.235 Po aktywności okresu lat 1952-1953 w 

sprawie mordu na polskich oficerach w Katyniu zapanowało wzmocnione przez 

aparat bezpieczeństwa milczenie. AŜ do drugiej połowy lat osiemdziesiątych w 

publikacjach oficjalnych temat ten pomijano.236  

Dr BoŜena Łojek mówi: „Prześladowania cenzorów były bardzo 

dokuczliwe, bo to nawet najbardziej nieładnie nazwane „chodliwe ksiąŜki” czyli 

dla czytelników, którzy byliby zainteresowani, to się ukazywały w małych 

nakładach lub wcale. „Dzieje Sprawy Katynia” były najbardziej podziemną, jak 

juŜ wyszła, ksiąŜką, najbardziej przedrukowywaną, wywieszaną na dworcach, 

sama jeździłam po Polsce. Były kserowane i wywieszane matryce, artykuły w 

części, czy cała ksiąŜka do czytania w miejscach publicznych, przez 

solidarność była rozpowszechniana. To była pierwsza ksiąŜka na temat 

Katynia dostępna po Polsku. MoŜna ją było kopiować, natomiast ksiąŜka 

Zawodnego na ten temat była w Polsce zupełnie nie dostępna, nawet przez 

granicę nie przepuścili, tak kontrolowali. Czyli materiałów było bardzo mało, 

ludzie bali się mówić”237 

W sprawie Katynia wypowiadał się takŜe sam przywódca PPR 

Władysław Gomułka, który juŜ w czasie okupacji fałszował prawdę na temat 

zbrodni. W zbiorze tekstów politycznych z roku 1947, wydanej w nakładzie 20 

                                                 
234 Zbrodnia katyńska w propagandzie PRL… 
235 Katyń – zbrodnia i wielkie kłamstwo, reŜ. Tomasz Orlicz, produkcja ADZ Film dla programu 1 
TVP S.A., 2005 r. 
236 Zbrodnia katyńska w propagandzie PRL…  
237 Wypowiedź dr BoŜeny Łojek – Przewodniczącej polskiej fundacji katyńskiej, Warszawa 2005 
r., s. – patrz aneks 1  
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tysięcy egzemplarzy zamieszczono wypowiedź: „Jeśli znajdzie się kiedyś 

historyk, który zestawi i oceni wszystkie prowokacje hitlerowskie, to dwie z nich 

musi postawić na czoło. Podpalenie berlińskiego Reichstagu i wymordowanie 

około 10 tysięcy oficerów polskich w Katyniu”.238  

„Po 1956 r. władze PRL w sposób widoczny dla kaŜdego dystansowały 

się od stanowiska radzieckiego. 29 października 1956 r. Gomułka podczas 

spotkania z liczną delegacją warszawskich studentów wyraźnie powiedział, Ŝe 

wersji radzieckiej nie podziela, ale obarczenie odpowiedzialnością 

rzeczywistych sprawców, czyli NKWD, oznaczałoby konflikt z ZSRR sprzeczny 

z interesami Polski. Byłaby to – mówił – jedynie demonstracja, tylko jeszcze 

jeden cierń do wieńca, którym jesteśmy opleceni, a na demonstrację wobec 

ZSRR nie pójdziemy. Nie mogąc mówić prawdy, ale teŜ nie chcąc kłamać, 

wybrał milczenie”.239 Widać wyraźnie, Ŝe Władysław Gomułka był przekonany 

o winie radzieckiej, ale konflikt z Związkiem Radzieckim nie leŜał mu 

politycznie. Według Andrzeja Werblana milczenie propagandy państwowej i 

partyjnej w sprawie zbrodni na polskich oficerach w Katyniu było wynikiem 

działań Gomułki i utrzymywało się nawet po jego ponownym odsunięciu od 

władzy w roku 1970. Po roku 1956 polska propaganda wykazywała bierność w 

sprawie Katynia, w przeciwieństwie do propagandy radzieckiej, co działało na 

arenie międzynarodowej.240   

W marcu 1959 roku ówczesny szef KGB – Aleksander Szelepin 

przygotował dla Nikity Chruszczowa notatkę dotyczącą dokumentacji 

katyńskiej. Treść notatki sugerowała, Ŝe  „Z punktu widzenia organizacji 

sowieckich wszystkie te akta nie przedstawiają ani operacyjnych, ani 

historycznych wartości. Wątpliwe jest by mogły one przedstawiać rzeczywistą 

wartość dla naszych polskich przyjaciół. Przeciwnie, nawet jakakolwiek 

                                                 
238 Zbrodnia katyńska w propagandzie PRL.. 
239 Katyń ciągle w lesie – kłamcy na tropie kłamstwa, internetowy tygodnik „NIE”  nr 36/2007 r. 
www.nie.com.pl/art9004.htm   
240 Zbrodnia katyńska w propagandzie PRL.. 
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nieprzewidziana niedyskrecja, moŜe doprowadzić do zdekonspirowania 

przeprowadzonych operacji ze wszystkimi niepoŜądanymi dla naszego 

państwa następstwami. W związku z wyŜej powiedzianym wydaje się celowe 

zniszczenie wszystkich akt ewidencyjnych osób rozstrzelanych w 1940 roku, w 

ramach wyŜej wymienionych operacji”.241 Chruszczow nie zgodził się na 

zniszczenie dokumentów. Dwa lata później zgłosił chęć przekazania 

Władysławowi Gomułce akt sprawy i zaproponował odkłamanie tej części 

historii. Gomułka zdecydowanie odmówił.242 

"Akcja propagandowa w latach 1952-53 była przedsięwzięciem 

doraźnym i krótkotrwałym. Po jej zakończeniu znowu zapadło w sprawie 

zbrodni katyńskiej głuche milczenie”.243 

Zgodnie z radzieckim kłamstwem problem Katynia pojawiał się w 

wydawnictwach specjalistycznych. Jedną z publikacji była 47 stronicowa 

broszura autorstwa Władysława Góry, wydana w 1962 roku przez Zarząd 

Główny TPPR (Towarzystwo Przyjaźni Polsko Radzieckiej). Zdaniem Góry 

polscy oficerowie przebywający w radzieckich obozach jenieckich, trafili 

później w ręce Niemców i zostali przez nich wymordowani.244 

„Za kadencji Gomułki 1956-70 warunki zmieniły się o tyle, Ŝe do 

wzmiankowania w druku o sprawie katyńskiej w pewnych sytuacjach uzyskali 

prawo tylko historycy partyjnych placówek naukowych, poniewaŜ tylko tam 

dochodziło do podejmowania na potrzeby ideologiczno – propagandowe 

tematów związanych z „narodzinami Polski Ludowej”, przy których problemu 

tego nie da się obejść milczeniem. W prasie codziennej zdarzały się raz do 

roku z okazji Dnia Wojska Polskiego (12.X) notatki informacyjne o złoŜeniu 

przez oficjalne delegacje sowieckie (bez udziału strony polskiej) wieńców w 

miejscu rozstrzelania przez „Niemców” polskich oficerów w Katyniu. 

                                                 
241 Katyń – zbrodnia i wielkie kłamstwo, reŜ. Tomasz Orlicz, produkcja ADZ Film dla programu 1 
TVP S.A., 2005 r. 
242 tamŜe  
243 Społeczeństwo Otwarte nr 12 z 1991 r., s.16 – NKW – przegląd materiałów 
244 Zbrodnia katyńska w propagandzie PRL... 
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Społeczeństwo miało usta mocno zasznurowane i na oczy załoŜone okulary – 

filtry, takŜe w latach gomułkowsko – gierkowskiego ćwierćwiecza”.245 

„Prawdziwą ofensywę innej wizji Katynia zapoczątkował ostatecznie 

„festiwal Solidarności”. Liczne publikacje tzw. „drugiego obiegu” nie zmieniły 

nic w oficjalnym widzeniu problemu. W tym okresie 1980/1981 – 1988/1989) 

moŜna zauwaŜyć pewnego rodzaju kontrofensywę zwolenników tezy o 

niemieckiej winie za Katyń. Longin Pastusiak pisał w swojej pracy Roosvelt a 

sprawa polska co następuje: „Napięcie w stosunkach między rządem 

emigracyjnym, a rządem radzieckim wzrastało jednak szybko. 12 kwietnia 

1943 roku Goebbelsowska propaganda ogłosiła, Ŝe Niemcy natrafili w Katyniu 

na mogiły kilku tysięcy oficerów polskich rzekomo rozstrzelanych przez Rosjan 

/…/ ale 17 kwietnia minister obrony narodowej w rządzie polskim, generał 

Marian Kukiel opublikował komunikat, w którym sugerował powtarzając za 

Goebbelsem, Ŝe uczynili to Rosjanie”.246 

Przełom w sprawie Katynia datuje się na lato 1980 roku. „Powstanie 

„Solidarności” – jako ruchu zbiorowości polskiej, która swą siłą i dynamiką 

zapewniła sobie autonomię na 16 miesięcy, moŜna uznać za tę rubieŜ 

dziejową, od której kłamstwo w sprawie katyńskiej stało się zupełnie bezsilne. 

Udowodniło to całe następne 7-lecie okresu stanu wojennego”.247  

W czasie kiedy rząd BreŜniewa dąŜy do wyciszenia sprawy Katynia na 

zachodzie, w strefie wpływów radzieckich pojawiają się nieoczekiwane 

wydarzenia. Strajkujący w Gdańsku stoczniowcy podwaŜają fundamenty 

dotychczasowego systemu. Sierpień 1980 roku jest miesiącem narodzin 

niezaleŜnych i wolnych związków zawodowych – Solidarność w Polsce. Jest to 

powaŜny krok i początek zmian, dających nadzieję na uwolnienie się Polski od 

wpływów Związku Radzieckiego. Sprawa Katynia staje się próbą na drodze do 

                                                 
245 Społeczeństwo Otwarte nr 12 z 1991 r., s.16 
246 L. Pastusiak – Roosvelt a sprawa polska, Warszawa 1980 r., s. 98-99 
247 Społeczeństwo Otwarte nr 12 z 1991 r., s.16 w artykule wykorzystano materiały źródłowe 
zgromadzone przez doktora Piotra Łysakowskiego – Warszawa 
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demokratycznego państwa i rozwoju nowego społeczeństwa. Zbyt długo 

stosunki pomiędzy Polską, a Związkiem Radzieckim były oplecione 

niejasnościami i niedomówieniami, przede wszystkim dotyczy to sprawy 

Katynia.248  

W roku 1985 z inicjatywy władz Polski Ludowej wzniesiono na 

cmentarzu powązkowskim propagandowy pomnik, na którym widniał napis: 

Ofiarom hitlerowskiego faszyzmu, spoczywającym w ziemi katyńskiej. Dopiero 

po zapoczątkowaniu przez Michaiła Gorbaczowa nowej polityki, opartej na 

większej swobodzie dyskusji, władze peerelu zmieniły swój stosunek do 

sprawy zbrodni katyńskiej. Dzięki niemu w 1987 roku powołana została 

specjalna polsko – radziecka komisja historyków partyjnych. Co prawda nie 

odegrała ona większej roli w kwestii ujawnienia prawdy o zbrodni, ale dla 

polskich i radzieckich historyków stała się impulsem do rozpoczęcia prac nad 

badaniem historii stosunków obu państw. U schyłku PRL w prasie polskiej na 

chwilę powróciło kłamstwo katyńskie. Na łamach „Stolicy” i „Gazety Roboczej”, 

ukazał się przedrukowany z „Litieraturnoj gaziety” artykuł Wiktora Orlikowowa 

zatytułowany Katyńska tragedia, w którym udzielający wywiadu Orlikowcowi – 

więzień łagrów i emigrant polski opowiedział sowiecką wersję katyńskiego 

kłamstwa. Na początku stycznia 1989 roku w „śyciu Warszawy” - W.T 

Kowalski obalił prawdziwość owej publikacji. Na terenie całego kraju rozwijała 

się działalność róŜnego rodzaju stowarzyszeń, zajmujących się tematem 

zbrodni katyńskiej.249  

Do roku 1989 historiografia katyńska właściwie nie istniała, poniewaŜ 

oficjalnie obowiązywały ustalenia komisji Burdenki, obciąŜające winą za mord 

polskich jeńców stronę niemiecką. Milczenie było przełamywane przez 

działaczy i historyków, ale publikacje mogły się ukazywać jedynie w tzw. 

drugim obiegu.250  

                                                 
248 Film dokumentalny – Ludobójstwo i propaganda, cz. II.. 
249 Zbrodnia katyńska w propagandzie PRL. 
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„Jednym słowem, to na kaŜdym etapie były trudności w zdobywaniu 

materiałów i ksiąŜka „Dzieje Sprawy Katynia” wyszła właśnie na 40 rocznicę, 

pod pseudonimem Leopold JeŜewski. Pseudonim jest złoŜony z imienia ojca - 

Leopold i imienia męŜa – Jerzy. Stąd Leopold JeŜewski. W ten sposób. 

Notabene jest dedykacja „ojcu” – na pierwszej stronie, czyli ktoś, kto by chciał.. 

Tu jest testament męŜa dotyczący sprawy katyńskiej.. Z Ŝadnym z historyków 

nie moŜna było tego przedyskutować, bo wszyscy koniunkturalnie mówili, Ŝe to 

Niemcy i tak było przez dziesiątki lat”.251 

W wyniku obrad okrągłego stołu, gdzie władza nawiązała porozumienie 

z opozycją, a takŜe wyborów czerwcowych, nadarzyła się okazja do 

poruszenia sprawy Katynia na forum sejmowym. W kraju powiał wiatr zmian 

dla dotychczasowego systemu polityczno gospodarczego. Związek Radziecki 

powoli odsuwał się w cień. W ostatnich miesiącach 1989 roku, jak równieŜ w 

latach 1990/91, publikowano znacznie więcej w temacie zbrodni katyńskiej i 

wszystkie one nie mijały się jak dawniej z prawdą.252 
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2.1. Zapis cenzury w prasie radio i telewizji 

 

Cenzura jest jedną z podstawowych struktur w państwach 

niedemokratycznych. UmoŜliwia kontrolę nad treściami przekazywanymi 

społeczeństwu, pozawala na pozorną legitymizację władzy. Zadaniem cenzury 

jest zastępowanie treściami o charakterze propagandowym innych treści, 

niezgodnych z interesami władzy panującej. Blokowanie ich oraz kreowanie z 

góry załoŜonego wizerunku państwa. System, w którym cenzura jest 

pierwszorzędną podstawą funkcjonowania państwa dąŜy do zmanipulowania 

społeczeństwa poprzez pokazywany im obraz wydarzeń, tak by kształtowało 

się ono na jego podstawie. Trudno bezpośrednio wpływać na sposób myślenia 

i postrzegania rzeczywistości, dlatego teŜ do tego celu wykorzystywano silny 

aparat cenzury. Walka jej z aparatami opozycyjnymi miała za zadanie ukrycie 

wad systemu panującego w danym państwie, a takŜe wykreowania i 

utrzymania niemal utopistycznego obrazu Polski. Upatrywano w tym 

powszechnego dobra, szczęścia i dobrobytu dla wszystkich.253 

Istnieją dwa typy cenzury – prewencyjna polegająca na kontrolowaniu 

treści przed ich publikacją i ewentualnego usunięcia niewygodnych dla władz 

rządzących części utworu lub teŜ całkowitego zakazania publikacji. Cenzura 

represyjna natomiast polega na ukaraniu autora lub wydawnictwa, po ukazaniu 

się dzieła, często prowadzi takŜe do wycofania utworu z obiegu. 

 W PRL-u (1952-1989) cenzura prewencyjna eliminowała te treści, które 

były niewygodne dla władzy. Twórczość niektórych pisarzy w całości objęta 

była zapisem cenzorskim, ani nazwisko, ani Ŝadne ich dzieło nie mogło ukazać 

się w druku. Nie wolno było wspominać o nich równieŜ w publikacjach innych 

autorów. Cenzurą obejmowano takŜe pewne określone tematy. Jednym z nich 

była zbrodnia popełniona na polskich oficerach w Katyniu. W opozycji do 

                                                 
253 Michał Godlewski – Collegium Civitas, Cenzura w czasach PRL-u 
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 93 

istniejącej cenzury pojawiała się podziemna działalność wydawnicza. 

Nazywano ją tzw. drugim obiegiem, czyli obiegiem nieoficjalnym. 

Wśród sposobów walki z cenzurą znalazło się drukowanie „errat” lub 

uzupełnień do oficjalnie wydawanych publikacji. Zawierały one przewaŜnie 

fragmenty wykreślone przez cenzurę. Innymi formami omijania cenzury były 

kolportowane nagrania magnetofonowe z czytanymi przez lektorów tekstami. 

Zdarzało się często, Ŝe teksty takie czytane były przez aktorów, których 

charakterystyczna barwa głosu była rozpoznawalna powszechnie. W utworach 

publikowanych oficjalnie autorzy próbowali przemycać treści zakazane przez 

panujące  władze.254 

Główny Urząd Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk, rezydujący w 

Warszawie przy ulicy Mysiej oficjalnie powołany został w lipcu 1946 roku. 

Instytucja cenzury jako Resort i później Ministerstwo Informacji i Propagandy 

działała w Polsce juŜ od roku 1944. Instytucja ta rozpoczęła swoją działalność 

z inicjatywy radzieckiej do roku 1975. Cenzurze podlegały wszystkie druki, 

łącznie z wystąpieniami sejmowymi, a takŜe wszelkiego rodzaju instrukcje 

obsługi maszyn, czy etykiety. Zadaniem cenzury było nie tylko zakazywanie 

publikacji na dany temat. Określano równieŜ, w jaki sposób naleŜy pisać, co 

dotyczyło treści informacji oraz sposobu ujęcia poruszanego tematu. Wszelkie 

wiec publikacje dotyczące zbrodni na jeńcach wojennych w Katyniu musiały 

niepodwaŜalnie dowodzić o winie Niemców. O sowieckich obozach natomiast 

takich jak: Starobielsk, czy Ostaszków wolno było wspominać jedynie jako 

miejscach internowania.255  

Jak mówi Andrzej Kostrzewski – prawnik, współzałoŜyciel i vice prezes 

Instytutu Katyńskiego w Krakowie: „Zakłamanie w postaci przemilczania tej 

zbrodni, nakazu milczenia płynącego z Moskwy, Ŝe albo ją przypiszemy 

Niemcom albo nie wolno o niej w ogóle wspominać było bardzo waŜnym 
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34,35 
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problemem. Do tego stopnia, Ŝe cenzura w PRL- u nawet potrafiła kontrolować 

tabliczki na grobach, symboliczne oczywiście, Ŝeby nie było napisane: zginął w 

Katyniu w 1940 roku. JeŜeli ktoś napisał: w 1941 roku, to zostawiano”.256 

„Ingerowano teŜ w tak osobiste obszary jak treść nekrologów i klepsydr, które 

mogły być publikowane tylko po wcześniejszej zgodzie wspomnianego urzędu. 

Eliminowano nazwiska osób związanych z publikacjami i zdarzeniami 

sprzecznymi z oficjalną wersją „Katynia”. Chodziło tu m.in. o Goetla, 

Bergmana, Czapskiego i Mackiewicza”.257  

W Czarnej księdze cenzury PRL –  czytamy: „Przy ocenie materiałów 

na temat śmierci polskich oficerów w Katyniu naleŜy kierować się 

następującymi kryteriami: 

1. Nie wolno dopuszczać jakichkolwiek prób obarczania Związku 

Radzieckiego odpowiedzialnością za śmierć polskich oficerów w lasach 

katyńskich. 

2. W opracowaniach naukowych, pamiętnikarskich, biograficznych 

moŜna zwalniać sformułowania w rodzaju: rozstrzelany przez hitlerowców w 

Katyniu , zmarł w Katyniu , zginął w Katyniu . Gdy w przypadku uŜycia 

sformułowania w rodzaju: zginął w Katyniu  podawana jest data śmierci, 

dopuszczalne jest jej określenie wyłącznie po lipcu 1941 roku . 

3. NaleŜy eliminować określenia jeńcy wojenni  w odniesieniu do 

Ŝołnierzy i oficerów polskich internowanych przez Armię Czerwoną we 

wrześniu 1939 roku. Właściwym określeniem jest termin internowani . Mogą 

być zwalniane nazwy obozów: Kozielsk , Starobielsk , Ostaszków , w których 

byli internowani polscy oficerowie, rozstrzelani później przez hitlerowców w 

lasach katyńskich. 

                                                 
256 Wypowiedź Andrzeja Kostrzewskiego w filmie pt: Katyń – zbrodnia i wielkie kłamstwo, reŜ. 
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257 Piotr Łysakowski BEP IPN – Kłamstwo Katyńskie –  komentarze historyczne 
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4. Nekrologi, klepsydry, ogłoszenia o naboŜeństwach zgłaszanych w 

intencji ofiar Katynia oraz informacje o innych formach uczczenia ich pamięci, 

mogą być zwalniane wyłącznie za zgodą kierownictwa GUKPPiW. 

Sprawy wątpliwe lub nie ujęte w niniejszym zapisie naleŜy konsultować z 

kierownictwem GUKPPiW. Niniejszy zapis przeznaczony jest wyłącznie do 

wiadomości cenzorów. Przy ewentualnych wykroczeniach nie wolno się na 

niego powoływać, ani ujawniać jego istnienia”.258  

 Za głoszenie prawdy na temat zbrodni katyńskiej w czasach PRL- u, 

karano bardzo surowo. Za rozpowszechnianie rzekomo fałszywych 

wiadomości w sprawie Katynia w 1951 roku skazano na karę więzienia Zofię 

Dwornik.259  

„MąŜ, któremu zamordowali ojca – majora Leopolda Łojka, lekarza 

wojskowego, nie mógł w Ŝadnej ankiecie wpisywać, ale akurat on mówił i to 

było przyczyna wielu prześladowań. Pomimo, Ŝe najlepiej zdał egzamin, na 

uniwersytet Warszawski na historię, to jako wróg klasowy nie dostał się na 

studia. Ludzie, którzy próbowali zajmować się Katyniem, byli prześladowani. 

Problemy z wyjazdami, paszporty zawsze były dawane pod duŜymi trudami, 

albo wcale nie i na przykład mąŜ mój był w tej księdze, którą wywiózł Światło, 

no to właśnie między innymi za sprawę Katynia. Nie mówiąc juŜ o tym, Ŝe 

nigdy nie dostał profesury choć mówiło się, Ŝe jest profesorem, bo 34 ksiąŜki 

napisał, a takŜe setki artykułów. Miał ten dorobek, miał doskonałe opinie i 

typowanie na profesora, niestety ze względów politycznych profesury nie 

dostał. Wtedy Jabłoński był prezesem Polskiej Akademii Nauk, mąŜ napisał do 

niego, pytając, co się dzieje z profesurą, bo profesor Bazylow i jeszcze któryś, 

nie pamiętam nazwiska, napisali doskonałe opinie popierające. Jabłoński 
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odpowiedział, mam ten dokument, Ŝe nie jest zatwierdzone z powodów 

pozamerytorycznych”.260   

O istocie dawnego systemu opowiada dr BoŜena Łojek, która osobiście 

doświadczyła prześladowań i licznych przykrości: „Przychodzili, robili rewizję, 

notabene w tej chwili wiem, bo dostałam teczkę męŜa, Ŝe mięliśmy 

sprawdzaną, kontrolowaną korespondencję i mieliśmy podsłuch. Wiem, Ŝe w 

jego pracowni był tajny wywiadowca, który dokładnie sprawozdania pisał z 

działalności politycznej męŜa. Bardzo trudno było cokolwiek wydać, a mąŜ był 

z tego typu ludzi, którzy nie umieją pisać do szuflady, Ŝe na przykład miał 

zebrane materiały i ten wewnętrzny impuls do napisania, to nie wystarczało. 

Musiał mieć jeszcze perspektywę odbioru, ukazania się, a ksiąŜki, które wyszły 

z tych najwaŜniejszych to „Kalendarz historyczny – polemiczna historia Polski”, 

wypełniająca białe plamy, zresztą od samego początku państwa polskiego, do 

Nobla dla Wałęsy. Kalendarz - na kaŜdy dzień kartka z kalendarza i jeden 

temat. To było bardzo dobrze napisane, zresztą na zamówienie Jerzego 

Giedroycia mąŜ zrobił. Druga to były właśnie Dzieje Sprawy Katynia i Agresja 

17 września, wszystkie trzy wyszły pod pseudonimem, były waŜne dla dorobku 

męŜa, waŜne historycznie. 

Do świadomości społeczeństwa polskiego wiedza na temat Katynia 

zaczęła dobijać się dopiero w późnych latach 70., po zorganizowaniu się 

podziemnej opozycji. Okres ten to „z jednej strony milczenie i aktywne 

przeciwdziałanie władz PR, z drugiej nasilająca się działalność środowisk 

niezaleŜnych w odniesieniu do kwestii katyńskich. Odbicie tych tendencji było 

bardzo wyraźne w dyspozycjach cenzury odnoszących się do sprawy”.261  

W styczniu 1975 roku wiceprezes GUKPPiW Tadeusz Ratajski do 

podlegających mu urzędów wystosował pismo, w którym sprostował, Ŝe 

                                                 
260 Wypowiedź dr BoŜeny Łojek – Przewodniczącej polskiej fundacji katyńskiej, Warszawa 2005 
r., s. – patrz aneks 1  
261 Piotr Łysakowski BEP IPN – Kłamstwo Katyńskie –  komentarze historyczne s. 92 
http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=b5ea157e-e684-453d-8e54-
0887b264a6c2  



 97 

okoliczności śmierci polskich oficerów pomordowanych w Katyniu są 

wyjaśnione w Bolszoj Sowietskoj Encikłopedii, a takŜe w Komunikacie Komisji 

Specjalnej z dnia 24 stycznia 1944 roku, gdzie sprawców zbrodni ostatecznie 

zdemaskowano. Na końcu pisma Ratajski dodał, Ŝe cenzura eliminowała dotąd 

wszelkie informacje dotyczące Katynia jako miejsca śmierci oficerów polskich 

w czasie II wojny światowej, natomiast obecnie informacje te mogą być 

zwalniane w ustalonym zakresie. Nie naleŜy jednak podejmować tematu 

Katynia w szerszym pojęciu, co dotyczy publicystyki oraz opracowań 

historycznych, a kaŜdy materiał, który wykroczy poza ustalony zakres musi być 

zasygnalizowany kierownictwu GUKPPiW przed podjęciem decyzji cenzorskiej. 

Jak widać niewielka jest róŜnica pomiędzy rządami peerelowskiej propagandy, 

a polskimi komunistami w latach 1943 – 1953.262 

Od roku 1978 działał w Krakowie Społeczny Instytut Katyński. Jego 

organizatorami byli: Adam Macedoński, Andrzej Kostrzewski i Stanisław Tor. 

Instytut gromadził wszelkie pamiątki i dokumenty o sowieckiej zbrodni. Dzięki 

współpracy ze studencką organizacją Orła Białego oraz oficyną KrzyŜa 

Nowohuckiego wydawał poza cenzurą biuletyny katyńskie. Publikował równieŜ 

tzw. listę katyńską i raport O’Malleya.263 Adam Macedoński wspomina: 

„Uzgodniliśmy, Ŝe najpierw wyprodukujemy ulotki, kilka, czy kilkanaście 

biuletynów i wtedy tylko jeden z nas się ujawni, to taka chytra strategia, 

natomiast biuletyny będziemy podpisywać <Kraków>, <Warszawa>, 

<Wrocław> nawet <Poznań> dla zmylenia słuŜb. Ja byłem bardzo ruchliwy w 

tamtym czasie i wolałem materiałów w domu nie trzymać, ale większość 

materiałów była u Andrzeja Kostrzewskiego, tam była redakcja <Biuletynu>”.264 

Dalej Andrzej Kostrzewski: „Instytut miał kilka celów na oku i kilka zadań. 

Przede wszystkim wydawnictwa, bo dopóki są wydawnictwa, to tak długo 

istnieje i funkcjonuje jakaś organizacja, ale równocześnie Instytut Katyński 
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interesował się problematyką prawną od początku swojego istnienia, bo 

problematyka prawna teŜ w jakiś sposób zakłamywała całą zbrodnię 

katyńską”.265  

W 1979 roku niezaleŜne wydawnictwo NOWA po raz pierwszy w Polsce 

opublikowało Zbrodnię katyńską w świetle dokumentów z przedmową generała 

Andersa. Ukazała się teŜ broszurka zatytułowana Katyń, gdzie opisano 

zbrodnię oraz walkę o prawdę. Autor broszury ukrywał się pod pseudonimami 

z początku i końca listy katyńskiej – Jan Abramski i Ryszard śywiecki. W roku 

1980 Instytut Katyński w Krakowie opublikował raport Komisji Kongresu USA z 

1952 roku. Owe działania były niezgodne z ówczesnymi, tajnymi, choć 

rzetelnie realizowanymi dyrektywami panujących władz.266 

Z relacji BoŜeny Łojek: „Absolutnie nie było mowy, Ŝeby to oficjalnie 

wyszło juŜ nie mówiąc o tym, Ŝeby w encyklopedii. MąŜ został zaproszony na 

wykłady do Francji. Dostał paszport, po czym mu go zabrano no i oczywiście 

namawiano na współpracę, a poniewaŜ nie podjął Ŝadnej współpracy, no to 

paszportu takŜe nie dostał. Odebrano mu. Wzywali i wykorzystywali sytuację, 

Ŝe ktoś stara się o paszport, bo wtedy mięli taki pretekst, Ŝeby wezwać na 

rozmowę. Mieli róŜne pseudonimy i ten, który męŜa wzywał nazywał się 

Rakowiecki. Później rozbierali nas do gołego, w jedną i drugą stronę. Jak 

jechaliśmy któregoś roku do ParyŜa, to zatrzymali samolot, który powinien 

wylecieć. Myśmy wtedy pomyśleli i zmieniliśmy lot, wróciliśmy z Londynu, a tu 

od razu z naszej kolejki wszystkich cudzoziemców wyrzucili, a nas znowu do 

gołego rozbierali i po jednej rzeczy z walizek nam wyjmowali”.267 
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„Ksiądz z Lublina, który podczas okupacji niemieckiej wygłosił kazanie na 

temat Katynia, po wyzwoleniu musiał się ukrywać. Został przez UB odszukany 

w parę lat po wojnie, aresztowany i skazany”.268 

„Pierwsze listy oficerów zamordowanych, tworzone przez 

Moszyńskiego były przemycane w róŜny sposób. Niestety nie było tej 

powszechnej wiedzy. Zatrzymali ksiąŜki, a poniewaŜ myśmy działali jednak i w 

solidarności i w innych róŜnych organizacjach niepodległościowych, więc ja 

wiedziałam jak naleŜy się zachować i krzyczałam: Ludzie, prześladują tu 

profesora, ksiąŜki konfiskują, na cały ten.., a oni tak szybko wyrzucali tych 

cudzoziemców. Więc nie było wesoło, stresy, napięcia ogromne, juŜ nie 

mówiąc, Ŝe z góry wiedzieliśmy, Ŝe na Ŝadną właściwą ocenę dorobku nie było 

Ŝadnych szans. Czyli tutaj, w kraju, czy historyków, czy publicystów, to w ogóle 

się nie mogło ukazywać. Jerzy coś tam pisał dla Giedroycia, do zeszytów 

katyńskich, mam taki artykuł na 40 rocznicę, ale to nie był suma sumarum ten 

powszechny zasięg, to nie miało tego powszechnego odbioru”.269 

„Konfrontacja w kwestii katyńskiej toczyła się nie tylko na stronach 

ksiąŜek, przenosiła się teŜ na cmentarne aleje. Ustawiony w tzw. Dolince 

Katyńskiej, na warszawskich Powązkach kamienny krzyŜ (31 lipca 1981 roku) 

został potajemnie w kilka godzin potem wywieziony przez <nieznanych 

sprawców> w <nieznane miejsce> i odnaleziony dopiero po kilku latach, juŜ w 

III RP”.270 Dalej w wypowiedzi dr BoŜeny Łojek: „PrzecieŜ dolinka katyńska.. W 

1981 roku w sierpniu stanął pierwszy pomnik, w grudniu kamień węgielny pod 

drugi pomnik, bo 31 lipca na 1 sierpnia Komitet katyński postawił pomnik w 

dolince katyńskiej, trwały, betonowy siedmiotonowy pomnik, który wjechał tam 

nocą w śmieciarce. Specjalnie w tym dniu stawiali, bo 1 sierpnia spotykali się 

tam ludzie związani z powstaniem warszawskim i tam obok leŜą teŜ ofiary 
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powstania warszawskiego. Rano juŜ nic nie było. Tak zwani <nieznani> 

sprawcy, w sposób szybciutki zlikwidowali go. 6 grudnia na tydzień przed 

stanem wojennym, postawiono nowy kamień węgielny pod następny pomnik, 

oczywiście wszystko znikło i zostało równieŜ przez nieznanych sprawców 

zarekwirowane. Ten akt erekcyjny mam zresztą, skopiowany i sfotografowany. 

Później oczywiście postawiono w tym samym miejscu, Ŝe tak powiem pół 

prawdy – był pomnik bez napisu, ale w akcie erekcyjnym pod spodem 

wmurowany był napis, Ŝe oczywiście faszystowscy Niemcy i tak dalej.. Nie było 

właściwej daty, nie było nic - na wszystkich cmentarzach stawiane były krzyŜe 

brzozowe z prawdziwą datą zamordowania tych oficerów – KATYŃ 1940, bo 

przecieŜ cały czas propaganda polska i rosyjska mówiła o roku 1941. 

Przesunęli o rok po to, Ŝeby był argument, Ŝe to zrobili Niemcy, bo w tym 

czasie byli tam Niemcy. Ale w Norymberdze jak wiemy nie zostało to 

udokumentowane. Najdziwniejsze tylko, Ŝe nie zostało równieŜ wytoczone jako 

radziecka zbrodnia ludobójstwa. Kto był katem – roztrząsali, więc to była 

perfidia i kłamstwo najgorszej politycznej natury na międzynarodowym 

poziomie, poniewaŜ równieŜ ci, którzy brali w tym udział, pozwolili na to, ci, 

którzy rozstrzygali, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Bardzo duŜo robiło 

się w dolince katyńskiej. Była taka pani Janina Borowa, która ustawiała tam 

dekoracje, momentalnie niszczone przez nieznanych sprawców”.271 

W niezaleŜnych od władz ośrodkach problem zbrodni katyńskiej 

poruszano szerzej w latach 1980-1981. waŜną rolę odegrała działalność 

pierwszej Solidarności i związany z nią fakt powstania wysokonakładowych 

wydawnictw niezaleŜnych, co zaowocowało pierwszymi publikacjami o Katyniu 

w opozycji do panującej wówczas propagandy.272 „MąŜ naleŜał między innymi 

do Komitetu Katyńskiego, działał oczywiście niejawnie, później jak powstała 

Solidarność, to przy Solidarności i były rzeczy bardzo śmieszne, bo ludzie tak 
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się bali, a jednocześnie zbierali materiały i nie chcieli naraŜać tych, którzy te 

materiały dawali. Rodziny przychodziły do Komitetu Katyńskiego. NaleŜał do 

niego Jerzy Swianiewicz – syn profesora Swianiewicza, tego, który się 

uratował i pierwszy dał świadectwo, on był przed samym Katyniem, w pociągu 

dojechał do Gniazdowa. On chyba jest matematykiem i szyfrowali. Mięli 

wszystko w róŜnych miejscach poukrywane, a w domach mięli szyfry, gdzie, co 

jest. I to był taki matematyczny szyfr, dla humanistów niezrozumiały, no ale to 

były konieczności, to trzeba było robić, inaczej naraŜało się ludzi”.273 

W 1980 roku, w marcu, na rynku krakowskim, w proteście przeciwko 

kłamstwu katyńskiemu dokonał samospalenia Walenty Badylak. W bardzo 

starannie ocenzurowanych na ten temat wiadomościach pisano o 

niepoczytalności umysłowej samobójcy, co naturalnie było nie prawdą.274 

Pamięć Badylaka uczczono dopiero w latach ’90, kiedy wolno juŜ było 

publicznie mówić o miejscu jego śmierci.275 

„Takie były prześladowania nie mówiąc juŜ, Ŝe właśnie z tego powodu 

mąŜ mój był internowany. Tu nam wyłamywano drzwi, bo oni ustalili w końcu, 

kto jest autorem Dziejów Sprawy Katynia i Agresji 17 września i 13 grudnia 

dokładnie, wyłamali drzwi i zabrali męŜa. On był wtedy chory, a wzięli go bez 

lekarstw, co zagraŜało Ŝyciu. Oczywiście później to wszystko przyspieszyło 

jego śmierć, bo zmarł w wieku 54 lat”.276  

Czasy Solidarności charakteryzowały się niewielkim przełamaniem 

milczenia odnośnie zbrodni katyńskiej. W obiegu oficjalnym temat nadal był 

zakazany. Niewielkie nakłady wydawnictw katyńskich zamykały się w kilkuset 

egzemplarzach. Władze i cenzura wnikały we wszystko, zatem wszelkie próby 

upamiętnienia zbrodni były natychmiast zwalczane. W czasie stanu wojennego 
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aresztowano wiele osób zaangaŜowanych w ujawnianie prawdy, w tym właśnie 

wspomniany juŜ wcześniej Adam Macedoński. Głównym celem rządzącej 

PZPR była chęć zyskania w oczach opinii publicznej, nie chodziło jednak o 

ujawnienie prawdy, ale o ponowne przypomnienie kłamstwa sowieckiego. 

Wydano więc w Szczecinie, w kwietniu 1984 roku, w nakładzie dwóch tysięcy 

egzemplarzy, czterdziestostronicową broszurę zatytułowaną Mord w Katyniu. 

Był to przedruk wcześniejszej Prawdy o Katyniu. Po kilku miesiącach w 

środowiskach młodzieŜowych rozprowadzano broszurę pt. Sprawa katyńska, 

wydaną przez Zarząd Główny ZSMP. Treść broszury przypominała oczywiście 

dawne kłamstwo radzieckie.277 

Dnia 10 marca 1988 roku, kiedy w Sejmie debatowano na temat polityki 

zagranicznej rządu, prof. dr hab. Historii KUL - Ryszard Bender jako pierwszy 

publicznie zdecydował się poruszyć sprawę zbrodni katyńskiej kierując winę za 

wymordowanie polskich oficerów na Związek Radziecki.278 Zdaniem profesora 

zbrodnia katyńska przez dziesiątki lat była embargiem na łamach polskiej 

prasy, a takŜe w krajowym Ŝyciu publicznym. Twierdzi on, Ŝe temat ten 

wzbudzał powszechną niechęć krajów zachodnich, którym wygodniej było nie 

obciąŜać winą za Katyń Związku Sowieckiego. W kilka dni po 48 rocznicy 

wydania wyroku najwyŜszej kary dla 22 tysięcy polskich jeńców wojennych, 

profesor podjął decyzję aby o zbrodni opowiedzieć na forum sejmowym. 

Tragedię pomordowanych przez sowieckie NKWD Polaków, uwaŜał bowiem za 

jeden z najwaŜniejszych problemów politycznych, narodowych oraz 

historycznych. Temat był mu dobrze znany dzięki kontaktom, jakie utrzymywał 

z prof. Januszem Zawodnym. Poza tym Tadeusz Madata – jeden z jego 

studentów – seminarzystów został osądzony, a następnie skazany za 

posiadanie materiałów dotyczących zbrodni w Katyniu.279 Występując w Sejmie 
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profesor Bender powiedział: "W tej Wysokiej Izbie musi zostać wypowiedziane 

słowo Katyń. Tego wymaga honor Narodu Polskiego, jego męczeńskie dzieje 

w latach ostatniej wojny. Wypowiadam je w przekonaniu, Ŝe kompetentne 

czynniki rządowe zadbają, aŜeby jak najszybciej wszelkie okoliczności 

dotyczące Katynia zostały dogłębnie, z troską o prawdę wyjaśnione. Wyjaśnić 

naleŜy równieŜ cały splot spraw związanych z paktem Ribbentrop - Mołotow z 

23 sierpnia 1939 r. i z jego tragicznymi dla Polski następstwami, z 17 września 

1939 r., z wywózkami na Sybir wielotysięcznej rzeszy Polaków ciągnącymi się 

aŜ po 1941 rok".280 Bender wykazał ogromną odwagę wspominając o Katyniu, 

wtedy, gdy jeszcze bano się o tym mówić nawet szeptem.  Minister Spraw 

Zagranicznych Władysław Bartoszewski popierał jego wystąpienie w Sejmie i 

szczerze mu gratulował, mówił, Ŝe pewnego dnia i sam Michaił Gorbaczow 

uklęknie w Katyniu..281  

W Sejmie wypowiedź Bendera spotkała się z konsternacją. Szybko 

jednak padła riposta ze strony posła ZSL Witolda Lipskiego, który był 

przeciwny jakiemukolwiek rozpatrywaniu i poruszaniu w Sejmie tematu 

Katynia, co tłumaczył niezgodnością sprawy z aktualnie omawianymi 

tematami. Po przerwie głos zabrał prof. Jarema Maciszewski, jeden z członków 

najwyŜszych władz PZPR. Mówił, Ŝe sprawa katyńska nie naleŜy do tych, 

gdzie moŜna swobodnie na forum operować hipotezami, a profesorowi 

Benderowi zarzucał głoszenie półprawd. Dodał teŜ, Ŝe w prasie emigracyjnej i 

polskojęzycznych radiostacjach Katyń Ŝyje bez przerwy, a Bender jest ich 

„tubą” i jego wystąpienie wcale nie pomaga w ustaleniu prawdy, a jedynie 

tworzy atmosferę jątrzenia. Po tym wystąpieniu Bender dla wielu stał się 

„niezauwaŜalny”, ignorowany. Jedynie w „Przekroju” uznano go, a sprawę 

okrzyknięto wydarzeniem całego powojnia. Profesor otrzymał wiele listów z 
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gratulacjami oraz róŜne materiały dotyczące zbrodni katyńskiej. Część z nich 

próbował on rozpowszechnić, ale nie zostały opublikowane w Ŝadnej gazecie. 

Ryszard Bender jest przykładem człowieka hołdującego prawdzie, odwadze i 

bezinteresowności. Według niego jest to podstawa do budowania trwałych 

rzeczy, zarówno w Ŝyciu osobistym jak i społecznym oraz narodowym.282 

We wrześniu 1988 roku w Koninie, pod nazwą Katyń powstało pierwsze 

jawne Stowarzyszenie o charakterze ogólnopolskim. Następnie, w tym samym 

czasie zaczęły powstawać kolejne organizacje katyńskie m.in. w Warszawie i 

w Krakowie. W Warszawie pod nazwą Rodzina Katyńska. W 1988 roku w 

październiku Rodzina Katyńska otrzymała na swoją siedzibę miejsce w parafii 

Św. Boromeuszka, gdzie proboszczem był ksiądz Stefan Niedzielak.283  

Historię powstawania stowarzyszeń przybliŜa dr BoŜena Łojek: 

„Stowarzyszenia zaczęły powstawać w 1988 roku i pierwsze było w Koninie. W 

Warszawie dopiero później, ja zaczęłam organizować z Jolą Klimowicz – 

Osmańczykową, z Wajdą, z księdzem Stefanem Niedzielakiem. Właśnie przy 

parafii ks. Stefan Niedzielak pozwolił, bo myśmy byli bardzo zaprzyjaźnieni z 

księdzem Stefanem, a kaŜdy organ społeczny - musi mieć adres, moŜliwości, 

Ŝeby ludzie się gdzieś zebrali, czy kontakty, musi mieć moŜliwość działania. I 

to dzięki księdzu Stefanowi. To właśnie on mówi <proszę bardzo>. W krótkim 

czasie, w przeciągu roku juŜ było prawie dwadzieścia stowarzyszeń. Potrzeba 

była ogromna. One się róŜnie nazywały, ale miały ten człon <rodzin 

katyńskich> w swojej nazwie i grupowały właśnie rodziny, powinowatych, 

czasami ludzi, który wspierali w róŜny sposób. Później się okazało, Ŝe lepiej 

będzie to rejestrować, ale strach przed ingerencją państwa był tak wielki, Ŝe 

jak się zarejestrujemy, to oni będą to kontrolowali, Ŝe myśmy w ogóle nie 

chcieli się rejestrować. Jednak z czasem, a to trzeba było kupić wieniec, a to 

trzeba było rozesłać listy. Rejestracja okazała się niezbędna. Na początku 
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Ŝeśmy sami dawali pieniądze, ale ile moŜna?, w większości są to przecieŜ 

ludzie starzy. Nawet jeŜeli są to dzieci, których tatusiowie nigdy nie widzieli na 

oczy, tylko pojechali, gdy mamy były w ciąŜy. Są to więc wszystko emeryci. Po 

1989 roku wydawało się, Ŝe jest szansa na swobodne działanie, szczególnie, 

Ŝe tak jak my - wiele z tych stowarzyszeń było przy parafiach. Niektórzy przy 

wojsku, bo wojsko się teŜ jednak włączyło w tę całą.. chciało się tak odnowić, 

odbarwić, więc były z wojska takie pozytywne działania, pojedyncze, 

miejscowe, zresztą wszystko zaleŜy od ludzi, jacy ludzie tym kierowali”.284  

Prawo do pamięci o polskich oficerach wymordowanych przez NKWD 

wiosną 1940 roku, nadano dopiero po roku 1989. „Dopiero rodziny katyńskie w 

1989 roku wywalczyły w radzie ochrony pamięci walk i męczeństwa i myśmy 

nawet projektowali, Katarzyna Piskorska – rzeźbiarka, która jest w rodzinie 

katyńskiej – napis KATYŃ, jeszcze wtedy nie było wiadomo, gdzie leŜą ci, 

którzy byli jeńcami w Starobielsku i Ostaszkowie. Więc jest duŜy napis KATYŃ, 

Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków, te trzy obozy najwaŜniejsze, w których 

przetrzymywano oficerów i policjantów i właściwa data 1940. To był dopiero 

1989 rok, ale nawet wtedy jednej nocy te litery, co były ułoŜone z brązu, drugiej 

nocy juŜ liter brakowało. Mało tego, śledzeni byli ci, którzy takie rzeczy robili.285 

„Z końcem istnienia PRL-u padły teŜ ofiary. MoŜna stwierdzić, Ŝe było 

to (niestety) zwieńczenie walki komunistów z prawdą o Katyniu - w nocy z 20 

na 21 stycznia 1989 roku <nieznani sprawcy> zamordowali księdza Stefana 

Niedzielaka, który stworzył istniejące do dziś miejsce pamięci o 

Pomordowanych na Wschodzie, zwane Ścianą Katyńską w kościele św. Karola 

Boromeuszka na Powązkach”.286  

Potwierdza to sugestia dr BoŜeny Łojek, jakoby ks. Niedzielak był 

ostatnią ofiarą Katynia. Jej zdaniem został on zamordowany za mówienie 
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prawdy o Katyniu „Działo się duŜo i działo się źle. Wszyscy, którzy chcieli 

tematy Katynia poruszać, byli mocno prześladowani. Z najbliŜszego otoczenia 

ma pani Łojka, ma pani księdza Stefana Niedzielaka, który zapłacił za to 

Ŝyciem.. To był ogromnie odwaŜny człowiek, po zamordowaniu jak otworzyli, to 

była urna z ziemią katyńską. Jego brat napisał ksiąŜkę Ostatnia ofiara Katynia, 

to prawda”.287 Przypuszczalnie, zaangaŜowanie księdza Niedzielaka w sprawę 

zbrodni katyńskiej było głównym powodem jego śmierci.288 Ksiądz Prałat 

Zdzisław Peszkowski zadaje sobie pytanie: „Dlaczego to była krzywda? Bo w 

związku ze słowem <Katyń> – trzeba było milczeć. To było tabu. Dlatego przez 

długi czas nikt na ten temat nie śmiał mówić. Wtedy przyszedłem i złamałem 

to, ale tam gdzie było państwo, to tam teŜ trwała cisza złowroga. Media to jest 

coś parszywego.. Dlatego, Ŝe przez wiele lat po prostu zniszczyły naszą 

świadomość, to kim my jesteśmy.. Ja się nazywam Peszkowski i mam cztery 

<P> – te cztery <P> to są: PRAWDA, PAMIĘĆ, PRAWO I PRZEBACZENIE. 

Jak był zjazd rodzin katyńskich z całego świata 13 kwietnia, dałem Ojcu 

Świętemu przykład jakiejkolwiek matki, która miała kontakt z Katyniem, która 

nawet swojemu dziecku powiedzieć o tym nie mogła, bo jeśliby wypaplało w 

klasie - byłoby nieszczęście”.289 

Trudno nie zauwaŜyć, Ŝe cenzura była instytucją złą, fałszującą historię 

i zakłamaną. Wyrzucała poza nawias istnienia społecznego wielu 

utalentowanych twórców, zmuszonych do tworzenia w podziemiu. Wiele 

wartościowych ksiąŜek, czy filmów, które nie dopuszczone do druku i emisji 

nigdy nie ujrzały światła dziennego. To okradanie narodu polskiego z prawa do 

prawdy i do własnych poglądów. Zamykanie ust ludziom, którzy w kraju mieli 

coś do powiedzenia, czy do przekazania zmuszało do posługiwania się 
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aluzjami, a takŜe zastępowania metaforami  wszelkich treści niewygodnych dla 

panującej władzy. Cenzura w Polsce obowiązywała aŜ do końca 1989 roku.290 

Wraz z wyborami czerwcowymi 1989 roku nadarzyła się okazja do 

wniesienia sprawy Katynia na forum Sejmu. Dwa miesiące później, w sierpniu 

Rodziny Katyńskie w liście do posła Andrzeja Łapickiego zaŜądały przyjęcia 

przez Sejm oficjalnego stanowiska w sprawie zbrodni katyńskiej, 

wskazującego jako jej sprawcę Związek Radziecki. Niestety Ŝądania te w 1989 

roku nie przyniosły Ŝadnych rezultatów. W oficjalnych publikacjach próbujących 

przedstawić sprawę Katynia w prawdziwym świetle cenzura stosowała 

powaŜne cięcia, choć przemiany polityczne w Polsce w okresie wiosenno – 

letnim 1989 roku wymuszały zgodę na ich wydawanie. Znalazła się wśród nich 

opublikowana we wrześniu praca Jerzego Łojka, który pod pseudonimem 

wydał ją wcześniej w latach 1980-1983 sześciokrotnie, a w 1987 roku w wersji 

angielskiej. Wszystkie publikacje ukazały się oczywiście w drugim obiegu. 

Wydanie wrześniowe z 1989 roku zawierało 26 ingerencji cenzorskich na 70 

stron tekstu.291  

Stosunek rządzącej wtedy w Polsce władzy do wyjaśniania sprawy 

Katynia bardzo dobitnie skomentował Ksiądz Prałat Zdzisław Peszkowski: „Nie 

ma Ŝadnego usprawiedliwienia dla tej całej bandy rządzących, Ŝe w tym czasie 

jedynie jako ochłap rzucali czasem jakieś zdanie na temat Katynia. A w 

telewizji? Nic. Tylu oficerów, prześlicznych ludzi tam zginęło, wymordowani. 

Ich dzieci, jeszcze Ŝyją. To trzeba było najpierw ich uciszyć, później od czasu 

do czasu wyświnić, bo wtedy przypisywali im najróŜniejsze rzeczy. Wstyd!!!”.292  

„W 1989 roku generał Jaruzelski zrobił takie spotkanie, u niego w 

Belwederze, na którym usiłował udawać, Ŝe chce sprawę Katynia wyjaśnić. 

Przybyli głównie historycy, ale i archiwiści, no i niektórzy partyjni historycy. Na 
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przykład profesor Jarema Maciszewski, bo wtedy była taka partyjna komisja do 

spraw wyjaśnienia Katynia. Usiłowali wmówić tym, którzy uwaŜali, Ŝe nic się 

nie zmieniło i nadal jest jedno wielkie kłamstwo, Ŝe teraz to juŜ moŜna 

wszystko mówić. Wtedy wzięłam tę ksiąŜkę, to znaczy taką ksiąŜkę, nie ten 

egzemplarz, z tak samo przylepionymi wstawkami i powiedziałam – <proszę 

takich rzeczy nie mówić, to jest jedno wielkie kłamstwo, proszę bardzo ksiąŜka 

wydana w 1989 roku, jest 16 ingerencji cenzuralnych, nawet w testamencie 

syna katyńczyka są takie rzeczy>. Zapytałam Jaruzelskiego, <czy ma pan tę 

ksiąŜkę?>. Odpowiedział <nie mam>, ja na to <to proszę bardzo> – 

sprezentowałam”.293 

17 września 1989 roku zorganizowano pierwszy oficjalny Zjazd Rodzin 

Katyńskich. Był to ostateczny przełom w propagandzie peerelowskiej i 

kłamstwie katyńskim. Dopełnił się on powstaniem NiezaleŜnego Komitetu 

Badania Zbrodni Katyńskiej.294  

Dr BoŜena Łojek: „17 września 1989 roku, ja zorganizowałam pierwszą 

mszę i pierwsze spotkanie rodzin katyńskich z całej Polski. Msza była na 

Powązkach, ksiądz Król prowadził, a później przeszliśmy piechotą pod 

sztandarami, pod jakimiś tam transparentami od Powązek do Popiełuszki. Tam 

była sala w podziemiach, gdzie mogliśmy usiąść i dyskutować”.295 Nastała 

nowa era. Era odradzającej się prawdy. 
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2.2. Wybrane artykuły z dzienników i tygodników 

 

15 marca 1940 r. Heinrich Himmler powiedział w Poznaniu: "Wszyscy 

polscy specjaliści będą wykorzystani w naszym przemyśle zbrojeniowym. 

Później wszyscy Polacy znikną z tego świata...".296 Wydaje się naturalne, Ŝe w 

Głosie Ostrowskim szybko znalazło się uzasadnienie na te słowa. Pod 

nagłówkiem Katyń dziełem Himmlera ukazał się artykuł, w którym czytamy: 

„Paryski dziennik wieczorny <Cite Soir> omawia sprawę katyńską, ujawniając 

nowe, sensacyjne szczegóły dotyczące daty, w której Niemcy uplanowali tę 

potworną zbrodnię. 6 lipca 1941 roku Himmler spotkał się z Hitlerem. Himmler 

oświadczył: „Sytuacja nasza jakkolwiek w danej chwili wspaniała, moŜe jednak 

ulec pogorszeniu. NaleŜy nastawić wrogo wobec Rosji inne narodowości, 

przede wszystkim Anglików”. Oświadczywszy to Himmler zaŜądał 

zastosowania planu 543. 12 zd. Plan ten przygotowany przed samą wojną z 

Rosją przewidywał upozorowanie odkrycia przez Niemców trupów, rzekomo 

zamordowanych i pogrzebanych przez Rosjan. Po wejściu Niemców do 

Smoleńska, Himmler udaje się sam do tego miasta. Daje rozkazy dotyczące 

wykonania makabrycznej inscenizacji przyszłego <odkrycia>. A więc juŜ w 

początkach lipca 1941 roku zdecydowano inscenizację masakry katyńskiej. 

Później w odpowiedniej chwili <odkryje się> ponury grób i oskarŜy się Rosjan o 

potworną rzeź jeńców polskich”.297 

 Podczas trwającego w Norymberdze procesu przeciwko zbrodniarzom 

wojennym wyszły na jaw nowe szczegóły w sprawie katyńskiej. 

Przesłuchiwany był były pułkownik armii niemieckiej Ahrens powołany przez 

obronę Geringa. Według zeznań Ahrensa jego Ŝołnierze podczas 

stacjonowania w okolicy Smoleńska wiedzieli o przeprowadzanych tam 
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masowych egzekucjach. Podobno Ahrens natrafił na groby polskich oficerów 

podczas polowania na wilki. Zastępca radzieckiego prokuratora – Smirnow 

sprostował, Ŝe prokuratura radziecka posiada pewien tajny dokument 

niemiecki, sporządzony w październiku 1941 roku, dotyczący wydania rozkazu 

przeprowadzenia egzekucji oficerów polskich dwóm oddziałom 

eksterminacyjnym. Dokument ten zatytułowany był rzekomo <waŜne, tajne 

sprawy państwowe>. Są tam projekty oczyszczania obozów przejściowych dla 

ludności cywilnej z obszarów połoŜonych blisko linii frontu oraz dla jeńców 

wojennych. Przetłumaczono więc z polecenia Przewodniczącego Trybunału – 

Lawrenca cały dokument. Głos zabrał świadek strony oskarŜającej – Borys 

Bazilewski pracujący na posadzie dyrektora smoleńskiego obserwatorium. 

Wyznał on, Ŝe w okresie okupacji zmuszono go do zajęcia stanowiska 

wiceburmistrza Smoleńska. Podobno polskich jeńców zatrudniano wówczas 

przy budowie drogi Moskwa – Mińsk. Po rzekomym napadzie na Związek 

Radziecki, Niemcy zaostrzyli obowiązujące dotychczas przepisy o traktowaniu 

jeńców. Bazilewski dodaje, Ŝe wkrótce dostał wiadomość od burmistrza, był to 

rozkaz zlikwidowania Polaków, ściśle tajny. Po paru tygodniach Bazilewski 

dowiedział się, Ŝe rozkaz został wykonany.298 

Kolejny świadek zeznający na niekorzyść III Rzeszy, tym razem 

bułgarskiego pochodzenia, lekarz Markow wyznał, Ŝe jako członek niemieckiej 

komisji, która udała się samolotem do Katynia w celu przeprowadzania badań 

w sprawie masakry polskich oficerów moŜe poświadczyć, Ŝe Ŝadne nowe 

groby nie zostały otwarte w obecności komisji, w której składzie byli 

rzeczoznawcy z okupowanych Włoch, Słowacji, Belgii, Holandii, Danii i z 

Genewy. Oznajmił, Ŝe przebywali oni w Katyniu jedynie dwa dni. Pokazano im 

tylko uprzednio rozgrzebane mogiły z wydobytymi z nich ciałami. Jedynym 

naukowym badaniem zwłok była autopsja dokonana przez 8 członków komisji, 

a papiery znalezione wcześniej przy zwłokach umieszczone były w szklanych 
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skrzynkach ustawianych nieopodal grobu. Jak mówi Markow wszystkie te 

dokumenty były znalezione przed przybyciem komisji, a członkom jej nie 

pozwolono ich nawet przejrzeć. Na koniec opowiedział on o autopsji dokonanej 

osobiście. Jego zdaniem ciała musiały być pogrzebane przed około rokiem, a 

najwyŜej przed 18 miesiącami. Obalił on w ten sposób niemiecką wersję, 

jakoby mordu dokonano przed trzema laty.299 

W „Trybunie Wolności” Stefan Arski przedstawił problem zbrodni 

katyńskiej, gdzie zarzucał Amerykanom nie tylko kłamliwość, ale takŜe nazwał 

ich zbrodniarzami, dąŜącymi do odwrócenia uwagi od swoich zbrodni 

ludobójstwa na Korei.300  

„Na miejsce zbrodni katyńskiej przybyli takŜe dziennikarze 

amerykańscy oraz miss Harriman, córka ówczesnego ambasadora 

amerykańskiego w Związku Radzieckim. Potwierdzili oni całkowicie wyniki 

dochodzeń komisji radzieckiej. Prasa amerykańska jednomyślnie potępiała 

prowokację hitlerowską. Z oburzeniem piętnowała fakt Ŝe emigracyjny rząd 

polski w Londynie poparł Goebelsowską prowokację. Przeglądam wycinki z 

tamtego okresu, gdy po raz pierwszy wybuchła sprawa katyńska. Prasa miała 

wówczas jedno określenie w stosunku do Polaków (tzn. w stosunku do rządu 

emigracyjnego –przyp. nasz) – <STUPID> (głupcy). CóŜ za jednomyślne 

negatywne ustosunkowanie się do całej sprawy. Kilkadziesiąt gazet 

amerykańskich wyraźnie pomawiało wówczas z okazji Katynia Polaków (tzn. 

rząd londyński – przyp. nasz) o współpracę z Niemcami”.301  

Jak pisze Arski zarówno władze, jak i prasa amerykańska przed 9 laty 

prezentowała takie właśnie stanowisko. Nikt tam, poza sympatykami 

hitleryzmu nie wątpił, Ŝe za zbrodnię na polskich oficerach w Katyniu ponoszą 

odpowiedzialność Niemcy. Tak samo jak za Majdanek, za Oświęcim, Dachau, 

Monthausen komory gazowe i krematoria. Przez te 9 lat ze strony 

                                                 
299 tamŜe 
300 Zbrodnia katyńska w propagandzie PRL.. 
301 Stefan Arski, „Trybuna Wolności” nr 10 z 1952 r., s. 4, 5 
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Amerykanów nie pojawiło się najmniejsze choćby zastrzeŜenie, co do wyników 

śledztwa specjalnej komisji radzieckiej. Podczas przeprowadzania badań w 

sprawie katyńskiej specjalna komisja amerykańska powołana przez Kongres 

Stanów Zjednoczonych wprowadziła na scenę postać tajemniczego świadka w 

białym kapturze na głowie. W „Głosie Ameryki” nazwano go „świadkiem 

koronnym oskarŜenia”. Miał to być rzekomo naoczny i wiarygodny świadek 

wydarzeń katyńskich. Niestety postać w białym kapturze nie sprostała 

oczekiwaniom, gubiąc się we własnych kłamstwach, mieszając wszystkie daty, 

budząc konsternację organizatorów całej tej propagandowej szopki. Po 

nieudanym wystąpieniu człowieka w kapturze obrady Komisji Kongresu 

zawieszono na czas nieokreślony. Co mogło być powodem takiego obrotu 

spraw? Cele i metody polityki amerykańskiej są według Arskiego zbieŜne z 

celami hitleryzmu.302  

W opublikowanym 10 marca 1952 roku „śołnierzu Wolności” artykule 

zatytułowanym Prowokatorzy zaatakowano Amerykanów stwierdzeniem iŜ 

dąŜą do zadŜumienia umysłów tysięcy ludzi, Ŝe jako waszyngtońscy ludobójcy 

wyciągnęli z lamusa starą hitlerowską prowokację katyńską.303 

Dopiero koniec lat 80. przyniósł niewielką odwilŜ w sprawie katyńskiej, 

kiedy kończyła się epoka komunistycznych rządów i powszechnego 

zakłamania, a zaczynała rodzić nowa, oparta na dawnych przedwojennych 

wartościach nieco tylko zmodernizowanych w stronę Zachodu. W piśmie „Ład” 

dr BoŜena Łojek napisała o przeŜyciach z pierwszej wyprawy na ziemię 

katyńską, gdzie przez dziesięciolecia drzewa Ŝywiły się krwią pomordowanych 

tam Polaków. „Tyle lat czekania i nareszcie moŜna głośno mówić: Tu w 1940 

roku NKWD zamordowało mojego ojca, męŜa, brata. Czy jednak rzeczywiście 

moŜna? Obserwujemy towarzyszący nam gazik z dwoma <smutnymi> panami, 

którzy skrętnie oglądają nasze połoŜone właśnie na groby szarfy. KaŜdą szarfę 

                                                 
302 tamŜe  
303 Zbrodnia katyńska w propagandzie PRL.. 
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o treści: Drogiemu ojcu i dziadkowi mjr dr med. Leopoldowi Łojkowi 

zamordowanemu w Katyniu w 1940 roku przez NKWD – rodzina. Panowie 

podchodzą, czytają, pilnie śledzą wszystko. Zastanawiamy się z innymi 

uczestnikami, czy gdy wrócimy tu jutro, szarfa będzie na swoim miejscu. 

Dochodzimy do wniosku, Ŝe trzeba ją zabrać i przywieźć po raz drugi. 

Opanowuje nas zawstydzenie za tych, co nas śledzą i tych, którzy wydali takie 

polecenie, a takŜe, nie ma co ukrywać pewien niepokój i strach. Czyli nadal 

jeszcze nie wszystko i nie do końca moŜna mówić o zbrodni katyńskiej. 

Widzimy za ogrodzeniem, które znajduje się kilkanaście metrów za krzyŜem na 

drzewach resztki wcześniej zostawionych tu wieńców i kwiatów. Zastanawiamy 

się, czy i nasze z takim trudem przewiezione i zdobyte tu kwiaty i wiązanki 

spotka po naszym odejściu podobny los”.304 

„KaŜdy przywiózł ze sobą jakiś pojemnik na katyńska ziemię, klękamy 

w róŜnych miejscach i w strugach padającego wciąŜ deszczu. Z 

namaszczeniem zbieramy grudki ziemi, przesiąkniętej krwią naszych bliskich. 

Denerwują pracujące kamery filmowe, które odzierają nas z naszej 

prywatności i utrudniają skupienie się i przeŜycie tego pierwszego spotkania ze 

szczątkami bliskich i miejscem ich mordu. Pamiętamy jednak, Ŝe dzięki filmowi 

i Wajdzie, mogliśmy się tu znaleźć. KaŜdy w myślach dziękuje Bogu, Ŝe jest w 

tym miejscu, Ŝe doŜył, Ŝe doczekał tego momentu. Ogarnia nas bezsilna złość, 

ból i Ŝal, Ŝe tak długo trzeba było czekać na ten moment, Ŝe tak wiele matek, 

Ŝon, a nawet dzieci ofiar niestety juŜ nie doczekało. Trzeba pamiętać przecieŜ, 

Ŝe najmłodsze dzieci katyńskie muszą mieć dzisiaj około 50 lat! Nie doŜył i nie 

doczekał niestety tej chwili mój mąŜ, historyk – Jerzy Łojek. Całe Ŝycie myślał 

o tym by odwiedzić miejsce kaźni swego ojca i jego towarzyszy, blisko 5 

tysięcy oficerów polskich. Wsiadamy do autokaru i asfaltową szosą jedziemy 

pod katyński lasek do Kozich Gór. Mijamy po drodze bramę, którą 

                                                 
304 BoŜena Łojek – Katyńskie lęki i obsesje, z ekipą filmową Andrzeja Wajdy w Katyniu i 
Kozielsku, „Ład” nr 44 1989 r., s. 1 -14 
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identyfikujemy jako wejście do ośrodka wypoczynkowego NKWD, czynnego 

podobno do dnia dzisiejszego. Po prawej zaś stronie zauwaŜamy duŜą 

niebieska tablicę – wyraźnie świeŜo malowaną z białym napisem 

informacyjnym w języku rosyjskim: Memoriał polskim oficeram pogibszym w 

Katyni. Napis ten róŜni się od sfotografowanego przez uczestników pielgrzymki 

po ziemię katyńską w kwietniu bieŜącego roku na szczęście zniknęła z napisu 

data 1941 r. i ofiarom faszyzmu zastrzelonym przez hitlerowców , konstatują, 

Ŝe dobre i to, poczyniono więc mały krok do przodu w ujawnieniu prawdy, 

zniknęły z napisu ewidentne fałsze, choć całej prawdy nadal jeszcze nie 

ujawniono”.305  

„W 1989 r. major Oleg Zakirow rozpoczyna własne śledztwo katyńskie. 

Naczelnik KGB w Smoleńsku kategorycznie mu tego zabrania. Wkrótce 

zabrania mu tego takŜe centrala KGB w Moskwie, na Łubiance. Potępia go 

ówczesny prezydent ZSRR Gorbaczow. A on mimo to rwie naprzód jak czołg z 

wywieszoną flagą Prawda o Katyniu.306 Przeprowadzone przez niego 

dochodzenie, ujawniło nowe fakty. Tylko część polskich jeńców wojennych 

została zamordowana w lesie katyńskim. Pozostałych zabijano równolegle w 

więzieniu NKWD w Smoleńskim.307  

Mówi Oleg Zakirow – były mjr KGB „Oni nigdy by mi tego nie 

powiedzieli, nawet podczas przesłuchania i na torturach, ale ja, jako 

współpracownik KGB zachodziłem i pokazywałem swoją legitymację. Robiłem 

to celowo, a to, dlatego gdyŜ wyczuwałem, Ŝe oni mi nic nie powiedzą. 

Posługując się swoimi dokumentami – bóg mi to pewnie wybaczy – 

wydobywałem od nich prawdę. Bardzo duŜo mi opowiedział Piotr Fiodorowicz 

Klimow – były dozorca w więzieniu NKWD. Mówił o tym jak rozstrzeliwali i jak 

                                                 
305 tamŜe s. 14 
306 Krystyna Kurczak – Redlich – Buntownik z KGB – zbrodnia katyńska, „Rzeczpospolita” z 16 
września 2006 r. 
307 Film dokumentalny – Ludobójstwo i propaganda, cz. I..  
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w tej piwnicy po rozstrzeliwaniach zmywał krew. Mówił jak mył samochód po 

wywoŜeniu rozstrzelanych w Kozie Góry, do Katynia”308 

Dalej BoŜena Łojek: „Pokręcone są losy większości rodzin i potomków 

katyńskich ofiar, wspólne im narosłe przez prawie 50 lat lęki i obsesje. Ulegam 

tym lękom i ja. Niepokoję się, czy zdąŜę, czy za mojego jeszcze Ŝycia 

wypowiedziana będzie cała prawda do końca, czy wdowy, bracia, dzieci 

katyńskich ofiar otrzymają moralne zadośćuczynienie za lata kłamstwa i 

milczenia”.309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
308 Wypowiedź Olega Zakirowa, tamŜe 
309 BoŜena Łojek – Katyńskie lęki i obsesje, z ekipą filmową Andrzeja Wajdy w Katyniu… 
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2.3. Poezja katy ńska i jej oddziaływanie na społecze ństwo 

 

 Opiewanie zwycięstw, opłakiwanie klęsk stanowiło przez setki lat 

przodujący i najwartościowszy nurt poezji polskiej, tworzącej narodową 

mitologię, utrwalającą bohaterów, ich czyny, męstwo i odwagę. SłuŜyła 

pokoleniom, aby ich dzielni i zasłuŜeni przodkowie nie zostali zapomniani. W 

czasach Legionów Józefa Piłsudskiego i podczas walk z bolszewikami w roku 

1920. pieśni, poematy, modlitwy i wiersze składali takŜe oficerowie w okopach, 

czy w niewoli i zdarzało się, Ŝe tworzyli oni naprawdę wielkie i bezcenne dzieła. 

W czasach obecnych odwrócono się od tematyki wojennej oraz patriotycznej. 

Ostatnie czasy jej przypływu zrodziły się podczas II wojny Światowej w obliczu 

terroru i walki z okupantem. Następne lata, po wojnie pisano na emigracji i w 

podziemiu. Poezja propagandówki była poezją politruków. Wstyd przyznać, ale 

ostatnie uznawane oficjalnie utwory, bardzo zniekształciły naszą dawną poezję 

rycerską. Poematy Urgacza, Mandaliana, czy Woroszylskiego, którzy opiewali 

oprawców z KGB i UB. W roku 1954 opublikowana została zbiorówka Lewina, 

Dobrowolskiego, Stillera, Kubiaka, Wygodzkiego i Słucki. Pisali oni wiersze 

poświęcone pracownikom bezpieczeństwa, potępiając ich ofiary, a ich samych 

wynosząc na piedestał. Wysławiając katów, którzy mordowali resztki Ŝołnierzy 

Powstania Antysowieckiego doprowadzili do zepsucia poezji Ŝołnierskiej. 

Poezja jako medium moŜe bardzo silnie oddziaływać na społeczeństwo. 

Warto, Ŝeby nawiązywała do form i wartości rycerskich. Poezja wojskowa jest 

skierowana ku najwyŜszym wartościom. Jej brak jest wynikiem półwiecznej 

tresury peerelowskiej.310 

 W poezji sprawa Katynia przetrwała dziesiątki lat, zanim pozwolono jej 

ujrzeć światło dzienne. Powstawała w czasach okupacji, później w latach 

cenzury i milczenia, rodziła się spod piór znanych poetów i artystów, ale 

                                                 
310 Bohdan Urbankowski – Literatura Rycerska 1998 –  Poetycki Patrol, 15 lecie WKL, 
Warszawa 1998 r., s. 5, 6 
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równieŜ przez osoby blisko związane z tragedią, bezpośrednio nią dotknięte. 

Teksty piosenek, wiersze, poematy – pisane do szuflady, czekające na lepsze 

czasy, by móc zaistnieć. Wyjrzeć z podziemia.  

Z punktu widzenia psychologicznego, gdyby nie „kłamstwo katyńskie”, z 

pewnością odegrałaby znaczącą rolę w społeczeństwie polskim, a takŜe poza 

granicami kraju. Uczyłaby i wychowywała jak kaŜda inna, która zgłębiała 

historię Polski na przestrzeni wieków. Poezja katyńska powstawała teŜ w 

niewoli, wśród jeńców, tworzona przez natchnionych z tęsknoty za ojczyzną, 

za rodziną i domem.. jest świadectwem bólu, niemocy i udręki, a jednak 

równieŜ niesłabnącej wiary i nadziei na pomyślny los. Rodziła się w umysłach i 

w sercach, dlatego kiedy czytamy, za kaŜdym razem oŜywiamy na chwilę tych, 

których juŜ nie ma, tych, którym odebrano prawo do Ŝycia – polskim oficerom, 

przedstawicielom wszystkich warstw społeczeństwa polskiego, którzy stanowili 

kulturę we wszelkich dziedzinach Ŝycia. Największą stratą w dorobku narodu 

jest fakt, Ŝe wyselekcjonowano i wyniszczono jego najbardziej wartościową 

część. Na przykład „Zamordowany przez NKWD w Katyniu Władysław Sebyła, 

był bardzo utalentowanym poetą. Sebyła stronił od poezji proletariackiej. Starał 

się rozwaŜać problematykę społecznej niesprawiedliwości na szerszym – 

egzystencjalnym tle. W 1930 roku ukazał się jego pierwszy samodzielny zbiór 

wierszy: Pieśń szczurołapa. Poeta ukazuje ludziom prawdziwe oblicze świata, 

pozbawione urojeń i fałszu. Krytykuje wszystko to, co przeszkadza człowiekowi 

w osiągnięciu szczęścia i samorealizacji. W 1939 roku jako oficera rezerwy 

powołano go do wojska. Z wojny juŜ nie wrócił”.311 

W podrozdziale tym przedstawiam kilka wybranych pozycji, jakie 

wywarły na mnie największe wraŜenie. Utwory powstały przed rokiem 1989, a 

opublikowano je później. 

 

                                                 
311 ElŜbieta Czarnecka – Od poezji uspołecznionej do mistycznego uniwersalizmu, Polskie 
Radio, „Kultura” 21 czerwca 2007 r. 
http://www.polskieradio.pl/kultura/ksiazka/print.aspx?id=9680  
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PoniŜsza pieśń, była prawdopodobnie śpiewana przez jeńców w Ostaszkowie, 

ułoŜona pod melodię przedwojennej wojskowej piosenki legionów "Szara 

piechota". Pieśń powstała na przełomie lat 1939 / 1940, autor słów – nieznany. 

 

Na wyspie Iłowej, wśród lasów i wód, 

spędzamy dni szare niewoli. 

A z nami przebywa tęsknota i ból. 

odwieczny towarzysz niedoli. 

 
Ostatni zeszliśmy z wytycznych nam wart, 

a troska okryła nam czoła, 

gdy wróg nasz moskiewski podstępem jak łotr 

jął szarpać Ojczyznę dokoła. 

 
Poszliśmy w niewolę bez Ŝalu i skarg, 

na nędzę i Ŝycie tułacze, 

a po nas pozostał jęk matek i Ŝon, 

modlitwy dziateczek i płacze. 

 
Gdy wrócim z niewoli do domów i chat, 

przez rzeki, jeziora i góry 

pierś naszą pokryją nie wstęgi i haft, 

lecz proste Ŝołnierskie mundury. 

 
Gdy zajdzie potrzeba, gdy zechce tak los, 

niepomni na groby i rany, 

swe Ŝycie i zdrowie oddamy na stos 

dla Ciebie, nasz Kraju Kochany. 

tekst opublikowano w tygodniku katolickim "Niedziela" nr 12 z 20 marca 2005 r. 
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* * * 

Na początku wojny, Gdzieś drugiego września 
nakazał nam wszystkim, aby się nie smucić 
Wstał, poŜegnał mamę, i nas, czworo dzieci 

wyszedł, drzwi zamknął, by juŜ nie powrócić.. 
 

Poszedł pomny rozkazów i Swego honoru 
Jesień złota była, złote było słońce 

Poszedł bronić tej ziemi oraz ojców grobów 
Sam nie poszedł, bo Takich poszły teŜ tysiące.. 

 
Gdy na kresy bolszewik najechał ze wschodu 

wzięto Ich do niewoli, nastał czas terroru 
Zawszeni i wynędzniali, stłamszeni w wagonach 

dotarli na miejsce ... do ruin klasztoru.. 
 

Zima była rosyjska, wszystko skuły lody 
Na pryczach się z mrozem bratali 

Prawie setka odeszła, ich groby pod płotem 
Lecz Ci co przetrwali, czekali .. 

 
Z pierwszym tchnieniem wiosny i wiotką zielenią 

nadzieja wstąpiła w Ich serca 
śadnemu. śadnemu nie przyszło do głowy, 

Ŝe wiosny teŜ czekał morderca.. 
 

W pałacowych komnatach, za Kremla murami 
Bardzo dawno wyroki wydano 

JuŜ szły kartek tysiące, tysiące list śmierci, 
gdy w obozie na wolność czekano.. 

 
I przyszła, ale nie ta ..... Na stację piechotą 

Soroga, Kalinin ..... W piwnicy, 
płaszcz na głowę, strzał z tyłu, 

krzyk krótki i upadek, i kropla krwi z potylicy.. 
 

Potajemnie, przed świtem, w las pod wsią Miednoje 
jechał mały konwój w karabiny zbrojny 

To w tym lesie, z innymi, bez grobu i krzyŜa 
leŜy Tato, policjant z przed wojny.. 

W imieniu Mamy - syn, Braniewo 5 maja 1996 r. 
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K A T Y Ń  
 

Cisza. Jeno czasem dziki kruk zakracze, 
 W tym pustkowiu leśnym, w bezbrzeŜnej przestrzeni, 

 I dzięcioł w chore drzewo dziobem zakołacze, 
Które stoi smutno wśród młodej zieleni. 

 
   Dzikie zwierze, ptactwo tutaj spędza lata, 
   Zanim ich wypędzi mroźna zima sroga, 

  śyje sobie z dala od człowieka-kata, 
   Który jest stworzony na podobe Boga. 

 
   I zda się spokoju tu nikt nie naruszy, 

    Nic tam ciekawego w tym katyńskim lasku, 
  Tylko dół ogromny w słonecznej posuszy, 
   Widnieje otchłanią wykopany w piasku. 

 
    Nagle lasek zadrŜał. Jakieś groźne huki, 
   Nieznane do dzisiaj dla lasków i borów, 
   Zerwało się ptactwo, zerwały się kruki, 

   Bo obcy jest dla nich głuchy warkot motorów. 
 

     Długi rząd pojazdów ciągnie się szeregiem, 
    Z ładunkiem który tu został przeznaczony, 

    Kolejno hamuje przed najwyŜszym brzegiem, 
   By nad skarpą dołu został zastrzelony. 

 
       To oficerowie Rzeczypospolitej, 

       W mundurach z dystynkcją, z orzełkiem na głowie, 
      To synowie wierni Polski nie pobitej, 

      Polski którą noszą w duszy, sercach, mowie. 
 

   To Sobieskich wnuki, Kościuszki, Traugutta, 
   I Marszałka ucznie dwudziestego roku, 

    Ci co "NIE ZGINEŁA" przewodzi im nuta, 
    Przeciw wszystkich wrogów na Polskę wyroku. 

 
      Po strzale w tył głowy, pchnięci w dół kolanem, 

      Z workami na głowach, związani sznurami, 
       Las katyński do dziś dźwięczy ich wezwaniem: 
      "Matko! Polsko Święta nie giń razem z nami". 

 
                        Czesław Mędrek - Calgary, 1985 r. 
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KATYŃ 
 

Ciśnie się do światła niby warstwy skóry. 
Tłok patrzących twarzy spod ruszonej darni 
Spoglądają jedna znad drugiej - do góry - 

Ale nie ma ruin. To nie gród wymarły. 
 

Raz odkryte - krzyczą zatęchłymi usty, 
Lecą sobie przez ręce wypróchniałe w środku 
W rów, co nigdy więcej nie będzie juŜ pusty - 
Ale nie ma krzyŜy. To nie groby przodków. 

 
Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy, 

Po miskach czerepów - robaków gonitwy, 
Zgniłe zdjęcia, pamiątki, mapy miast i wsi 

Ale nie ma broni. To nie pole bitwy. 
 

MoŜe wszyscy byli na to samo chorzy? 
Te same nad karkiem okrągłe urazy 

Przez które do ziemi dar odpłynął BoŜy 
Ale nie ma znaków, Ŝe to grób zarazy. 

 
Jeszcze rosną drzewa, które to widziały. 

Jeszcze ziemia pamięta kształt buta, smak krwi. 
Niebo zna język, w którym komendy padały, 
Nim padły wystrzały, którymi wciąŜ brzmi. 

 
Ale to świadkowie Ŝywi - więc stronniczy. 

Zresztą, by ich słuchać - trzeba wejść do Ŝony. 
Na milczenie tych świadków moŜe pan ich liczyć - 

Pan powietrza i ziemi i drzew uwięzionych. 
 

Oto świat bez śmierci. Świat śmierci bez mordu, 
Świat mordu bez rozkazu, rozkazu bez głosu. 

Świat głosu bez ciała i ciała bez Boga, 
Świat Boga bez imienia, imienia - bez losu. 

 
Jest tylko jedna taka świata strona, 

Gdzie coś, co nie istnieje - wciąŜ o pomstę woła. 
Gdzie juŜ śmiechem nawet mogiła nie czczona, 

Dół nie ominięty - dla orła sokoła... 
 

"O pewnym brzasku w katyńskim lasku 
Strzelali do nas Sowieci..." 

   

         Jacek Kaczmarski 29.08.1985 r. 
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BEZ KAPLICY 

jest taka Matka Boska 

co nie ma kaplicy 

na jednym miejscu pozostać nie umie 

przeszła przed Katyń 

chodzi po rozpaczy 

spotyka niewierzących 

nie płacze 

rozumie 

        Jan Twardowski 

 

GUZIKI 

Pamięci kapitana Edwarda Herberta 
 

Tylko guziki nieugięte 
przetrwały śmierć świadkowie zbrodni 
z głębin wychodzą na powierzchnię 

jedyny pomnik na ich grobie 
 

są aby świadczyć Bóg policzy 
i ulituje się nad nimi 

lecz jak zmartwychwstać mają ciałem 
kiedy są lepką cząstką ziemi 

 
przeleciał ptak przepływa obłok 

upada liść kiełkuje ślaz 
i cisza jest na wysokościach 
i dymi mgłą smoleński las 

 
tylko guziki nieugięte 

potęŜny głos zamilkłych chórów 
tylko guziki nieugięte 

guziki z płaszczy i mundurów 

     Zbigniew Herbert 
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MADONNA KOZIELSKA 
 

IleŜ przed tą rzeźbą modlitw wyszeptały 

Spragnione słów pociechy – biedne ludzkie wargi 

Wszak nikogo prócz Ciebie tam więcej nie miały 

Z kim by mogły podzielić swe Ŝale i skargi 

 

Pewnie Ci się sperliły w niebie łzy srebrzyście 

Widząc swoich poddanych losy tak okrutne 

Więc się nie dziw Najświętsza takŜe i artyście 

śe Ci dłutem wyrzeźbił rysy takie smutne 

 

Znałaś Pani udrękę, wiedziałaś, co boli 

Z jaka myślą posępną dzień się budził rano 

PrzecieŜ się zrodziłaś pośród nich, w niewoli 

Gdzie imienia Twojego mówić zakazano 

 

Jak dyplom w złote ramy, tak Ty w obraz święty 

W wielką miłość oprawny skarb najbardziej cenny 

Wywędrował z Ŝołnierzem na gościniec kręty 

Który wiódł ku wolności, z krainy gehenny 

 

Matko Boska – Kozielska, Ty wiesz ile siły 

Ten obraz wlewał w Ŝalem dusze nadwątlone 

Jakie moce nadziei w sercach się rodziły 

Gdy pod nim Ŝołnierz szeptał „Pod twoją obronę” 

 

Przeszłaś przez skwarne piaski i rzeki i morza 

Gojąc rany Ŝołnierskie i bitewne blizny 

Ale tak jak Ŝołnierze i Ty Matko BoŜa 

Zostałaś razem z nimi z dala od ojczyzny.. 

  
autor nieznany 
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KATYŃ 
 

Tej nocy zgładzono wolność w katyńskim lesie  
Zdradzieckim strzałem w czaszkę pokwitowano Wrzesień 

Związano z tyłu ręce, by w obecności kata 
Nie mogły się wznieść błagalnie do Boga i do świata 

 
Zakneblowano usta! by w tej katyńskiej nocy  

Nie mogły wołać o litość, ni wezwać znikąd pomocy 
W podartym jenieckim płaszczu martwą do rowu zepchnięto 

I zasypano ziemią - krwią na wskroś przesiąkniętą 
 

By zmartwychwstać nie mogła, ni znaku dać o sobie 
I na zawsze została w leśnym katyńskim grobie 

Pod śmiertelnym całunem zwiędłych katyńskich liści  
By nikt się nie doszukał, by nikt się nie domyślił 

 
Tej samotnej mogiły, tych prochów i tych kości,  

Świadectwa największej hańby i największej podłości 
Tej nocy zgładzono prawdę w katyńskim lesie 

Bo nawet wiatr, choć był świadkiem po świecie jej nie rozniesie 
 

Bo tylko księŜyc – niemowa, płynąc nad smutną mogiłą  
Mógłby zaświadczyć poświatą jak to naprawdę było 
Bo tylko drzewa nad grobem, stojące niby gromnice 

Mogłyby liści szelestem wyszumieć tę tajemnicę 
 

Bo tylko ziemia milcząca, kryjąca jenieckie ciała  
Wyznać okrutną prawdę mogłaby, gdyby umiała 

  Tej nocy sprawiedliwość zgładzono w katyński lesie 
Bo która to juŜ wiosna, która zima i jesień? 

 
Minęły od tego czasu, od owych chwil straszliwych 
A sprawiedliwość milczy, nie ma jej pośród Ŝywych 
Widać we wspólnym grobie legła przeszyta kulami.  

Jak inni - z kneblem na ustach, z zawiązanymi oczami 
 

Czemu - jeŜeli istnieje, nie wstrząśnie sumieniem świata?  
Czemu nie tropi, nie ściga, nie sądzi, nie karze kata? 

Zgładzono sprawiedliwość, prawdę i wolność zgładzono 
Zdradzono w smoleńskim lesie pod obcej nocy osłoną.. 

   Feliks Konarski 
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Wiersz Jonkajtysa Marsz Sybiraków przedstawia historię Polaków zesłanych 

na Syberię. Stał się on hymnem Związku Sybiraków.  

 

 

     MARSZ SYBIRAKÓW 
 

Bo od września, od siedemnastego, 

DłuŜszą drogą znów szedł kaŜdy z nas: 

Przez lód spod bieguna północnego, 

Przez Łubiankę, przez Katyński Las! 

 

Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt 

Wyznaczyły bezimienne krzyŜe... 

Nie zatrzymał nas czerwony kat, 

Bo przed nami Polska – coraz bliŜej! 

   
      Jonkajtys 

 

 

 

  GWIAZDA PIOŁUN - fragment 

 
          „Związali drutem człowiekowi ręce 

           I wyśmianego kładli w płytkie groby 

           śeby nie wzywał prawdy w testamencie 

            I juŜ na zawsze był anonimowy”.. 

 

Czesław Miłosz 
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KATYŃ 

Wiatr mroźny 
z azjatyckiej dali 

złowrogo świszczy 
w twarze tnie 
bezduszny 

serca nie ma wcale 
od lat juŜ w krwawej hula mgle 

Z złowrogim wyciem truł powietrze 
Katyń i Kozielsk 

on to zna 
i twarze blade 
coraz bledsze 

dalej i dalej w otchłań gna 

Na Kremlu płonie gwiazda krwawa 
ponury wokół rzuca blask 

"On" rzekł - 
"zakończyć juŜ tą sprawę, 

paniatno, w drogę 
bo juŜ czas." 

Więc dudni ziemia pod Katyniem 
od padających martwych ciał 
zielona rzesza ciągle płynie 

by zginąć - 
w kark to pewny strzał. 

Braterski uścisk łączy ciała 
na trupie brata leŜy trup 

a gdy ostatnia garść skonała 
na wrogiej ziemi 

wspólny grób 

W rowy zwalono oficerów ciała 
padli nie w huku armat 

chwale lat 
na zakrwawionym Rosji szlaku 
z naganem w ręku stanął kat. 

 
Henryk Mękwiński 

Ostrowiec świętokrzyski, luty 1945 
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TYM CO ZGINĘLI 
 

Nie dane wam było umrzeć z bronią w ręku 

Ni w marszu bojowym po zwycięstwo iść 

Nie Ŝegnał was salut kolegów Ŝołnierzy 

Nie dla was dźwięk dzwonów ni wawrzynu liść 

 

A jednak w mundurach poszliście do nieba 

W dół przez piaszczyste mogiły i las 

I tylko szum sosen był śpiewem Ŝałobnym 

Na obcej tej ziemi, w okrutny ten czas 

 

Nad waszą mogiłą nie moŜna napisać 

„przechodniu, ojczyźnie swej powiedz, Ŝe tu 

Synowie wierni jej prawom spoczywają 

Z daleka od bliskich, wśród lasu i mchu 

 

Choć droga daleka do waszej mogiły 

Modlitwa ja prędzej przepędzi niŜ ptak 

By na opuszczonym przez boga odludziu 

Uklęknąwszy cicho powiedzieć wam tak: 

 

Najpiękniejszy pomnik macie w sercach naszych 

I kwiat waszych cierpień będzie wiecznie kwitł 

Jeszcze nie zginęła ta, co miała zginąć 

A pamięci o was nie wymaŜe nikt 

 
 

Ryszard Rudziński  
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MSZA ŚWIĘTA 
 

          W Kozielski mrocznym lochu, gdzie wilgoć ze ściany 

        Jak łzy męczeńskie płynie, w rozpaczy oparach 

      Poczęła się odwieczna i święta ofiara 

      I broczą krwią niewoli Chrystusowe rany 

 

      Promienie świec miast świecy palą się w ołtarzu 

     Kadzidła modlitewne ścielą się pod stopy 

     Jak wyrzut „Twoja wola Panie” bije w stropy 

      I mrok się gęsty sączy przez ościenne witraŜe 

 

    Na ziemi, gdzie wyrosła kraina Nerona 

    Miast dzwonów biją w niebo wartownika kroki 

     Przez drut kolczasty Chrystus schodzi w piwnic mroki 

     Tam, gdzie wolność zabito – by za wolność konać 

 

Autor Bolesław Redzisz – student medycyny, lekarz, który zginął w Katyniu. Wiersz 

podarował on księdzu Zdzisławowi Jastrzębiec – Peszkowskiemu podczas wspólnej 

niedoli, z której niestety nie udało mu się uratować. Utwór powstał z potrzeby serca, z 

wielkiej tęsknoty za ojczyzną, rodziną i Mszą świętą, na obcej, pełnej ateizmu ziemi.312 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
312 Ks. Zdzisław J. Peszkowski – Wigilia w Kozielsku w roku 1939, Aleksandra Kwiatkowska 
Viatteau – Katyń. Wybór publicystyki 1943 – 1988 i lista katyńska, Londyn 1988 r., s. 180, 181 
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Rozdział III 

KATYŃ W WYBRANYCH MEDIACH POZA GRANICAMI KRAJU 

 

7 września 1939 roku, kiedy polskie radio zawiesiło nadawanie audycji 

z Raszyna, monopolem na niezaleŜne od okupantów informacje stało się BBC. 

Wiadomości rozchodziły się dość szybko, szczególnie dzięki sprawnie 

rozwijającego się podziemia. Od samego początku dyrekcja BBC stroniła od 

propagandy, co zapewniło jej wiarygodność i autorytet wśród słuchaczy. Od 

1942 roku, na falach BBC kilka razy dziennie nadawało z Londynu Polskie 

Radio. Szefem radia był Karol Wagner – Pieńkowski, który przed II wojną był 

odpowiedzialny za audycje zagraniczne. Na falach BBC występowało wielu 

polskich przywódców wojskowych oraz cywilnych. NaleŜeli do nich m.in. 

Ignacy Paderewski, Władysław Sikorski, generał Kazimierz Sosnkowski, czy 

generał Władysław Anders. Dzięki BBC międzynarodowa opinia publiczna 

doskonale orientowała się o sytuacji politycznej w okupowanej Polsce, a takŜe 

o działalności ruchu oporu. Pomiędzy polskim zespołem, a dyrekcja rozgłośni 

pojawiały się zgrzyty i napięcia, zwłaszcza w ustalaniu tematyki nadawanych 

audycji i czasu na nie przeznaczonego. Zastanawiano się jak komentować  

ujawnioną w 1943 roku zbrodnie katyńską, zachowując przy tym poprawne 

relacje pomiędzy aliantami i Moskwą, skoro władze brytyjskie zignorowały 

raport międzynarodowej komisji śledczej wskazującej ZSRR jako głównego 

podejrzanego, a raczej głównego sprawcę zbrodni. W radiu obowiązywały 

pewne narzucone zasady m.in. „BBC mówi jednym głosem”, dlatego we 

wspomnieniach Jana Nowaka – Jeziorańskiego pt: Wojna w eterze, 

przedstawione są frustracje antykomunistycznego dziennikarza, pragnącego 

na falach BBC więcej uwagi poświęcić sprawom Polski oraz powstającego 

wówczas bloku wschodniego.313  

                                                 
313 Eugeniusz Smolar – Sekcja Polska BBC, Media w Polsce w XX wieku, Poznań 1999 r., s. 
140, 141 
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„W polskich środowiskach emigracyjnych na zachodzie, problematyka 

katyńska zyskała powaŜną pozycję, gromadzone były relacje świadków 

polskich i innych znających szczegóły zbrodni: doktora Mariana Wodzińskiego, 

Kazimierza SkarŜyskiego oraz Iwana Kriwoziercowa, zamordowanego w 

październiku 1947 roku, najprawdopodobniej przez radzieckich agentów”.314 

Powstaje wiele znaczących publikacji min. Wydana w 1948 w Londynie, 

„Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów” z przedmową gen. W. Andersa, 

opracowana przez J. Mackiewicza, a podpisana nazwiskiem Z. Stahla. Praca 

ta miała do 1989 roku aŜ 13 wydań polskich w Londynie, a w latach 1979-1989 

takŜe 8 edycji w drugim obiegu w kraju. „Zbrodnia katyńska..” Oprócz wydania 

francuskiego w 1949 roku, miała równieŜ pięć innych wydań w językach 

obcych. W tym samym roku ukazało się niemieckie tłumaczenie pracy J. 

Mackiewicza – „Mordercy z lasu katyńskiego” opublikowane takŜe w innych 

językach.315 

W swej twórczości pisarskiej Józef Mackiewicz poruszał wiele spraw, 

ale tematem szczególnie go nurtującym był antykomunizm. Do końca Ŝycia 

pozostał wierny poglądom i przekonaniom, jakie kształtowały go od lat 

dzieciństwa. Konsekwentnie bronił wartości moralnych i duchowych, 

niszczonych przez panoszący się reŜim sowiecki. Swoje poglądy wyraŜał 

otwarcie, nie ulegając kompromisom ani w Ŝyciu prywatnym, ani tym bardziej w 

sprawach zawodowych. Próbował dochodzić sprawiedliwości, krytykując 

winnych, a opowiadając się po stronie pokrzywdzonych. Atakował uznane w 

państwie autorytety, min. Armię Krajową, Radio Wolna Europa, czy Kościół. 

Dla jednych cieszył się uznaniem i nosił miano jednego z najwybitniejszych 

                                                 
314 Mirosław Golon – Zbrodnia katyńska w propagandzie PRL. 1944-1989. 45 lat fałszowania 
historii (część III), Historicus 28 listopada 2004 r., s. 3 
315 tamŜe 
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polskich prozaików, ale inni odtrącali go. Nie miał takŜe zbyt wielu przyjaciół w 

kraju, a to głównie ze względu na antykomunistyczną naturę. Mackiewicz był 

wierny własnemu powiedzeniu, Ŝe tylko prawda jest ciekawa.316  

W roku 1949 obok wyŜej wymienionych ukazała się takŜe „Lista 

Katyńska” – praca ocalałego z obozu w Starobielsku – Adama Moszyńskiego 

który jako jeden z niewielu byłych jeńców obozu Starobielsk, jacy pozostali 

przy Ŝyciu podjął się zadania opracowania jej. Autor pisze: „Chciałem w ten 

sposób spłacić Opatrzności BoŜej cząstkę długu wdzięczności za własne 

ocalenie, a równocześnie oddać tę niejako ostatnią posługę tym wszystkim 

współ jeńcom, którzy tragicznym zrządzeniem losu musieli złoŜyć swe Ŝycie w 

ofierze. Członkom Rodzin zamordowanych i zaginionych moich kolegów – 

współ jeńców, składam na tym miejscu wyrazy głębokiego współczucia. Na 

koniec serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy okazali mi swą pomoc w 

opracowaniu tej dokumentacji”.317  

Publikacje katyńskie w języku angielskim, wydawane przede wszystkim 

w Londynie, powstawały juŜ wcześniej. Jest to min. prawie 

siedemdziesięciostronicowy dokument polskiego rządu na emigracji z roku 

1947. Pod koniec lat czterdziestych podjęto w Polsce próbę zapomnienia o 

Katyniu. Wszelkie prace na ten temat, powstające na zachodzie, aŜ do lat 

osiemdziesiątych nie były legalnie publikowane, a wydawnictwa nielegalne 

pojawiły się dopiero u schyłku lat siedemdziesiątych. Wtedy to aktywność 

polskiej emigracji obejmującej temat zbrodni katyńskiej była coraz większa. 

Poza wznowieniami „Zbrodni katyńskiej…”, takŜe w innych językach, tj. w roku 

1952 wydanie hiszpańskie, w 1967 wydanie włoskie, trwała oŜywiona dyskusja 

nie tylko w środowisku polskiej emigracji, ale równieŜ wśród historyków 

zachodnich. Dyskusję wzmagały kolejne rocznice tragedii, oraz ujawnianie 

                                                 
316 Tomasz Mizak – Niemcy w twórczości Józefa Mackiewicza, Studenckie Zeszyty Naukowe 
Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, nr 4, 2003 r., s. 79-93 
317 Adam Muszyński – Lista Katyńska, Londyn 1949 - Aleksandra Kwiatkowska – Viatteau 
Przypomnienie tematu, Katyń – Wybór publicystyki 1943-1988 i <Lista Katyńska, Londyn 1988 
r., s. 191  
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nowych dokumentów np.: raportu O\’Malleya w 1972 roku.318 „Podczas, gdy 

brytyjscy urzędnicy i redaktorzy starali się jak najszybciej spuścić nad 

Katyniem zasłonę milczenia, pewien członek rządu Churchilla zrobił coś 

odwrotnego. Sir Owen O’Malley, brytyjski ambasador przy polskim rządzie 

emigracyjnym, przeprowadził własne śledztwo w sprawie mordu, studiując 

dziesiątki dokumentów i rozmawiając z wieloma Polakami. Na podstawie 

zgromadzonych materiałów wyjątkowo skrupulatnie i dokładnie zrekonstruował 

historię uwięzienia i egzekucji oficerów. sporządzony przez niego, drobiazgowo 

udokumentowany, z pasją napisany raport, który w czerwcu 1943 roku przesłał 

królowi Jerzemu VI i gabinetowi wojennemu. Potwierdzał winę Sowietów”.319 

„W roku 1943 wspólnikami kłamstwa katyńskiego byli sojusznicy. Rząd 

angielski otrzymał tajny raport złoŜony przez Owena O'Malleya. Na podstawie 

dowodów pośrednich pochodzących od neutralnych ekspertów, O’Malley 

wykazał niezbicie, Ŝe sprawcą zbrodni był Związek Sowiecki.320 W swoim 

raporcie O’Malley dokładnie opisał obóz, gdzie przetrzymywano polskich 

jeńców wojennych, listy pisane przez nich na ścianach wagonów, podczas 

ostatniej podróŜy tuŜ przed śmiercią, a takŜe tkwiące w czaszkach kule, usta 

wypchane trocinami i warstwy trupów w zbiorowych dołach. Wstrząśnięty 

zbrodnią katyńską nie potrafił zrozumieć postępowania rządu brytyjskiego. 

Według niego było to zniekształcenie zdrowych odruchów moralnych i 

intelektualnych, naduŜycie dobrego imienia Anglii”.321 

Churchill zlecił przesłanie kopii raportu O’Malleya prezydentowi Stanów 

Zjednoczonych – Roosveltowi, który na informacje o Katyniu zareagował 

rozdraŜnieniem. Stwierdził, Ŝe „sprawa grobów” nie była warta całego 

zamieszania, a londyńskich Polaków nazwał głupcami. W depeszy do Stalina 

Roosvelt zapewnił, Ŝe rozumie jego problem, jednak podejrzeniami o winie 

                                                 
318 Mirosław Golon – Zbrodnia katyńska w propagandzie PRL., s. 5 
319 Lynne Olson, Stanley Cloud – Sprawa Honoru, Warszawa 2005 r., s.260, 261 
320 Jan Nowak Jeziorański – W Rocznicę Katynia. Dwa oblicza Rosji. „Przegląd Polski” z 3 
marca 2000 r., s. www.dziennik.com  
321 Lynne Olson, Stanley Cloud – Sprawa Honoru…, s. 261 
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Rosjan podzielił się z Johnem F. Carterem, kierującym zespołem ludzi 

podlegającymi prezydentowi. Carter miał zbadać sprawę zbrodni katyńskiej i 

sporządzić odpowiedni raport. Ustalone fakty ponownie zadziałały na 

niekorzyść Związku sowieckiego, w sprawie Katynia zachowano więc 

milczenie. raport natychmiast utajniono.322 „Churchill, świadomy prawdy, 

przyjął i głosił sowieckie kłamstwo, Ŝe zbrodni dokonali Niemcy. To samo 

kłamstwo podtrzymywał Roosevelt. MoŜna uznać, Ŝe w czasie wojny z 

Hitlerem narzucała ten fałsz wyŜsza konieczność. Utrzymanie sojuszu ze 

Związkiem Sowieckim było niezbędnym warunkiem pokonania Hitlera. Nic nie 

usprawiedliwia tego, Ŝe oba anglosaskie rządy podtrzymywały sowieckie 

kłamstwo po wojnie”.323  

„W roku 1950 Departament Stanu (spraw zagranicznych), za 

pośrednictwem urzędników rozgłośni <Głos Ameryki> polecił usunąć wszystkie 

wzmianki o Katyniu (włącznie z samym słowem Katyń) z audycji Józefa 

Czapskiego.324 Rok później działała juŜ oficjalna komisja najwyŜszej legislatury 

USA ds. Katynia”.325 

Na emigracji wielu Polaków walczyło o zorganizowanie kolejnego 

procesu w celu ustalenia winnych zbrodni katyńskiej. Powołano nową komisję, 

która w 1951 roku przeprowadziła badania nad sprawą.326 

Mówi Timothy Sheehan – członek Komisji Kongresu USA: „Wiem o tym, 

Ŝe zajęto się tą sprawą nie ze względu na proces, ale dlatego, Ŝe kongres 

chciał pokazać, Ŝe reprezentuje interesy mniejszości polskiej. W tym 

konkretnym momencie byli w większości demokratami. Ani demokraci, ani ich 

administracja nie była zainteresowana podjęciem tej sprawy. Zajmował się tym 
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326 Allen Paul – Katyń, Warszawa 2006 r., s. 362 
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jedynie republikański kongres”.327 Komisja przystąpiła do kontynuacji swojej 

pracy wiosną 1952 roku. Wcześniej jednak, w Waszyngtonie, Chicago i 

Londynie trwają przesłuchania róŜnych świadków oraz analizy dokumentów i 

sprawozdań. Istotną rolę odgrywa wspominany juŜ wcześniej w pracy raport 

napisany w maju 1945 roku przez Jacka Van Vlieta, amerykańskiego Ŝołnierza, 

który razem z innymi jeńcami wojennymi wiosną 1943 roku odwiedził na rozkaz 

Niemców masowe groby w Katyniu, po czym wyciągnął wnioski, Ŝe winę za 

zbrodnię na polskich oficerach ponoszą Rosjanie.328 

Przez długie lata Polski Ludowej, wielu bardziej lub mniej 

zainteresowanych Polaków siadało przy odbiornikach radiowych, aby pośród 

szumów i zakłóceń wyłowić choćby fragment wiadomości nadawanych przez 

„Radio Wolna Europa”. Radio to, jako rozgłośnia amerykańska nadająca 

programy z obszarów RFN (Monachium), a takŜe z Hiszpanii i Portugalii 

zostało załoŜone w roku 1950, przez powołany w 1949 roku  w USA Narodowy 

Komitet na rzecz Wolnej Europy. Finansowane przez budŜet USA (w tym CIA 

– Centralna Agencje Wywiadowczą), a takŜe w niewielkiej części ze środków 

prywatnych, Radio Wolna Europa miało powaŜną misję wobec odbiorców z 

państw komunistycznych Europy. Audycje nadawano w wielu językach m.in. 

bułgarskim, czeskim, polskim, słowackim i węgierskim. Celem radia było 

zarówno informowanie, jak teŜ wpływanie na bieg wydarzeń w danym kraju. 

Działo się to za pomocą adresowanych do społeczeństwa audycji. Pierwsze z 

nich nadano juŜ w 1950 roku. Nagrywano je w Nowym Yorku i przesyłano do 

Frankfurtu nad Menen. Tam teŜ znajdował się specjalny nadajnik, ale moc jego 

była na początku bardzo ograniczona, nadawane zatem programy trwały 

                                                 
327 film dokumentalny – Der Massenmord und die Propagandalüge, cz. I i II  – ein film von 
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produkcja (Polska, Niemcy, Rosja) 1993 r. 
328 tamŜe film dokumentalny – Der Massenmord 
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zaledwie około sześćdziesięciu minut.329 „Bez RWE proces duchowego i 

politycznego wyzwalania się Polski byłby o wiele trudniejszy”.330  

Wkrótce polityka programowa radia BBC była przyczyną przeniesienia 

się części dziennikarzy do Madrytu. Po zakończeniu działalności Polskiego 

Radia w BBC Pieńkowski utworzył Redakcje Polska Radia Madryt. Za 

aprobatą generała Franco przez kilka lat nadawany był polski program o 

zabarwieniu antykomunistycznym. W radio poruszano tematy najistotniejsze 

dla polskich słuchaczy, atakowano komunizacje kraju przez władze 

sowieckie.331 Radio Madryt cieszyło się popularnością aŜ do momentu 

powstania Radia Wolna Europa, które zyskało najwięcej zwolenników.332  

2 grudnia 1951 roku, w numerze 48 „Wiadomości” londyńskich ukazał 

się artykuł Mackiewicza, w którym autor napisał: „Zbrodnia katyńska nie 

wymagałaby tylu komentarzy, gdybyśmy od początku podeszli do sprawy od 

obiektywnej strony jej notoryczności, nie podlegającej dyskusji (...) Masakra w 

Katyniu przedstawiona została jako rzecz szczególna. Szczególną jest istotnie, 

ale wyłącznie ze względu, Ŝe ofiarą padli jeńcy obcego państwa, a przede 

wszystkim jego korpus oficerski. Podkreślenie tego faktu jest słuszne, 

albowiem niezwykłość jego przemawia bardziej do wyobraźni zachodniego 

świata niŜ okoliczności, nazwijmy, zwykłego ludobójstwa. Na tym jednak 

niezwykłość Katynia się wyczerpuje. Po zdjęciu z ofiar mundurów, pozostają 

one zaledwie cząstką w łańcuchu takich samych juŜ uprzednio popełnionych 

zbrodni masowych, których początek sięga czasów, gdy Hitlerowi nawet nie 

śniły się jego Oświęcimy (...) Czy to będzie ksiąŜka Czapskiego, czy to będą 

opowiadania Ŝołnierzy Armii Krajowej, czy wystąpienie generała Bora przez 

radio BBC, wszystkie w mniejszym lub większym stopniu zmierzają do 
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szczególnego uwypuklenia faktu: <Oto jak Ŝeśmy pomagali tym bolszewikom, 

a jakŜe strasznie oni nas oszukali!> (...) Na liście tych oszustw widnieje 

oczywiście Katyń”.333 

3 maja 1952 roku rozgłośnia polska Radia Wolna Europa zaczyna 

swoją oficjalną działalność. „Mówi RWE – Głos Wolnej Polski z 3 maja 1952 

roku: <Zespół polski, który zebrał się dzisiaj wokół mikrofonu składa się z ludzi 

o najróŜniejszych przekonaniach i zapatrywaniach politycznych, ale łączy nas 

wszystkich ta cudowna zmowa, którą daje dąŜenie do jednego wspólnego celu. 

Będziemy mówić wam prawdę o wypadkach rozgrywających się w świecie, 

którą sowiecki reŜim chce przed wami ukryć, by zabić w was resztki nadziei. 

Będziemy informowali was o wszystkich poczynaniach polskich na arenie 

międzynarodowej. Będziemy prowadzili na falach eteru walkę z rusyfikacją i 

sowietyzacją polskiej kultury, walkę z wynaradawianiem młodzieŜy, będziemy 

walczyć z fałszowaniem naszej historii i naszych tradycji. Będziemy 

przedstawiali wam polską, niezaleŜną myśl polityczną, która zdławiona została 

w ujarzmionym kraju, lecz rozwija się dalej swobodnie w warunkach wolności. 

Będziemy mówili głośno to, czego społeczeństwo polskie wypowiedzieć głośno 

nie moŜe, bo ma knebel na ustach>”.334 

RWE poświęcało czas wielu aktualnym sprawom, atakowało władze 

komunistyczne, równocześnie pokazując Stany Zjednoczone jako przyjaciela 

Polski i jej wolności. Była to rozgłośnia polska w kaŜdym tego słowa znaczeniu. 

Polski charakter, polski program, polscy bohaterowie najnowszej historii, 

zabierający głos w eterze. śadna inna zachodnia rozgłośnia nie odegrała tak 
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istotnej roli politycznej jak właśnie RWE. Prawdziwy sukces zdobył zespół 

pracowników radia, kierowany przez Jana Nowaka Jeziorańskiego.335  

RWE mówiło stale o zbrodni katyńskiej, zaś nad Wisłą jedynie nieliczni 

dawali wiarę oficjalnej propagandzie. W tej walce o pamięć historyczną 

zwycięŜyło RWE”.336 W 1956 roku zamknięto Radio Madryt.337 

Fragment przemówienia generała Władysława Andersa do Polonii w 

Lester w kwietniu 1957 roku: „Kiedy zastanawiam się nad tym, co było, co jest i 

co będzie i kiedy wspominam braci Ŝołnierzy, kolegów moich poległych, to w 

cięŜkich chwilach wydaje mi się, jakby te masy gdzieś koło mnie były, jakby oni 

pytali, czy wy tutaj na Ziemi wykonaliście nasz testament, czy wy postępujecie 

tak, jak myśmy obiecali, jak myśmy obiecali wychodząc z łagrów sowieckich i 

więzień, Ŝe będziemy prawdę o tym mówić całemu światu. Czy my 

wykonujemy nasz obowiązek dalszej walki o wolność i niepodległość Polski. 

Bo oni ją przerwali. Katyń jest nazwą symboliczną i zbiorową. Jest symbolem. 

W słowie tym wyraŜa się nie tylko nasza tragedia, ale i cała potworna ohyda 

sowieckiego systemu rządzenia, opartego o masowe zbrodnie. Katyń to 

ostrzeŜenie dla wszystkich wolnych krajów, ostrzeŜenie przed tym, co grozi 

jeśli nie spojrzą rzeczywistości sowieckiej w oczy i nie zdobędą się na 

konieczną samoobronę”.338 

30 kwietnia 2007 roku z Archiwum Dźwiękowego RWE popłynęła 

specjalna audycja, w której Stanisław Swianiewicz, jedyny świadek i jedyny 

polski oficer, który uratował się od śmierci z rąk sowieckiego NKWD. 

Swianiewicz razem z innymi oficerami pokonał odcinek drogi z obozu 

kozielskiego na stację w Gniazdowie, niedaleko Katynia. Audycja pochodzi z 
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roku 1960, kiedy osiadły na Zachodzie profesor Swianiewicz wspomniał tamten 

straszny czas na spotkaniu z Polonią.339  

Przytoczę fragmenty opowiedzianych przez niego faktów: „Mnie 

wezwano 29 kwietnia, z tych, którzy zostali włączeni do tego samego 

transportu (…) Dano nam na drogę nieco chleba i śledzi oraz przekazano 

nowemu zespołowi konwojentów, którzy przeprowadzili bardzo dokładną 

rewizję, odbierając wszystkie ostre przedmioty, poczym przewoŜono nas 

cięŜarówkami do przejazdu kolejowego w pobliŜu stacji, gdzie na bocznicy 

czekało na nas sześć wagonów więziennych tzw. stulpinówek, do których nas 

załadowano po czternastu ludzi do przedziału (…) staraliśmy się określić 

kierunek naszej jazdy, stwierdziliśmy, Ŝe jesteśmy wiezieni na Zachód i 

ogarnęło nas podniecenie. CzyŜby naprawdę wieziono nas do Polski? Po 

przejechaniu jednak kilkunastu kilometrów pociąg zatrzymał się (…) Ktoś 

krzyknął do nas, Ŝe wyładunek naszego transportu juŜ się rozpoczął. Po 

pewnym czasie do naszego wagonu wszedł pułkownik NKWD i kazał mi 

zabrać moje rzeczy i iść w ślad za nim (…) wprowadził mnie do innego, 

pustego juŜ wagonu i kazał zamknąć oddzielnie w przedziale. Przed Ŝelazną 

kratą drzwi mojego przedziału, stanął specjalny wartownik (…) w ścianie 

zewnętrznej, w której nie było okna, był mały otwór pod samym sufitem, przez 

który prawdopodobnie moŜna było zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz (…) 

wyjrzałem więc na zewnątrz. Przed naszym pociągiem był dość obszerny plac, 

częściowo porośnięty trawą 9…) Plac był dość gęsto obstawiony wartownikami 

NKWD z bagnetem na broni. Na placu stał zwykły pasaŜerski autobus średnich 

rozmiarów z zasmarowanymi wapnem oknami. Wejście do autobusu było od 

tyłu. PodjeŜdŜał on do wagonów w ten sposób, Ŝe jeńcy do niego mogli 

wchodzić bezpośrednio ze stopni, nie stając na ziemię. Z obydwu stron wejścia 

do autobusu stali Ŝołnierze NKWD z bagnetem na broni. Autobus zabierał 
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około trzydziestu jeńców i znikał za drzewami. Wracał mniej więcej po około 

pół godzinie lub trzech kwadransach, by zabrać następną partię (…) Nie 

przyszło mi do głowy, Ŝe przecieŜ to moŜe być egzekucja…”.340 

Stanisław Swianiewicz został przewieziony do więzienia łubiańskiego, 

gdzie doręczono mu akt oskarŜenia o szpiegostwo. Otrzymał wyrok ośmiu lat 

obozów pracy, ale dzięki nieustającym interwencjom ambasadora Kota, a 

takŜe specjalnej nocie MSZ, złoŜonej na ręce ambasadora sowieckiego przy 

rządzie polskim w Londynie - zwolniono go w roku 1942. po przybyciu do 

ambasady RP w Kujbyszewie, profesor Swianiewicz złoŜył specjalny pisemny 

raport o losie oficerów kozielskich. Raport trafił do generała Wolikowskiego – 

szefa polskiej misji wojskowej.341 

Ten „wybitny profesor ekonomii, Stanisław Swianiewicz, którego NKWD 

zabrało na skraj lasu, gdzie rozstrzelano tak wiele ofiar, ocalał i mógł o tym 

opowiedzieć (...) Jego bliskie zetknięcie ze śmiercią i jego osobista relacja o 

tym wydarzeniu sprawiły, Ŝe stał się szczególną postacią dla Polaków, coraz 

waŜniejszą w miarę, jak rosło po wojnie symboliczne znaczenie Katynia”.342  

„Na aktywność środowisk emigracyjnych w sprawie zbrodni katyńskiej 

czasami dość nieoczekiwanie odpowiadały władze PRL. Wiosną 1965 r. w 

kolportowanym wśród Polonii biuletynie <Zachodniej Agencji Prasowej> 

zamieszczono wywiad Z. Berlinga, w którym wspomniał on o wielkim wraŜeniu, 

jakie wywarło na nim naboŜeństwo Ŝałobne w Katyniu. W ocenie Z. Stahla 

niezwykłość sytuacji polegała nie tylko na fakcie wspomnienia Katynia bez 

wyraźnej potrzeby, ale takŜe fakt, Ŝe w wypowiedzi pominięto w ogóle 

określenie sprawców mordu. Była to według niego propagandowa gra 
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środowiska działaczy komunistycznych skupionych wokół M. Moczara, którzy 

takimi gestami pragnęli zdobyć sympatię środowisk polonijnych”.343  

W roku 1962 prestiŜowe wydawnictwo uniwersytetu Notre Dame 

Indiana wydało ksiąŜkę profesora Zawodnego pt. „Death in the Forest: The 

Story of the Katyn Forest Massacre”.344 Kolejne wydania ksiąŜki w języku 

angielskim pojawiały się w latach 1965, 1972 oraz w 1980 roku. W 1971. 

Monografię wydała londyńska oficyna Macmillan’a, w 1988. Nowojorskie 

wydawnictwo Hippocrene Books. Praca doczekała się takŜe wydań w innych 

językach min. węgierskim, niemieckim, francuskim (1971), włoskim, 

norweskim, a nawet japońskim. W prasie amerykańskiej i Europy Zachodniej 

ukazało się wiele omówień i recenzji ksiąŜki. I tak na przykład w słynnym <The 

New York Times> napisano: „Praca autora zasługuje na nagrodę, podziw. 

Prezentuje z powściągliwością i równowagą wnioski. Zawodny pisze z 

powściągliwością i nie pozwala sobie na emocje”.345 

„ZamoŜna dzielnica na południu Londynu – South Kensington. Grupa 

Polaków na emigracji nie moŜe pogodzić się z milczeniem na temat Katynia. 

Dla nich ta sprawa ciągle jeszcze jest otwartą raną. Z tego powodu 

postanawiają na początku lat 70, zbudować pomnik w celu upamiętnienia ofiar 

masakry. Przedsięwzięcie, które wywołało reakcję radzieckich dyplomatów. 

Deklaracja dla rządu brytyjskiego: W ostatnim czasie mają miejsce w Anglii 

wrogie Związkowi Radzieckiemu próby odgrzebywania oszczerczych urojeń 

propagandy gebelsowskiej w tzw. sprawie Katynia. W Moskwie oczekuje się, 

Ŝe angielski rząd podejmie wszelkie moŜliwe działania, aby przeciwdziałać tej 

prowokacji. W skutek tej dyplomatycznej interwencji pomnik Katynia 

wzniesiono nie w centrum jak przewidywano, ale na peryferiach Londynu, na 

cmentarzu Gunnesbury. Powodem zmiany miejsca był rok popełnienia zbrodni, 
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wygrawerowany przez fundacje polsko-angielską. Nieoficjalne uznanie winy 

Związku Radzieckiego. Oprócz tego wiele wskazuje na to, Ŝe wzniesienie 

pomnika <SUMIENIE ŚWIATA WOŁA O ŚWIADECTWO PRAWDY> w tym 

odległym miejscu leŜało całkowicie w interesie rządu brytyjskiego”.346  

18 września 1976 roku pomnik został poświęcony. W ceremonii brali 

udział przedstawiciele róŜnych narodów. Jedynie przedstawiciele brytyjskiego 

rządu partii pracy byli nieobecni, tłumaczyli, Ŝe sprawa Katynia i prawdziwych 

sprawców zbrodni nigdy nie została do końca wyjaśniona. Wypowiedź tą 

politycy zachodnio-niemieccy odebrali jako zrzucenie winy na niemiecki 

Wermacht.347 W 1975 roku w Sztokholmie odsłonięto pomnik katyński, 

wskazujący Rosjan jako winowajców masakry w Katyniu.348 

Na emigracji wszelkie publikacje wspomnianego wcześniej Józefa 

Mackiewicza były powodem ostrych i nieustających sporów. W kraju nie 

mówiło się o nim oficjalnie. Dopiero Jan Zieliński w roku 1981 przypomniał jego 

postać. I choć pisano, Ŝe jego prace nigdy nie ujrzą światła dziennego w dobie 

głębokiego PRL-u, to jednak juŜ w 1983 pojawiła się kolejna powieść pt: „Nie 

trzeba głośno mówić”, oraz zbiór opowiadań „Przyroda fakty ludzie”.349  

Społeczeństwo zdawało sobie sprawę, Ŝe o zbrodniach sowieckich wie 

niewiele. Czytelnicy paryskiej „Kultury” i innych niezaleŜnych pism wiedzieli, Ŝe 

„W Katyniu spoczywają zwłoki oficerów zamordowanych przez NKWD z 

jednego tylko obozu jenieckiego, mianowicie w Kozielsku, nie są natomiast 

znane miejsca pochówku, a i egzekucji, jeńców dwóch pozostałych obozów – 

w Starobielsku i Ostaszkowie. Z tego stanu rzeczy wynikał oczywisty postulat 

podjęcia badań naukowych nad problematyką zbrodni sowieckich, a takŜe 

ujawnienia dokumentów z tajnych archiwów Związku Sowieckiego”.350   
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3.1. W polskiej prasie emigracyjnej 

 

 Po klęsce wrześniowej, kiedy polski rząd przeniósł się na obczyznę, 

waŜnym źródłem wiadomości dla Polaków znajdujących się poza krajem stały 

się pisma emigracyjne, wydawane w języku polskim, znalazły się wśród nich 

m.in. dziennik „Głos Polski” – wydawany w ParyŜu od listopada 1939 roku, 

następnie tygodnik wojskowy „Polska walcząca”. Prasa niezbędna była teŜ w 

środowiskach politycznych, reprezentujących ugrupowania krajowe. We Francji 

wychodziły periodyki, wydawane przez socjalistów i ludowców. Niebrakowało 

równieŜ pism niezaleŜnych, z których część stanowiła kontynuację tytułów 

wychodzących w Polsce jeszcze przed wybuchem wojny. W 1939. ukazuje się 

w ParyŜu tygodnik „Słowo” pod redakcją Stanisława Cata-Mackkiewicza, a 

następnie „Wiadomości Polskie” – Mieczysława Grydzewskiego. Tygodnik ten 

świadomie nawiązywać miał do przedwojennych „Wiadomości Literackich” i 

„Wiadomości Polskich”.351  

W roku 1943 w „Wiadomościach Polskich” wydawanych w Londynie 

Zygmunt Nowakowski napisał: „Gdyby nad masowym grobem Polaków pod 

Smoleńskiem stanął mędrzec, który zawsze twierdził, Ŝe wszystko juŜ było, Ŝe 

nie ma rzeczy nowej pod słońcem, tam na widok tysięcy zwłok 

pomordowanych oficerów załamałaby się jego pewność i powiedziałby, Ŝe tego 

jeszcze nie było. Prawda! (...) Dzieje nie przekazały nam wypadku tak 

totalnego mordu, dokonanego w sposób tak nikczemny i jeszcze bardziej 

nikczemny sposób zatajonego. MoŜna by przekopać na głębokość kilkuset 

metrów cały glob ziemski, od bieguna do bieguna, i nigdzie, nigdzie pod 

słońcem, nie dokonano by takiego odkrycia, jak w Rosji, pod Smoleńskiem. 
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Sprawcy tej zbrodni wystawili sobie pomnik, trwalszy nad spiŜ, choć 

zbudowany z ciał ludzkich”.352  

Latem w 1940 roku, prasa zakotwiczyła w Wielkiej Brytanii, tam, gdzie 

przeniósł się rząd polski. 12 lipca narodził się „Dziennik Polski”. Rosła liczba 

pism o charakterze partyjnym. Przeniesiono  z ParyŜa „Robotnika Polskiego”, 

ludowcy zaś wydawali „Zielony Sztandar”. Od roku 1944 wielkim powodzeniem 

cieszył się tygodnik „Jutro Polski”, którego redaktorem naczelnym był 

Stanisław Grabski. W roku 1941 ukazał się tygodnik reprezentujący 

Stronnictwo Narodowe „Myśl Polska”, którym sterował Władysław Folkierski. 

Mniejsze znaczenie stanowiły periodyki partyjne, wydawane przez 

piłsudczyków np. „Listy z Londynu”. W szeregu najwaŜniejszych niezaleŜnych 

politycznie tygodników znalazły się „Wiadomości Polskie”, a najlepszym 

wojennym miesięcznikiem o profilu kulturalno – społecznym okazała się „Nowa 

Polska”. Jej redaktorem był Antoni Słonimski. Na Bliskim Wschodzie takŜe 

rozwijała się prasa polska. Pierwsze gazety kierowane były w stronę Ŝołnierzy 

Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Były to: „Ku wolnej Polsce” i 

„Nasze drogi”. Przedstawicielami prasy byli najwybitniejsi przedwojenni 

redaktorzy oraz publicyści. Do elity tej naleŜeli m.in. Jerzy Giedroyc, Ludwik 

Rubel, Juliusz Mieroszewski. Liczba tytułów rosła wraz z pojawieniem się na 

Bliskim Wschodzie armii generała Władysława Andersa, a takŜe uchodźców 

cywilnych. Szczególnie wyróŜniał się tygodnik 2. Korpusu „Orzeł Biały”, czy 

„Dziennik śołnierza APW”.353  

W numerze 16 „Orła Białego” z dnia 25 kwietnia 1943 roku odnośnie 

propagandy sowieckiej czytamy: „Stalin indagowany najpierw przez 

ambasadora R.P. przyjął z wielkim oburzeniem do wiadomości, Ŝe są jeszcze 

Polacy nie wypuszczeni na wolność. Potem dodał, Ŝe <amnestia> odnosi się 

                                                 
352 Zygmunt Nowakowski – Castrum Doloris, „Wiadomości Polskie”, Londyn nr 18, z 2 maja 1943 
r. w Aleksandra Kwiatkowska – Viiatteau – Przypomnienie tematu w Katyń. Wybór publicystyki 
1943-1988…, s. 58 
353 Rafał Habielski - Prasa emigracyjna, Media w Polsce w XX wieku…, s. 24, 25 
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absolutnie do wszystkich i zatelefonował do NKWD z rozkazem 

natychmiastowego wykonania tej decyzji (…) Stalin zapewnił, Ŝe jeŜeli są 

jeszcze jacyś ludzie, którzy bezprawnie zatrzymują Polaków w obozach, to on 

tych ludzi będzie <łamał> (<my budiem ich łomat>). Cała sprawa na tym 

utknęła”.354 

Po przeniesieniu się jednostek 2. Korpusu do Włoch, przeniesiono tam 

równieŜ jego pisma. W 1941 roku ruszyła takŜe „Gazeta Polska” przeznaczona 

dla uchodźców cywilnych na Bliskim Wschodzie. Publikowano teŜ periodyki 

naukowe. W kaŜdym miejscu, gdzie znaleźli się polscy uchodźcy w czasie II 

wojny światowej – rodziły się polskie gazety. W Stanach Zjednoczonych 

dominowała prasa emigracji ekonomicznej. Pisarze, którzy po klęsce Francji 

wyemigrowali do Stanów wydawali „Tygodnik Polski”. Byli to m.in. Kazimierz 

Wierzyński, Jan Lechoń, Zenon Kosidowski, czy Józef Wittlin. Wśród 

emigrujących dziennikarzy, pisarzy i publicystów znaleźli się takŜe: Ksawery 

Pruszyński, Karol Byszewski i Antoni Słonimski. Swobodny przepływ informacji 

w prasie emigracyjnej trwał do momentu układu Sikorski-Majski, który był 

powodem dezaprobaty w środowiskach literackich, a to z kolei skłoniło władze 

do zaprowadzenia porządku w pismach opozycyjnych. W 1944 roku wycofano 

z obiegu „Dziennik Ŝołnierza”, łącząc go z „Dziennikiem Polskim” i zmieniając 

nazwę na „Dziennik Polski i Dziennik śołnierza”. W 1944 roku zamknięto 

„Wiadomości Polskie”, zbyt mocno krytykujące politykę aliantów w stosunku do 

sprawy polskiej.355 

W numerze 15 „Wiadomości” z 1949 roku, na temat zaginionych 

oficerów polskich, jeńców obozów Ostaszkowskiego, Kozielskiego i 

Starobielskiego czytamy: „14 listopada 1941 r. prof. Kot rozmawiał z 

prezydentem Stalinem, któremu skarŜył się, Ŝe nadal nie odnaleziono oficerów 

z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Prezydent Stalin 
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odpowiedział Zwolniliśmy wszystkich. Profesor Kot zaprzeczył temu i 

oświadczył: <Proszę Pana, Panie Prezydencie o wydanie rozkazów zwolnienia 

tych oficerów, którzy są nam potrzebni dla zorganizowania naszej armii, wtedy 

Prezydent Stalin zatelefonował do NKWD, pytając, czy wszyscy Polacy 

zwolnieni zostali z więzień, ambasador polski twierdzi bowiem, iŜ tak się nie 

stało. Ale po odbyciu owej telefonicznej rozmowy, Prezydent Stalin nie udzielił 

Ŝadnego nowego wyjaśnienia /…/ 3 grudnia 1941 r. gen. Sikorki i gen. Anders 

przyjęci zostali przez Prezydenta Stalina i przedstawili mu listę 3843 oficerów, 

oświadczając jednocześnie, Ŝe lista ta sporządzona z pamięci jest bardzo 

niekompletna. Generał Sikorki dodał: <Wydałem rozkazy by ludzi tych szukano 

w samej Polsce, z którą jestem w stałej łączności. Ani jeden z nich nie znajduje 

się w Polsce, ani teŜ w Ŝadnym z obozów jeńców w Niemczech. Ci ludzie są 

tu, w Rosji i Ŝaden z nich dotąd nie powrócił> Prezydent Stalin odpowiedział 

Oni z całą pewnością zostali zwolnieni, tylko jeszcze nie przybyli /…/356 

Dnia 18 marca 1942 r. gen. Anders spotyka się ze Stalinem i wręcza 

mu kolejna listę z nazwiskami jeszcze 800 zaginionych oficerów polskich. Na 

podane przez radio niemieckie oskarŜenie Rosjan, Sowieckie Biuro 

Informacyjne zareagowało dość ostro: „W swej niezdarnie wypracowanej 

bujdzie o licznych grobach rzekomo przez Niemców odkrytych w okolicy 

Smoleńska, hitlerowcy – łgarze wymieniają wieś Gniazdowo. Ale jako 

notoryczni oszuści, przemilczają oni fakt iŜ w pobliŜu wsi Gniazdowo, 

przeprowadzano badania wykopaliskowe historycznego cmentarzyska 

Gniazdowskiego”.357 

Na niemiecki komunikat o odkryciu masowych grobów w lesie 

katyńskim zareagował londyński „Dziennik Polski”, pisząc: „To straszliwe 

oskarŜenie moŜe być jeszcze jednym kłamstwem propagandy niemieckiej, 

mającym słuŜyć psuciu stosunków polsko – sowieckich...”.358 

                                                 
356 „Wiadomości” nr 15 z 10 kwietnia 1949 r., s. 3 
357 tamŜe 
358 Allen Paul – Katyń, Warszawa 2006 r., s. 234 



 146 

Dalej w „Wiadomościach” opisano oficjalny komunikat TASS, w którym 

Związek Sowiecki oświadczył, Ŝe część oficerów polskich zatrudniono do prac 

przy budowie fortyfikacji niedaleko Smoleńska i Ŝe po zajęciu tych terenów 

przez wojska niemieckie, polscy jeńcy wpadli zapewne w ich ręce. 

Oświadczenie to przeczy wcześniejszymi twierdzeniami, o zwolnieniu 

wszystkich oficerów, przetrzymywanych w niewoli sowieckiej. 16 kwietnia 1943 

roku generał Kukiel komunikuje o powstaniu konieczności zbadania masowych 

grobów, a takŜe ustalenia faktów przez władze Międzynarodowego 

Czerwonego KrzyŜa, do których prośbę swą kieruje rząd polski. Prowadzi to do 

zerwania stosunków polsko – sowieckich.359 

Treść artykułu opublikowanego w „Prawdzie” poruszyła światową opinię 

publiczną. JuŜ dzień później w „New York Times” pisano, Ŝe według „Prawdy” 

Polacy padli ofiarą oszustwa nazistów, a rząd Sikorskiego trzyma stronę 

hitlerowskich oprawców, podtrzymując ich kalumnie na temat masakry. Według 

publikacji „Timesa” zdarzenia te, stały się przyczyną nagłego zwrotu w 

stosunkach polsko – sowieckich, i tak juŜ dość zaostrzonych od pierwszych dni 

wojny. Wielki sojusznik polski poczuł się uraŜony, co fatalnie skończyło się 

później dla polskiego rządu na uchodźstwie.360 

Rząd brytyjski tak dalece liczył się z radzieckim sojusznikiem, Ŝe 

cenzurowano nawet polskie sprawozdania na temat Katynia. Władysław Cichy, 

jeniec obozu kozielskiego, który obok nielicznych przeŜył gehennę i nie trafił do 

lasu katyńskiego, wiosną 1943 roku znalazł się w armii Andersa, gdzie jako 

oficer pracował w polskim czasopiśmie wojskowym.361 Opowiada Władysław 

Cichy: „Sytuacja z moją paradą była taka, Ŝe wyszedł jeden numer i mieliśmy 

gotowy drugi numer. To był właśnie okres Świąt Wielkanocnych i w 

Wielkanocny Poniedziałek wieczorem mnie zawezwali Brytyjczycy do 

dowództwa za druty te kolczaste i tam o godzinie 9:00 wieczorem, spotkałem 
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się z dwoma pułkownikami brytyjskimi. Jeden to podpułkownik Graham, drugi 

nie pamiętam. I oni mi powiadają, Ŝe w tej paradzie jest artykuł na temat 

Katynia i, Ŝe on nie moŜe przejść, bo nie wiadomo, czy to zrobili bolszewicy. Ja 

im na to, Ŝe uciekłem grabarzowi spod łopaty i ja doskonale wiem i wszyscy 

Polacy, Ŝe to zrobili bolszewicy. Na to oni, Ŝe <proszę pana ze względów 

politycznych i dyplomatycznych, to nie jest wskazane, Ŝeby w tym sensie pisać 

o sojusznikach, bolszewikach, którzy teraz walczą razem z nami przeciw 

Hitlerowi>”.362 

Sympatia Zachodu wobec ZSRR zmusiła Hitlera do wycofania się. 

Polacy znaleźli się na pozycji straconej. Nagłośnienie sprawy Katynia było 

sprzeczne z opinią publiczna Zachodu. Interes jedności Wielkiej Trójki 

doprowadził do wyciszenia Polaków. Churchill napisał do Stalina, Ŝe skłonił 

Sikorskiego do „powstrzymania prasy polskiej od polemik”.363 Churchill nazwał 

tez komentatorów w prasie polskiej wydawanej w Londynie „nędznymi 

awanturnikami”.364 

W 11 numerze Wiadomości z roku 1949 Walerian Charkiewicz 

informuje „…”Sowiety nie uznają konwencji genewskiej z roku 1929. Są 

konsekwentne. Postanowienia państw <kapitalistycznych>, oparte na etyce 

chrześcijańskiej nie mogą mieć Ŝadnej wartości dla państwa „proletariackiego”, 

kierującego się najdoskonalszą etyką, bo etyką partii komunistycznej /…/ Przy 

zabieraniu do niewoli Ŝołnierzy polskich, bolszewicy natychmiast dokonywali 

podziału na oficerów i szeregowych, bynajmniej nie w celu traktowania 

oficerów zgodnie z art. 21. Konwencji Genewskiej, lecz po to by wyłączyć 

„niewątpliwych” wrogów proletariatu. Do grupy oficerów dołączono zwykle 

policjantów, Ŝołnierzy ochrony Korpusu Pogranicza, Ŝandarmerię, straŜ 

graniczną oraz sędziów, prokuratorów i urzędników administracji państwowej. 

W wielu wypadkach jeńców tej kategorii mordowano natychmiast, aby dać 
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przykład bezkompromisowości proletariatu, który budując lepszą przyszłość 

usuwa wszystkich szkodników. Posiadanie stopnia oficerskiego w armii 

„faszystowskiej” uwaŜają bolszewicy za przestępstwo, nie-mogące liczyć na 

łagodniejszy wymiar kary. Nawet kobietom zwiększono karę, jeśli są one 

Ŝonami oficerów. Nie oszczędzają oficerów specjalistów, którzy nosząc 

mundur wojskowy nie biorą udziału w walce zbrojnej. Tak w masie oficerów 

„zaginionych” z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, znajdowało 

się kilkudziesięciu duchownych róŜnych wyznań, około ośmiuset lekarzy, 

wielka ilość inŜynierów topografów itp. /…/365 

ZałoŜona w 1947 roku „Kultura” paryska, docierała do polskich 

czytelników w kraju najprzeróŜniejszymi drogami. Temat Katynia 

upowszechniony został takŜe na jej łamach w 1955 r. W 1956 roku Józef 

Czapski poruszył temat zbrodni katyńskiej w odniesieniu do wojny w 

Wietnamie i milionach pomordowanych, w artykule zatytułowanym „Katyń i 

odwilŜ”, zderzając swoją wypowiedź ze słowami pewnej polskiej komunistki 

„CóŜ znaczą te cztery tysiące w porównaniu z astronomiczna sumą 

zlikwidowanych wrogów ludu w… Chinach” napisał: „Katyń dla Polaka, to nie 

tylko trupy w lesie katyńskim, rozkładające się zwłoki, skwapliwie 

fotografowane i filmowane przez wrogie propagandy (<wnętrzności ich 

włóczyły się po ziemi, słońce świeciło… byli to ludzie, których matki i siostry 

kochały>), Ŝe to takŜe i Katynie nie wykryte, w których wymordowano jeńców z 

Ostaszkowa i jeńców ze Starobielska”.366  

W 1966 roku na łamach „Kultury” „O Katyniu pop – realistycznie” 

napisał Kazimierz Zamorski „Wiadomo jest, Ŝe w jednym z grobów znaleziono 

zwłoki kobiety. Niemcy nie wiedzą o tym, Ŝe wśród jeńców Kozielska była 

kobieta, byli w kłopocie, czym wytłumaczyć znalezienie jej zwłok wśród tysięcy 

męŜczyzn. Stąd „jest rzeczą charakterystyczną, Ŝe podczas kiedy wycieczkę 
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dziennikarzy w Katyniu, w kwietniu 1943 roku poinformowano, Ŝe w odkrytych 

grobach, obok zwłok oficerów, znaleziono zwłoki jednej kobiety, oficjalny 

komunikat niemiecki nic o tym nie wspomina” – Zbrodnia Katyńska w świetle 

dokumentów str. 407367 Zamorski wnioskuje zatem: „Stąd teŜ w Amtliches 

Material zum Massenmord von Katyn – nazwisko Janiny Lewandowskiej nie 

figuruje, jak teŜ brak jest w spisie zwłok niezidentyfikowanych, jakiejkolwiek 

wzmianki o kobiecie”.368 
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3.2. W wybranej prasie zagranicznej 

 

 W styczniu 1943 roku, w Smoleńsku, w gazecie wydawanej przez 

Niemców po rosyjsku ukazał się artykuł, który obok innych przesłanek, 

naprowadził na trop pomordowanych oficerów polskich. W artykule poruszono 

sprawę zaginięcia kilku tysięcy Polaków, przebywających w sowieckich 

obozach jenieckich od września 1939 roku. Jeden z mieszkańców wsi zwrócił 

uwagę lokalnych władz niemieckich na opublikowany tekst. W tym samym 

czasie w lesie katyńskim podjęła pracę grupa poszukiwawcza zorganizowana 

przez Kisielewa. Niemal od razu natrafiono na zwłoki oficerów polskich. Z 

rozkazu Ŝandarmerii niemieckiej prace jednak wstrzymano, a rozkopane 

częściowo doły przysypano ponownie. Znalezisko objęto tajemnicą, która 

trwała blisko sześć tygodni. W tym czasie na całym terenie zalesionym 

przeprowadzono próbne wykopy, oraz wstępną identyfikację zwłok. Trwało to 

aŜ do połowy kwietnia, kiedy to niemieckie Radio Berlin podało pierwszy 

komunikat o dokonanym odkryciu.369 

 Dziennik francuski – France – Actualités z 7 maja 1943 roku zawiera 

reportaŜ La tragédie de la forét de Katyn – Tragedia w lasku katyńskim. 

„Niemcy odkryli groby oficerów polskich w lasku katyńskim. ReportaŜ pokazuje 

część ekshumacji zwłok i początki śledztwa, prowadzonego przez lekarzy 

medycyny sądowej i kryminologów europejskich. Nacisk połoŜony jest na 

zabójstwo zorganizowane przez Sowietów (ręce związane na plecach, strzał w 

kark). Zastosowana została propaganda polegająca na zastąpieniu informacji 

wiązanych z niepowodzeniami Armii Niemieckiej na froncie wschodnim i 

postępem wojsk sowieckich – scenom, które w czerwonych barwach 

<negatywnie> przedstawiały reŜim bolszewicki”.370  
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Dziwnym wydawał się fakt, Ŝe Niemcy nie ogłosili swojego odkrycia 

zaraz po zajęciu taranów Smoleńska, ale zwlekali z tym blisko dwadzieścia 

miesięcy. Niefortunnie ogłosili oni, Ŝe brzózki, które porastały mogiły mają trzy 

lata, na co odpowiedziała jedna ze szwedzkich gazet, podkreślając, Ŝe takie 

drzewka moŜna sadzić dopiero kiedy mają dwa lata. Łatwo wywnioskować, Ŝe 

w takim razie, jeśli drzewka są trzyletnie, to zbrodnię popełniono wiosną 1942 

roku, a nie w roku 1940, jak wspominali Niemcy. Znalazły się takŜe i inne 

nieścisłości w sprawie katyńskiej, jak na przykład inicjały odznaki na 

naramienniku jednej z ofiar, które źle odczytane przez Niemców zaprzeczały 

wiarygodności ich własnych doniesień. Świat zamilkł, a prasa Zachodnia 

podejrzewała, Ŝe wszelkie informacje dotyczące zbrodni sfabrykował na 

potrzeby propagandy sam jej minister – Joseph Goebbels.371 

Przez kilka dni „New York Times”, a takŜe londyński „Times” nie 

komentowały odkrycia. W ślad za nimi poszły Agencja TASS oraz gazety 

„Izwiestia” i „Prawda”.  

W 1943 roku niektóre brytyjskie gazety przejawiały wielką niechęć do 

Polaków i ich postawy wobec Związku Sowieckiego. „Manchester Guardian”, 

„New Statesman”, „News Chronicle” oraz „Daily Ekspress” podtrzymywały 

sowieckie oskarŜenia twierdząc, Ŝe źródłem polsko-sowieckiego sporu jest 

polska nienawiść do Rosji, a Polacy nie mają zamiaru oddać części swoich 

ziem, co jest wynikiem głupoty i braku zdrowego rozsądku. Podczas, gdy 

popularność Polaków w Wielkiej Brytanii momentalnie spadła, szacunek i 

uznanie dla Związku Sowieckiego rosło na potęgę. Zaczęto powoływać się na 

Rosjan i dawać ich za przykład oraz wzór do naśladowania dla Brytyjczyków. Z 

czasem tolerancja dla opozycjonistów, nie podzielających wzniosłych i 

chwalebnych opinii ona temat Stalina zmalała na dobre. Doświadczył tego A. 

P. Herbert – niezaleŜny członek parlamentu, a takŜe autor szkalujących 
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artykułów dla „Puncha”. W wierszu zatytułowanym Więcej sensu, wysunął on 

uszczypliwe uwagi w stronę zwolenników Stalina, agitujących do stworzenia 

drugiego frontu.372 

Przyjaciele Joego, nonsensu nie znoszę. 

Chwalmy go, kochajmy, ale z sensem proszę! 

Gdy w czterdziestym roku byliśmy w opałach, 

Drugi front, chłopaki, byłby wprost jak znalazł. 

Ale gdy kontynent wpadł w łapy Hitlera, 

Rosja nawet palcem w bucie nie kiwnęła…373 

 

„W większości brytyjskich publikacji prasowych nie było wezwań do 

śledztwa w sprawie Katynia, ani odwołań do ideałów i zasad moralnych, na 

których opierał się sojusz przeciw państwom Osi (…) Potępiając Polaków za 

zwrócenie się do Czerwonego KrzyŜa, <New Statesman> przyznał, Ŝe polskich 

oficerów rzeczywiście mogła rozstrzelać sowiecka tajna policja. Lecz zarazem 

w mroŜącej krew w Ŝyłach dygresji, usprawiedliwiał mord, twierdząc, iŜ trudno 

się dziwić, Ŝe <<sowiecki rząd, często nie bez powodu, widział w polskich 

ziemianach i kadrze oficerskiej faszystów i wrogów klasowych>>. W innej 

krytycznej opinii o apelu Polaków <Spektator> napisał <<więcej przemawia za 

tym, by zostawić zmarłych w spokoju. śadne, choćby najskrupulatniejsze 

śledztwo nie przywróci im Ŝycia>>”.374 

„Większość amerykańskich magazynów i gazet, pozbawionych 

szczegółowych informacji o Katyniu, wzięła, podobnie jak prasa brytyjska, 

stronę Sowietów. W Berlinie Joseph Goebbels zapisał w dzienniku: <Anglicy i 

Amerykanie odprawiają Polaków tak, jakby byli wrogami>. W wielu 

publikacjach w Ameryce twierdzono kategorycznie, Ŝe Rosjanie nie są winni 

mordu, a Polacy to nieodpowiedzialni wichrzyciele, dąŜący do rozbicia sojuszu 
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Sowietów z Zachodem. <Newsweek> przypisał <<błędną taktykę Polaków (…) 

dziwnej cesze braku realizmu, która poprowadziła polskich ułanów do szarŜy 

na niemieckie czołgi i która nadal przenika polską politykę>>. <Life> nazwał 

Polaków <<największymi szowinistami Europy, z pretensjami do całego 

świata>>, i dodał, nie kryjąc się z pragmatyzmem: <<Musimy pamiętać, Ŝe z 

rosyjsko-polskim sporem nie wiąŜe się Ŝaden Ŝywotny interes amerykański (…) 

A poniewaŜ w naszym interesie leŜy przede wszystkim sojusz z Rosją, nasi 

dyplomaci nie powinni być zbyt czuli na punkcie Polaków>>”.375 

Zwrócenie się rządu polskiego do MCK w celu przeprowadzenia 

śledztwa spotkało się z ostrą reakcją Związku Sowieckiego. 19 kwietnia 

dziennik „Prawda” prośbę tę potępił i w artykule zatytułowanym Polscy 

pomocnicy Hitlera napisano: „Oszczerstwo gwałtownie się szerzy. Zanim 

wysechł atrament na piórach niemiecko – faszystowskich pismaków, ohydne 

wymysły Goebbelsa i spółki na temat rzekomego masowego mordu na 

polskich oficerach, dokonanego przez władze sowieckie w 1940 roku zostały 

podchwycone nie tylko przez wiernych hitlerowskich słuŜalców, ale co 

dziwniejsze, przez ministrialne kręgi rządu generała Sikorskiego... Polscy 

przywódcy w niewybaczalny sposób poszli na lep chytrej prowokacji 

Goebbelsa i w rzeczywistości podtrzymali nikczemne kłamstwa i oszczercze 

wymysły katów narodu polskiego. Wobec tego trudno się dziwić, Ŝe Hitler teŜ 

zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego KrzyŜa, z propozycją 

przeprowadzenia „dochodzenia” na miejscu zbrodni, przygotowanej rękoma 

jego mistrzów w sztuce zabijania... Ci z Polaków, którzy z ochotą przyjęli i 

podtrzymują hitlerowskie kłamstwo i są gotowi współpracować z hitlerowskimi 

katami polskiego narodu, przejdą do historii jako pomocnicy ludoŜercy Hitlera. 

Naród polski odwróci się od nich jako od ludzi udzielających pomocy 

zagorzałemu wrogowi Polski, Hitlerowi”.376  
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Odkrycie przez Wermacht zbiorowych mogił polskich oficerów pod 

Smoleńskiem było dobrym pretekstem do zerwania stosunków 

dyplomatycznych z rządem polskim na uchodźstwie. Wszelkie oskarŜenia za 

masakrę w lesie katyńskim kierowane w stronę Związku Sowieckiego, 

pochodziły ze źródeł niemieckich. Nie było najmniejszych dowodów na 

współpracę polsko – niemiecką w tej sprawie. Jednak sensacja jaką wokół 

sprawy pomordowanych oficerów wytworzyły prasa niemiecka i polska, a takŜe 

niemal jednoczesne zwrócenie się Polaków i Niemców do MCK z prośbą o 

zbadanie i ustalenie faktów dawały do myślenia. Wyglądało to na przemyślaną 

współpracę. Dnia 21 kwietnia 1943 roku Stalin napisał do Churchilla i 

Roosvelta specjalne depesze, w których poinformował obu o zamiarze 

zerwania stosunków dyplomatycznych z rządem polskim, oskarŜając go 

jednocześnie o zmowę z rządem hitlerowskim.377 

Sytuację skomplikował dodatkowo artykuł Wandy Wasilewskiej, 

opublikowany przez „Izwiestia”, a raczej przedruk jej radiowego przemówienia 

z dnia 28 kwietnia 1943 roku. Wasilewska oskarŜyła rząd Sikorskiego o 

tchórzostwo378 oraz o „wyprowadzenie poza granice Związku Radzieckiego 

gotowej do walki armii, która do tej pory nie bierze Ŝadnego udziału w 

wojnie”.379 Wasilewska apeluje do rządu sowieckiego aby utworzył on polskie 

oddziały i wysłał je na front380 „by walczyć ramię przy ramieniu z Czerwoną 

Armią, a nie siedzieć miesiącami w namiotach”.381 W pismach angielskich, w 

dniu 1 maja ogłoszono, Ŝe polska akcja zdąŜająca do spowodowania ankiety 

MCK – niestety upadła. Poruszyło to znacznie polską opinię publiczną.382 

Międzynarodowy Czerwony KrzyŜ ogłosił, Ŝe skoro nie ma zgody 

wszystkich zainteresowanych – to śledztwa w sprawie katyńskiej prowadzić nie 
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będzie, oświadczył, Ŝe do akcji przystąpi wyłącznie za zgodą Związku 

Radzieckiego, który ze względów wystarczająco zrozumiałych był jak widać 

przeciwnikiem owej ankiety.383 Minister spraw zagranicznych – Anthony Eden 

ostrzegł Sikorskiego przed konsekwencją jaka czeka Polskę, jeśli Sikorski nie 

wyda oświadczenia iŜ masakra w lesie katyńskim jest jedynie wymysłem 

Niemców. Z początku Sikorski oponował, jednak silne naciski skłoniły go do 

wycofania prośby kierowanej uprzednio do MCK. Churchill natychmiast 

nawiązał kontakt ze Stalinem, usiłując załagodzić konflikty pomiędzy Polską, a 

Związkiem Radzieckim i sugerując ewentualne przywrócenie zerwanych 

stosunków dyplomatycznych. Stalin podziękował Churchillowi za starania, oraz 

opanowanie prasy polskiej w Londynie384, ale dodał, Ŝe: „Wątpię by było tak 

łatwo poddać dyscyplinie obecny rząd polski, jego otoczenie złoŜone z 

prohitlerowskich krzykaczy oraz jego rozwydrzoną prasę”.385 

Prasa zachodnia rozpisała się na temat decyzji rządu polskiego i 

zrezygnowaniu z dochodzenia MCK. 4 marca udzielając odpowiedzi 

korespondentom londyńskiego „Timesa” oraz „New York Timesa”. Stalin 

wyraŜał chęć pojednania oświadczając, Ŝe Związek Radziecki bezwarunkowo 

pragnie „silnej i niepodległej Polski”, a takŜe Ŝyczyłby sobie aby powojenne 

układy obu państw opierały się „na podstawie trwałych, Ŝyczliwych stosunków 

sąsiedzkich i wzajemnego szacunku”.386  

Z notatnika Goebbelsa z dnia 1 maja 1943 roku: „Konflikt między 

polskim rządem emigracyjnym, a Rosjanami nadal nie przestaje zaprzątać 

uwagi prasy światowej. Rosjanie zachowują się obecnie wyjątkowo bezczelnie 

i arogancko”.387 „Niemcy wykorzystali odkrycie w Katyniu, by zasiać niezgodę 

w obozie sprzymierzonych, ale Goebbels rozkoszował się tą sprawą jeszcze z 

innego powodu. Zasięg i waga sowieckich zwycięstw stworzyły atmosferę 
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międzynarodowego uznania dla Stalina, Armii Czerwonej i Rosjan. Prasa 

światowa, szczególnie w Stanach Zjednoczonych rozpływała się w zachwytach 

nad cudami dokonanymi przez naród, który zaledwie pokolenie wcześniej był 

pariasem Europy. Pełno w niej było wyrazów sympatii, a nawet pochlebstw. 

Wiosną 1943 roku Goebbels miał nadzieję, Ŝe doleje nieco trucizny do 

nieustającego potoku pochwał pod adresem Sowietów”.388  

Na przełomie kwietnia i maja nastąpił kryzys w sprawie Katynia. Niemcy 

zorganizowali Międzynarodową Komisję Lekarską, w której skład wchodzili 

przedstawiciele 12 państw europejskich z wyłączeniem Niemiec, będący 

biegłymi w zakresie medycyny sądowej i kryminalistyki. Mięli oni 

przeprowadzić śledztwo i ustalić fakty w sprawie masakry katyńskiej. Pracowali 

oni na ochotnika i bez wynagrodzenia. Wyniki prac świadczyły o winie Rosjan, 

a wszelkie późniejsze ekspertyzy nie podwaŜyły ustaleń MKL.389 

Na początku maja Niemcy przywieźli do Katynia paru zachodnich 

jeńców wojennych. Byli to m.in. Amerykanin John Van Vliet Junior i kapitan 

Donald B. Stewart. Obaj słyszeli o tragicznym odkryciu pod Smoleńskiem i 

obaj byli przeciwni tej podróŜy w celach według nich propagandowych. Jednak 

juŜ po jednym dniu pobytu na miejscu kaźni – przyznali oni racje Niemcom. 

Wkrótce po zakończeniu wojny w Europie, Van Vliet sporządził raport z 

podróŜy do Katynia. Niestety raport ten zniknął z niewyjaśnionych przyczyn i 

podnosząc zamieszanie w czasie prac specjalnej Komisji Kongresu Stanów 

Zjednoczonych w latach 1951 – 1952.390 

W paryskim miesięczniku „L’histoire pour tout”, pod którym podpisała 

się Catherine Devilliers, choć prawdziwe nazwisko i narodowość autorki były 

nieznane, ukazał się artykuł zatytułowany Temoignage  sur Katyn. 

Przedstawione w nim wspomnienia autorki, z czasów wojny, kiedy słuŜyła  w 

armii sowieckiej sugerują, Ŝe winę za zbrodnię w Katyniu ponoszą Niemcy. 
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Napisała ona bowiem, Ŝe będąc na miejscu zbrodni w towarzystwie kilku 

delegatów armii Berlinga, znalazła w spisie ofiar znajomego przyjaciela z 

dawnych dziecięcych lat. Znajomy ów nazywał się Zbigniew Bogucki i 

pochodził ze Lwowa, ale jak informowali ją wspólni ich znajomi, podchorąŜy 

Bogucki był jeszcze w roku 1941 więźniem Brześcia Litewskiego. Wynika z 

tego, Ŝe nie mógł on zginąć w lesie katyńskim z rąk Sowietów, ale z pewnością 

zamordowali go Niemcy. Naturalnie fakty są inne, więc łatwo dało się obalić 

kolejną mieszaninę prawdy z fałszem. W niemieckim spisie ofiar katyńskich 

Ŝaden Bogucki nie figuruje. Jedynie w polskim spisie tych, którzy zaginęli 

znalazło się nazwisko Bogucki Kazimierz. W dodatku nie podchorąŜy, ale 

kapitan. Druga sprawa to alfabetyczny spis ofiar. Według autorki artykułu 

nazwisko przyjaciela od razu rzuciło się jej w oczy, poniewaŜ widniało na liście 

jako jedno z pierwszych, niestety i to się nie zgadza, gdyŜ niemieckie spisy nie 

wyróŜniały się porządkiem alfabetycznym. w artykule znalazły się takŜe inne 

nieścisłości, dzięki którym łatwo obalić jego wiarygodność i bezstronność.391 

„21 maja 1989 roku w <Moskowskije Nowosti> pojawił się artykuł Katyń 

подтвердить или опроверзнуть. To była pierwsza publikacja w oficjalnej 

prasie sowieckiej, poświęcona sprawie katyńskiej”.392 

23 maja 2007 roku w gazecie rosyjskiej „Wiremia Nowosti” czytamy, Ŝe 

Moskiewski Sąd Miejski odmówił rozpatrzenia wniosku złoŜonego przez 

Memoriał o uznanie polskich oficerów rozstrzelanych w 1940 r. w Katyniu za 

ofiary represji politycznych. Rosyjski dziennik zaakcentował, Ŝe „W i tak juŜ nie 

róŜowe stosunki między Rosją i Polską wbito kolejny klin".393 
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3.3. We wspomnieniach, listach i pami ętnikach 

 

Czym jest Katyń we wspomnieniach tych nielicznych, dla których los był 

łaskawszy i którzy uniknęli śmierci? Czym jest Katyń we wspomnieniach tych, 

którzy uczestniczyli w ekshumacji zwłok,  widzieli skutki owej strasznej zbrodni 

dokonanej na narodzie polskim. Widzieli Katyń i bloki zwartych ciał, 

połączonych ze sobą jedną tragedią, jednym cierpieniem, jedną jedyną 

ojczyzną.. tysiące martwych oczu, zastygłych w milczeniu to oficerowie polscy, 

to lepkie zimne postacie stworzone na podobieństwo boga... 

A czym jest Katyń we wspomnieniach rodzin pomordowanych Polaków, 

i bliskich im osób, jak brzmi potworność przemijania przed czasem, nie w porę, 

wbrew przeznaczeniu i wreszcie czym juŜ nie jest i nigdy nie będzie, ale był 

Katyń, w doznaniach tych, którzy zginęli.. W lęku, niemocy, bezsilności, 

tęsknocie i rozpaczy... w szarej codzienności, na obcej ziemi, na niewiadomym 

i niepewnym gruncie, który niestety nie okazał się łaskawy, nie dla nich.... 

W zapiskach, listach i pamiętnikach - Katyń to symbol wiary i nadziei 

pogrzebanej w ciemnej zbiorowej mogile. To listy dzieci, Ŝon i matek pełne 

czułości i siły... Katyń to piętno, wyciśnięte w sercu historii... historii Polski.. 

Stefan Gostowski były jeniec z Oflagu II D Gross – Born, jako jeden z 

wybranych oficerów m.in. z gen. Chmurowiczem i ppłk Stefanem Mossorem, 

trafił do Katynia, wysłany tam na rozkaz Niemców. O swoim pobycie na 

miejscu masowego mordu opowiedział w „Kulturze” paryskiej, w artykule 

zatytułowanym Week – end. Relacja delegata obozu Gross – Born wysłanego 

przez Niemców do Katynia w 1943 roku.394 „Groby odkryli w 1942 roku polscy 

robotnicy „zatrudnieni” przez organizację Todta. Postawili na miejscu krzyŜ i 

donieśli Niemcom. Dlaczego dopiero w rok później Niemcy zrobili rumor? Czy 

Hitler miał zamiar dogadać się wtedy ze Stalinem i nie chciał by Katyń 

ewentualnym pertraktacjom podbijał nogi (...) Kto to zrobił? Jeśli przed jesienią 
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1941 roku – Stalin. Później – Hitler. Jak ustalić datę? Wszedłem do grobu, 

gdzie biedacy mieli powiązane na plecach ręce grubym sznurkiem, zapewne 

się bronili – i Ŝeby stwierdzić, czy nie zamordowano ich niedawno – 

wykopałem, a właściwie wyrąbałem kilofem zwłoki szczepione z innymi. Tak. 

LeŜą tu długo. Ale od kiedy? Machinalnie odkręciłem z przegubów 

nieboszczyka sznurek i przypadkowo zwróciłem uwagę na korzenie rosnącej 

przy grobie sosny, które wpełzły w warstwę ziemi przykrywającej zwłoki i przy 

odkrywce zostały odcięte. Bezmyślnie i nie wiedząc po co wziąłem taki 

kawałek korzenia w rękę, gapię się na niego, oglądam pasemka wzrostu i 

powoli, powoli zaczyna mi świtać w głowie. Jeśli Stalin.. korzenie miałyby trzy 

sezony pełnego wzrostu: 1940, 1941, 1942. jeśli Hitler.. jeden: 1942. te 

korzenie rosły co najmniej dwa sezony! (...)395 

W obozie kozielskim podobnie jak w pozostałych dwóch obozach, Ŝycie 

jeńców miało dwojaką postać. Pierwsza dotyczyła nieustannych przesłuchań 

przez NKWD, a takŜe oczekiwania wobec przyszłości. Czas ten to kilka 

grupowych, bądź indywidualnych wywózek więźniów, o których słuch wszelki 

ginął w momencie załadowania ich na cięŜarówki transportowe. Drugą formą 

była likwidacja obozów. Nazwiska kolejnych przeznaczonych do stracenia 

przychodziły z Moskwy, podawano je przez telefon. Niektóre transporty 

odjeŜdŜały Ŝegnane uroczyście, w bardzo świątecznych nastrojach, ale wielu 

opuszczało obóz z głębokim niepokojem.396 

Zapytany, co wie na temat mordowania polskich jeńców w lesie katyńskim 

jeden z mieszkańców Gniezdowa – Aleksander Kosiński opowiada: „Tutaj 

pracowałem jako ładowacz, ładowałem zboŜe. Tutaj przywoŜono jeńców 

wojennych. Nie wiedziałem naturalnie, Ŝe to jeńcy, ale mówiono o tym. 

Niektórzy nosili mundury, inni byli ubrani po cywilnemu. Mięli przy sobie walizki 

lub worki. Przyjechały tu cięŜarówki. Podjechały tyłem do wagonów. Ich rzeczy 

                                                 
395 Stefan Gostowski – „Kultura” nr 3, ParyŜ 1965 r., s. 83-85 
396 Aleksandra Kwiatkowska – Viatteau, Przypomnienie tematu… s. 34 
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załadowano na jedną z cięŜarówek, a ich samych załadowano na inne 

cięŜarówki. Zabrali ich do Kozich Gór, do Katynia. Kiedy wyszli z wagonów, 

rozmawiali ze sobą, dlatego wiem, Ŝe to byli Polacy, poniewaŜ pytali – dokąd 

oni nas teraz zawiozą?”.397 

Od Piotra Firsowa dowiadujemy się, Ŝe pracował w obozie dla polskich 

jeńców wojennych od grudnia 1939 roku, do czerwca 1941. Był straŜnikiem i 

straŜakiem obozowym. Mówi, Ŝe to był obóz dla polskich jeńców wojennych, w 

czasie kiedy Niemcy napadli na Polskę, na koniec dodaje, Ŝe wtedy Polacy 

uciekali do Rosji i ona ich pewnie przyjęła.. Jeszcze jedno zeznanie byłego 

polskiego robotnika przymusowego – Edwarda Janowskiego. Opisał on swoje 

wraŜenia z pobytu w lesie katyńskim: „Trudno mi opisać wraŜenia, kiedy 

stanąłem nad jednym z otwartych juŜ grobów. Spojrzałem w dół, na te 

szeregiem obok siebie porozkładane zwłoki. Widać było kilka warstw. Jak 

sardyneczki poukładane w pudełeczku wyglądało (...) To była wysuszona 

mumia - proszę mi wybaczyć te banalne określenie – ubrana w polski mundur. 

PrzewaŜnie z duŜym ubytkiem czaszki. W okolicy czołowej, nosowej – otwory 

wylotowe od strzałów, którymi zadawano śmierć”.398 

Pierwszy transport opuścił Starobielsk 5 kwietnia 1940 roku. Było to 

około 200 jeńców. Komendant obozu ppłk Bereszkow uspokajał Polaków: „Nie 

niepokójcie się, my się wami zaopiekujemy”, czasem padały prośby, Ŝeby móc 

opuszczać obóz z bratem, synem, czy teŜ przyjacielem, Bereszkow dodawał 

szybko: „Niedługo wszyscy się razem spotkacie”.. Czy miał na myśli niebo i 

biblijny raj? Tego moŜemy się tylko domyślać i czy faktycznie jeńcy ze 

Starobielska spoczywają wszyscy razem?399 Czwartego kwietnia grupa 70 

ludzi wyjechała z Ostaszkowa. Świadek ewakuacji – sierŜant R. wyznaje: 

„Większość łudziła się, Ŝe wracamy do kraju. Myśli te podnosiły na duchu. Gdy 

ten pierwszy transport odchodził, patrzałem nań przez szparę w płocie z 

                                                 
397 Aleksander Kosiński – film dokumentalny – Der Massenmord und die Propagandalüge...  
398 Piotr Firsow –  tamŜe 
399 Aleksandra Kwiatkowska – Viatteau, Przypomnienie tematu.., s. 35 



 161 

odległości około kilometra. Na gładkiej tafli zamarzniętego jeziora pokrytego 

śniegiem ujrzałem Ŝywy obraz Grottgera w najdrobniejszych szczegółach. 

Smutek ściskał serce. Po pół godzinie konwojowani znikli mi z oczu za 

najbliŜszą wysepką”.400  

Władysław Cichy i Piotr Wojecki znaleźli się w grupie internowanych, 

dla których los okazał się bardziej hojny, poniewaŜ nie zostali oni przewiezieni 

do Gniazdowa i jedynie dlatego udało im się przeŜyć gehennę katyńską. 

Przeniesiono ich do niewielkiego obozu w Pawliszczew Borze. Większość 

jeńców z obozu w Kozielsku kończyła swoją ostatnią podróŜ na stacji w 

Gniezdowie.401 Relacja Władysława Cichego – byłego więźnia Kozielska 

„Jedzenie było raz dziennie. Była tzw. szczyna kasza piszczelasza. Wydawali 

nam w południe, na dziesiątki w wiadrach, poza tym 800 gram chleba, sucha 

herbata i kawałek cukru. To był nasz cały prowiant”.402 

Dalej - Piotr Wojecki, takŜe uratowany z obozu kozielskiego: „Warunki 

były gorzej niŜ okropne. Ja mieszkałem w klasztorze. Były siedmio piętrowe 

półki, ciasno, spać nie moŜna było na jednym boku. Jak się wszyscy 

przewracali to na jeden bok i na komendę na drugi bok”.403 

Józef AbłaŜej najmłodszy jeniec obozu w Ostaszkowie wspomina: „Od 

samego początku stykaliśmy się z permanentnym kłamstwem, dezinformacją i 

tajemniczością. Staliśmy się ludźmi wyjętymi spod prawa. Pozbawiono nas 

elementarnych praw. Od samego początku doskwierał nam głód. 

Powszechnym naszym jadłem była zupa rybna. Zapach skręcał nosy, 

odstraszyłby pewnie niejednego psa. W dodatku przynoszono ją w brudnych 

wiadrach. Chleb traktowaliśmy jak czekoladę. Bochenek na ośmiu ludzi na całą 

dobę. Wydawano go podczas śniadania”.404 

                                                 
400 tamŜe 
401 Władysław Cichy –  film dokumentalny – Der Massenmord und die Propagandalüge… 
402 tamŜe 
403 Piotr Wojecki – tamŜe 
404 Józef AbłaŜej – Byłem najmłodszym więźniem Ostaszkowa, „Dziennik Toruński -Nowości” nr 
139, 1990 r., s. 4 
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„Olbrzymim problemem były sprawy ubikacji, których tam nie było. Były 

wykopane rowy, deski na tym i jak 10-ciu, czy 15-stu na takich deskach 

usiadło, to leciało do środka. Takie były fakty”.405 

„Fatalne warunki sanitarne to druga plaga, która pogłębiała nasz fatalny 

stan psychofizyczny. Spaliśmy w ubraniach na gołych deskach. Nie było 

warunków do toalety. O kąpieli, czy zmianie bielizny przestano marzyć. W 

ogóle nie spotkałem węzłów sanitarnych. Potrzeby fizjologiczne załatwiało się 

za murem lub w kanałach. Brudne ciało i nie prane ubranie stały się idealnym 

środowiskiem dla wszelkich insektów. Szczególnie rozpleniły się wszy. Nasza 

walka z nimi była bezskuteczna. Wszy atakowały nas w dzień i w nocy. Do 

tego dochodziła beznadziejność i kompletna izolacja od świata”.406 

 Kolejnym uratowanym od śmierci jest ksiądz prałat Zdzisław 

Jastrzębiec Peszkowski. Z jego wspomnień zachowało się wiele, ale 

najbardziej poruszyła mnie historia z „kocem” w Kozielsku, którą opowiem. 

Ksiądz Peszkowski pochodzi z Sanoka. Tam teŜ urodził się Juliusz Bakoń – 

najlepszy jego przyjaciel. Obaj ukończyli przedwojenną szkołę PodhorąŜych 

Kawalerii. Przez te wszystkie lata, aŜ do momentu wspólnej niewoli w obozie 

kozielskim trzymali się razem. 3 kwietnia 1940 roku zostali rozdzieleni, a losy 

ich potoczyły się inaczej. Los Księdza Peszkowskiego, by dalej Ŝył i by kiedyś 

mógł zawalczyć o prawdę, która przez dziesięciolecia nie miała prawa istnieć, 

zakopana w katyńskim lesie, w zbiorowych mogiłach, wśród zdradzonych 

Polaków i los Juliusza Bakonia, by zginął z rąk sowieckich katów, dzieląc swą 

tragedię z tysiącami innych kolegów, oficerów polskich..407 Ksiądz Peszkowski 

wspomina tamte chwile, kiedy po raz ostatni spoglądał na Ŝyjącego przyjaciela, 

po raz ostatni słyszał jego głos, czuł uścisk przyjacielskiej dłoni.. „Mieliśmy 

mieszane uczucia z powodu tej rozłąki. Z jednej strony cieszyliśmy się, bo 

                                                 
405 Piotr Wojecki –  film dokumentalny – Der Massenmord und die Propagandalüge, cz. I i II… 
406 Józef AbłaŜej – Byłem najmłodszym więźniem Ostaszkowa, „Dziennik Toruński -Nowości” nr 
139, 1990 r., s. 4 
407 Allen Paul – Katyń, Warszawa 2006 r., s. 258 
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sądziliśmy, Ŝe on wraca do Polski. A z drugiej byliśmy rozczarowani, Ŝe nie 

będziemy juŜ razem. Gdy wyjeŜdŜał było zimno i pamiętam, Ŝe buty Julka były 

w kiepskim stanie. Nie miał oficerek. Nie miał równieŜ płaszcza. Gdy odchodził, 

powiedziałem mu, Ŝeby wziął mój koc, bo powinien mieć coś do okrycia się. 

Wziął go i wyszedł z obozu z kocem zarzuconym na ramiona”.408  

„Bardzo często ktoś zadaje mi pytanie: <KsięŜe, byłeś w Kozielsku - co 

to znaczy?> A ja mówię: W Kozielsku? Ja młody oficer, miałem 22 lata wtedy. 

Było tam przeszło 700 lekarzy, profesorów i innych..”.409  

Wkrótce, po przyjeździe do obozu w Griazowcu, razem z 400 innymi 

oficerami trzech obozów (kozielskiego,, Starobielskiego i Ostaszkowskiego) 

Zdzisław nawiązał kontakt korespondencyjny z rodzicami: „W drugim liście 

napisali, Ŝe rodzice Julka proszą, a właściwie błagają mnie o wiadomości o 

synu. Wiedzieli, Ŝe był ze mną w Kozielsku. Pisał stamtąd listy, a teraz nie 

mają od niego Ŝadnych wiadomości. Pamiętam, Ŝe wtedy po raz pierwszy 

zacząłem się martwić o los Julka i reszty”.410 Po kilku latach, po odkryciu przez 

Niemców zbiorowych mogił pod Smoleńskiem nazwisko „Zdzisław Peszkowski” 

pojawiło się na liście katyńskiej, opublikowanej w gadzinówce niemieckiej. 

Nieporozumienie to przysporzyło zmartwień i nerwów rodzinie Peszkowskiego, 

która nie potrafiła zrozumieć, dlaczego tak jest, skoro juŜ duŜo później od daty 

ewentualnej śmierci syna – oni otrzymywali od niego wiadomości listowne. Po 

skorygowaniu listy katyńskiej przez Niemców nazwisko Peszkowskiego 

usunięto, tłumacząc, Ŝe zaszła pomyłka, a zidentyfikowane ciało naleŜy do 

Juliusza Bakonia. W trakcie przeprowadzanych ekshumacji znaleziono zwłoki 

owinięte w koc. Na znaczku z pralni był napis: „Własność Zdzisława 

Peszkowskiego”. Stąd wzięła się ta początkowa pomyłka.411 

                                                 
408 Zdzisław Peszkowski – Allen Paul, Katyń.., s. 258 
409 Rozmowa z Księdzem prałatem Zdzisławem Peszkowskim – patrz aneks 2 
410 Zdzisław Peszkowski – Allen Paul, Katyń.., s. 258 
411 tamŜe., s. 258, 259 
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„Czekajcie, wrócę na chrzciny w wolnym kraju" - napisał  z Kozielska 

porucznik Wincenty Wołek, to jedyna pocztówka, jak dotarła do rodziny. Pisał  

o współtowarzyszach w sowieckiej niewoli, ciesząc się z narodzin córki. 

Wierząc w pomyślą przyszłość i snując odległe plany. Martwił się o los Ŝony i 

teściów, a takŜe o los Polski. Po niespełna dwóch latach małŜeństwa zginął 

mąŜ pani Ojcumiły – maleńka Witomiła straciła ojca. Nekrolog ukazał się w 

"Nowym Kurierze Warszawskim" z 27 czerwca 1943 roku, na listach 

katyńskich: "02564 Wołk Wincenty, porucznik. Znaleziono 3 odznaczenia 

wojskowe, kartę pocztową, list". Ojcumiła Wołk nigdy juŜ nie ułoŜyła sobie 

Ŝycia na nowo. Pozostała wierna męŜowi. Sprawa zbrodni katyńskiej od wielu 

lat nie daje jej spokoju. Napisała ona tomik poezji, a takŜe ksiąŜkę. Dzięki niej 

została zainicjowana wystawa poświęcona tematyce katyńskiej, a w kościele w 

Zambrowie wmurowana została tablica pamiątkowa. Wspomnienia o ojcu, 

które do niej docierały, zawsze emanowały ciepłem. MęŜczyzna postawny, 

blondyn o jasnych oczach, niezwykle przystojny. W tomiku wierszy zawarła 

swoje głębokie przeŜycia z pierwszej pielgrzymki do miejsca kaźni, gdzie na 

cmentarzu wojennym pochowany z tysiącami innych spoczywa jej ojciec.412 W 

wierszu „Do ojca” pani Witomiła napisała: 

Przychodzisz, gdy myślę „Katyń” 

Jadę do ciebie pierwszy raz 

Kilometry dali okryte cieniem wieczności 

A Ty odezwij się do mnie 

Poszumem katyńskiej sosny 

kolebiącej Twe kości w swych korzeniach 

Uśmiechnij promieniem słońca 

Pogłaskaj moją twarz suchym wiatrem 

Przytul miękkością trawy na obcej nam ziemi 

 

                                                 
412 Piotr Szubarczyk, Anna Wasak, Andrzej Rybicki – Katyń - dodatek specjalny Naszego 
Dziennika 12.04.2003 (cz. II), „Nasz dziennik” nr 87 (1583) kwiecień 2003 r. 
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Na jednym z polskich cmentarzy wojennych, w rocznicę upamiętniającą 

tragedię w Katyniu, przed kamerami wypowiedzieli się bliscy pomordowanych: 

„To była tragedia straszna, nie zmieniłam sobie Ŝycia absolutnie, zostałam 

sama z tym synem, no ale w imieniu przyszłości wnuków, prawnuków tych 

najmniejszych, bo najmłodszy jest II, III, IV i V klasa, rok po roku. O nich tylko 

myślałam, Ŝeby ta przyszłość dla nich była jaśniejsza, Ŝeby juŜ taka tragedia 

się nie przydarzyła”.413  

Chwilę później płacząca kobieta, czyta tabliczkę imienną 

zamordowanego ojca, zdławionym głosem próbuje odpowiedzieć na pytanie 

zadane przez dziennikarza: „Ściska Ŝal.. Jak tak patrzę. Ojcze, czy ty 

słyszysz? Widzisz? Przyjechałam do Ciebie. JuŜ jestem II raz. W 91. roku. I za 

kaŜdym razem Ŝal ściska gardło”.414  

Kolejna bliska osoba, kolejna osobista tragedia. Ojca, jeńca 

Starobielska wspomina jego córka: „Ojciec był w obozie w Starobielsku. To 

wiedziałam zawsze, bo pisał do mamy, do marca 1940 roku. Przychodziły 

wiadomości, później się urwało, a Charków dopiero odkryto, nie bardzo 

pamiętam, chyba w 1991 roku. Tylko wiedzieliśmy, Ŝe groby są w Katyniu. Nie 

wiadomo było, gdzie są jeńcy z Charkowa, ani policjanci z Ostaszkowa”.415 

Sfilmowana w Alei Głównej młoda kobieta, jasna blondynka wyznaje z 

przejęciem: „Jestem wnuczką generała Franciszka Sikorskiego, dowódcy 

obrony Lwowa i znalazłam tabliczkę – płacze – moja mamusia juŜ nie Ŝyje i 

ciocia teŜ, czyli córki mojego dziadka”.416 

Jeszcze jedno, wspomnienie opisane oczyma małej dziewczynki, która 

dzisiaj jest juŜ starą kobietą, a jej włosy niemal całkowicie posiwiały: „Pierwsze 

przeŜycie to było kiedy ojciec wyjeŜdŜał na wojnę. Miałam wtedy dziewięć lat i 

                                                 
413 Polskie cmentarze wojenne – TVP 1, Agencja Publicystyki i Edukacji dla Redakcji 
Publicystyki PR 1 TVP S.A. 2000 r. 
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goniłam odjeŜdŜający pociąg. Drugie właśnie, gdy przyjeŜdŜam tutaj. Ciągle to 

samo, ciągle wspomnienia, ciągle udręka. I zawsze myślę, co teŜ ojciec myślał 

wtedy, jak był rozstrzeliwany, gdy czekał na swoją kolejkę”.417 

Jeśli chodzi o pocztówki, czy listy, w ogóle o całą korespondencję 

jeńców obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, podróŜowała ona 

pomiędzy okupowaną Polską, a odległą Rosją i Ukrainą. Przemierzała długą 

drogę od umęczonych niewolą do rąk ich bliskich. Od męŜów do ich Ŝon, od 

synów i braci do matek i sióstr, od ojców i dziadków do ich dzieci i wnuków, 

wreszcie od przyjaciół do przyjaciół, a potem powracała w kilku jedynie 

słowach, niosąc kojące ciepło i podnosząc na duchu. Korespondencja rodziła 

się na obczyźnie i w kraju jednocześnie, w Polsce i poza jej granicami, ale 

była, jest i na zawsze pozostanie waŜnym świadectwem więzi rodzinnych, 

tęsknoty za bliskimi, za przyjaciółmi i za ojczyzną.  

IleŜ bólu i tęsknoty w słowach: „Kochana Mamo, jeszcze Ŝyję. Jestem w 

niewoli w Rosji. Co przeŜyłem sam tylko bóg widzi.. głód i nędza. JeŜeli ten list 

dojdzie, to proszę powiedzieć Jadzi. Niech bóg ma Was w opiece. Módlcie się. 

Stach”418 albo: „NajdroŜsza Zosiu, wreszcie mogę Cię zawiadomić, Ŝe Ŝyję i 

jestem zdrów. Ciągle myśl moja do Was ucieka, czy wszyscy jesteście przy 

zdrowiu – Elunia, Krysia, Stasiu i Wojtuś, a nade wszystko Ty moja kochana. 

Czy macie środki na utrzymanie? Jest to moja wielka troska. Jednak czekaj na 

mnie i przetrwaj cięŜkie chwile rozłąki. Do ojca i całej rodziny napisz, ja 

oddzielnie pisać nie będę. Pisz do mnie często bez względu na moją 

odpowiedź. Listy proszę adresować ściśle według wzoru. Tymczasem ściskam 

Cię serdecznie i całuję mocno. Twój Tadeusz”.419 

Będący przy ekshumacjach w Katyniu Józef Mackiewicz wspomina: 

„List do Kozielska. Nazwisko nieczytelne. KsiąŜeczka do naboŜeństwa. Portfel. 

                                                 
417 Polskie cmentarze wojenne – TVP 1... 
418 Fragmenty korespondencji jeńców wojennych trzech obozów jenieckich w Kozielsku, 
Starobielsku i Ostaszkowie. Polskie cmentarze wojenne – TVP 1, Agencja Publicystyki i Edukacji 
dla Redakcji Publicystyki PR 1 TVP S.A. 2000 r. 
419 tamŜe 



 167 

Doktor Wodziński otwiera go nagle i na nas wszystkich, którzyśmy zbliŜyli 

głowy, patrzy mokra, tak dziwnie wyraźna, kobieta jasna, o duŜych oczach, 

blondynka, z dzieckiem na ręku. MoŜe ma na tej fotografii trochę niemodną i 

przydługą suknię, moŜe się komuś wydać banalną… To jego Ŝona z córeczką. 

Poszedł z nimi do grobu. Kula siedzi mu jeszcze w czaszce, co się zdarza 

rzadko. Fotografie i listy to drugi tom tej tragedii, a dla mnie osobiście ten tom 

drugi wydaje się jeszcze smutniejszy/…/ Gdy oderwawszy wzrok od trupów 

pomordowanych ojców, skierujemy go na listy ich dzieci. Te, które miałem w 

ręku, wszystkie pisane były do Kozielska”.420 Na przykład ten, z datą 15 lutego 

1940 roku: „Kochany Tatusiu. Jesteśmy niespokojni, bo nie mamy wiadomości 

ani listu. Wysłaliśmy 100 rubli i paczkę i rzeczy, o które Tatuś prosił. My 

jesteśmy zdrowi i na tym samym miejscu. Proszę się o nas nie bać. Gdy się 

zobaczymy... Twoja Stacha”.421 

Jakie myśli przenikały przez głowy trwających w niepokoju i smutku, 

oddalonych od ojczystego kraju polskich oficerów tam, w cięŜkich warunkach 

niedoli. Czy drŜały dłonie adresujące kopertę albo otwierające przybyły z 

daleka list? „Kochany mój Kaziku, juŜ prawie dwa miesiące jak nie mam Ŝadnej 

od Ciebie wiadomości. MoŜe i moje listy teŜ nie dochodzą. My Ŝyjemy jakoś, 

jesteśmy zdrowi, dzieciaki rosną, czekamy na Ciebie. JuŜ blisko rok jak 

wyjechałeś. Jak Ty tam Ŝyjesz? Rozpacz mnie ogarnia, czemu listy nie 

przychodzą? To takie straszne nic nie wiedzieć. Kaziku najdroŜszy, Ŝyję 

nadzieją Twego powrotu. Dzieci pytają mnie kiedy tata wróci, a ja nie wiem, co 

z Tobą. Piszę, chociaŜ nie wiem, czy otrzymujesz. Twoja Ir”.422  

Jak wiemy, korespondencja jeńców z ich rodzinami i bliskimi urwała się 

mniej więcej w kwietniu 1940 roku, z powyŜszego listu łatwo wyciągniemy 

                                                 
420 Józef Mackiewicz – Widziałem na własne oczy, „Goniec codzienny” nr 577, Wilno 3 czerwca 
1943 r. w Aleksandra Kwiatkowska – Viatteau – Przypomnienie tematu Katyń. Wybór 
publicystyki 1943 – 1988 i <Lista katyńska>, Londyn 1988 r. s. 56 
421 tamŜe  
422 Fragmenty korespondencji jeńców wojennych trzech obozów jenieckich w Kozielsku, 
Starobielsku i Ostaszkowie. Polskie cmentarze wojenne – TVP 1..  
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wniosek. Adresat nigdy go nie przeczytał i nigdy nie przeczyta, poniewaŜ 

został zamordowany wraz z innymi Polakami, w lesie katyńskim wiosną 

tamtego roku.. Pisząca do niego Ŝona nie przypuszczała, Ŝe po jej ukochanym 

męŜu pozostaną jej jedynie rzeczy osobiste, fotografie i te parę listów 

nadesłanych z niewoli. Pozostaną tylko wspomnienia, ból i niemoc, długie lata 

bez prawa do prawdziwej pamięci.  

Kolejny przepełniający Ŝalem list.. „Kochana moja śono i drogie moje 

dzieci. Piszę do Was czwartą wiadomość, lecz na Ŝadną z poprzednich 

dotychczas odpowiedzi nie otrzymałem. Męczą mnie brak wiadomości od Was, 

troska o Was, tęsknota, bezczynność, beznadziejność. Mimo tego staram się 

nie upadać na duchu, lecz Ŝyję w nadziei zobaczenia się z Wami w niedługim 

czasie i Ŝe nadal będę na Was i dla Was pracował. Czy w następnym miesiącu 

będę mógł do Was napisać, nie wiem, bo ostatnie pieniądze wydałem na tę 

kartkę. Proszę Cię Wiluniu, nie przejmuj się niczym. Nie trać zdrowia na 

zmartwienia, bo to nic nie pomoŜe. O ile masz rzeczy, sprzedawaj po trochu, 

abyś mogła z dziećmi wyŜyć, przezimować i doczekać szczęśliwie lata. Mocno 

Was całuję i pozdrawiam. Bywajcie w zdrowiu i oczekujcie chwili, gdy się 

zobaczymy. śyczliwy Janek, mąŜ i tatuś”.423   

JakŜe waŜną zdaniem Mackiewicza wydawała się wiadomość małego 

Tadzia, który pisał do ojca: „Drogi Ojczulku. Dziękuję Ci bardzo i Ŝyczę równieŜ 

zdrowia i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Do szkoły nie chodzę. Z 

powodu mrozów jest zamknięta. Na Hnidówce nie byliśmy, bo daleko i mróz. 

Znaczki pocztowe zbieram..”424  JakŜe waŜną dla ojca w niewoli wydawała się 

zdaniem Mackiewicza owa wiadomość synka, która „turkotała po szynach 

sowieckich kolei, zanim dosięgła ojca na niewiele dni przed jego straszliwą 

śmiercią. Tadzio zbiera znaczki, Tadzio wierzy - Kiedy wrócisz – pisze. Ten 

                                                 
423  tamŜe 
424 List od syna Tadeusza adresowany do jednego z jeńców obozu w Kozielsku, 
zamordowanego przez NKWD wiosną 1940 roku. Józef Mackiewicz – Widziałem na własne 
oczy, „Goniec codzienny” nr 577, Wilno 3 czerwca 1943 r. w Aleksandra Kwiatkowska – Viatteau 
– Przypomnienie tematu.. 
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refren powtarza się ciągle: Gdy wrócisz, Jak będziemy razem, albo zobaczysz, 

Tatuś zobaczy.. Nie, nie zobaczył juŜ nigdy! Dzieci są pełne zaufania. Wierzą 

w dobry koniec, w samo przez się rozumiały powrót do domu. Przebija w nich 

taka doza wiary i tęsknoty, Ŝe czytając te listy, tam w Katyniu, nad 

podziurawionymi czaszkami, jakaś gorzka ślina dusi w gardle. Jeszcze jeden 

tak pełny miłości dziecinnej, tak tchnący troską o los Najukochańszego 

Tatusia, a jednocześnie wiarą i otuchą, Ŝe nie waŜę się go przytoczyć ani 

wymienić imienia. Mimo wszystko byłoby to świętokradztwem. List ten doszedł 

na krótko przed końcem. Widziałem na własne oczy, jak w stosie trupów 

wyglądał ten, do którego był adresowany”.425  

„Droga Helu, od początku wojny nie miałem od Was  Ŝadnej 

wiadomości. Nie wiem, czy jesteście Ŝywi i zdrowi i gdzie przebywacie. W 

końcu listopada wysłałem do Was kartkę i prosiłem o podanie krótkich 

wiadomości, kto Ŝyw, a kto nie Ŝyje. Tak bardzo niepokoję się o Was. Mam złe 

sny. Proszę Was zatem, proszę często pisać do mnie. śyczę Wam 

wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i całuję mocno wszystkich. Wasz Piotr”.426 

Dotychczas sądzono, Ŝe wszyscy internowani w obozie w Kozielsku 

Polacy zostali zamordowani w lesie katyńskim. JednakŜe dochodzenie, jakie 

przeprowadził z pobudek osobistych w latach 80 - Oleg Zakirow, były 

współpracownik KGB – ujawniło nowe fakty. Tylko część polskich jeńców 

wojennych została tam zamordowana. Pozostałych zabijano w tym samym 

czasie w więzieniu NKWD w Smoleńskim”.427  

„Kochana Ŝoneczko, Trudziu i Lesiu. W pierwszych słowach 

pozdrawiam Was mile i serdecznie całuję Was. Całując w myślach, ciągle 

jestem u Was w codziennych sprawach. ZbliŜają się Święta BoŜego 

Narodzenia. Proszę przy choince i tej uroczystej wigilijnej wieczerzy myślą 

                                                 
425 Józef Mackiewicz – Widziałem na własne oczy, „Goniec codzienny” nr 577, Wilno 3 czerwca 
1943 r., w Aleksandra Kwiatkowska – Viatteau – Katyń.., s. 59 
426 Polskie cmentarze wojenne – TVP 1..    
427 film dokumentalny – Der Massenmord und die PropagandalügeI… 
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podzielić się ze mną opłatkiem. Nie zapomnijcie o mnie. Kochana, nie martw 

się o mnie, dbaj o dzieci, o Lesia i Trudzię i naturalnie o swoje zdrowie. Nie 

oszczędzaj pieniędzy. Kupuj do Ŝycia dla siebie i dzieci, abyście nie podupadli 

na zdrowiu. Napisz mi, czy krowy się pocieliły i w ogóle jak Ŝyjecie, czy Trudzia 

się uczy i gdzie chodzi do szkoły. Jeszcze raz pozdrawiam. Stefan”.428  

Słowa zawarte w listach w czasie przedświątecznym były szczególnie 

ciepłe I pełne tęsknoty. W takich chwilach odczuwa się jeszcze większą 

potrzebę bycia blisko ukochanych osób. Taką teŜ potrzebę odczuwali jeńcy 

wszystkich trzech obozów. Wielu z nich, choć twardzi i bohaterscy pisali 

zapewne przez łzy, kiedy serce rozdzierał im ból i udręka. „Ukochana Jaśku, 

czemu nie odpisujecie? I tak mi strasznie za Wami tęskno, a to, Ŝe listu nie 

otrzymuję – potęguje tęsknotę. A więc proszę Cię, po otrzymaniu tej pocztówki 

zaraz odpisz. Z czego się utrzymujecie? Jak Wasze zdrowie? O mnie się nie 

martwcie. Niedziela wigilijna była u nas mimo wszystko bardzo uroczysta, gdyŜ 

wszyscyśmy sobie nawzajem składali Ŝyczenia. Tylko Waszych najdroŜszych i 

najbardziej poŜądanych Ŝyczeń zabrakło i to bardzo Ŝeśmy odczuli. Stach”.429 

Wigilie w Kozielsku na kartach „Gazety Niedzielnej” w roku 1980 

wspomina ks. Prałat Zdzisław Peszkowski: „Grudzień cały był znakiem pisania 

kartek do Polski. Wolno było napisać tylko jedną, a słowa musiały być bardzo 

wywaŜone. Jak napisać, Ŝeby nic nie napisać, a napisać wszystko – Ŝeby się 

domyślili, wyczuli, zrozumieli, a zarazem nie zmartwić ich więcej niŜ 

rzeczywistość niewoli. Długie dyskusje, rozmowy, a właściwie to kaŜdy z nas 

Ŝył wspomnieniami tak niedawnej sielskiej przeszłości: dom rodzinny, 

rodzeństwo, koledzy. PodchorąŜówka, i ta krótka, a straszna wojna (...) I 

rzeczywistość: prycza, kromka czarnego chleba, Ŝyletka cudem zachowana, w 

szklance ostrzona, tobołek, gdzie kostkę cukru przechowywało się do lizania z 

kipiatokiem, i kawałek szmaty jako ręcznik, bojec sprawdzający, czy ktoś nie 
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429 tamŜe 
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uciekł, miska z łyŜką i swój własny świat myśli, marzeń, tęsknot. Dogłębnie 

własny. Poszły kartki. Adresem zwrotnym był Kozielsk, bo następne to juŜ na 

Moskwę (...) Im bliŜej było Świąt Narodzenia Pana, pierwszych daleko od 

rodzin, tym nastrój stawał się coraz trudniejszy do zniesienia. Wigilia. Potrawy 

składały się z kartofli, ryby, a właściwie z rybek, które nazywały się <kilki>. 

Maleńkie to były, takie mini-szprotki. Zupa z tych rybek była straszna w smaku 

i widoku. Były teŜ lepioszki – coś jak mace, a to juŜ z mąki, która wycyganiłem 

od Wańki, Jasia – kucharza (…) Kolęda Wśród nocnej ciszy zaczęła wigilię, 

następnie najstarszy przeczytał wyjątek z Pisma Świętego, który odpisałem z 

mszalnika od jednego majora – posiadacza takiego skarbu. Składaliśmy sobie 

Ŝyczenia. Wszystko zaprawione było sztucznym humorem, aby jakoś 

przebrnąć (…) około 10.30 w nocy łazili bojcy i politrucy. Zaglądali do baraku, 

dziwili się, Ŝe cicho (…) kręcili głową na widok przybranych gałązek 

świerkowych. I widzieli teŜ na środku pokoju między pryczami, na białym 

płótnie, opłatek i szopeczkę, owoc chyba miesięcznej pracy porucznika-górala, 

który bardzo tęsknił za dolina Roztoki i za swa mamą (…) Otaczam te 

wspomnienia modlitwą, i to najgorętszą, bo wszyscy, którzy byli w mym pokoju, 

w bloku, w Kozielsku, w „skidzie” – nie Ŝyją. Zostali zamordowani w Katyniu. 

To była ostatnia ich Wigilia”.430 

Pośród zapisków i notatek odnalezionych przy zwłokach, znalazły się 

takŜe fragmenty pamiętników, pisane niekiedy na krótko przed straszliwą 

śmiercią. Ostatnie słowa niezidentyfikowanego oficera polskiego (nr 424): „19 

IV 40. Wtorek (...) Dziś pogoda całkiem zimowa. Śnieg sypie (...) Nie moŜna 

zorientować się, w którym jedziemy kierunku (...) Obejście się takŜe ordynarne. 

Na nic nie pozwalają (...) Jest godzina 14.30, zajeŜdŜamy do Smoleńska (...) 

Dojechaliśmy do stacji Gniezdowo. Wygląda tak, jakbyśmy mięli tu wysiadać, 

                                                 
430 Ks. prałat Zdzisław Peszkowski – Wigilia w Kozielsku w roku 1939, „Gazeta Niedzielna” nr 
51-51, Londyn, 22-29 grudnia 1985 r., w Aleksandra Kwiatkowska Viatteau – Przypomnienie 
tematu…, s. 183, 184 
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bo kręci się wielu wojskowych (...) Od wczorajszego śniadania Ŝyjemy porcją 

chleba i skromną dawka wody” Na tym zapis się kończy.431 

„Szczególną sławę zyskał kalendarzyk znaleziony przy zwłokach mjr 

Adama Solskiego, który zanotował: < 8.IV godz. 3,30 wyjazd ze stacji Kozielsk 

na Zachód; 9,45 ze stacji Jelnia. 8.IV.40 od godziny 12 stoimy w Smoleńsku na 

bocznicy; 9.IV parenaście minut przed 5-tą pobudka w więziennych wagonach 

i przygotowanie się do wychodzenia. Gdzieś mamy jechać samochodami. I co 

dalej? Od świtu dzień zaczął się szczególnie. Wyjazd karetką więzienną w 

celkach (straszne). Przywieziono nas gdzieś do lasu, coś w rodzaju letniska. 

Tu szczegółowa rewizja. Zabrano zegarek, na którym była godzina 6,30. 

pytano mnie o obrączkę, zabrano ruble, pas główny, scyzoryk>. Zapewne o 

6,40 mjr Solski juŜ nie Ŝył”.432  

 
„Katyń to piekło, dla tych co zasłuŜyli na niebo”... (Piotr Batory lipiec 2007) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
431 Aleksandra Kwiatkowska – Viatteau Przypomnienie tematu Katyń.., s. 26 
432 Leopold JeŜewski (właściwie Jerzy Łojek) - Dzieje Sprawy Katynia, NiezaleŜne Wydawnictwo 
Studenckie „PARAGRAF”, Łódź; przedruk: Biblioteka Głosu, Warszawa 1980 r., s. 16  
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Rozdział IV 

ODKŁAMYWANIE ZBRODNI KATY ŃSKIEJ W PRASIE, RADIU I TELEWIZJI 
PO ROKU 1990 

 
 

Odkłamywanie zbrodni katyńskiej sięga roku 1989, czyli trwających w 

owym czasie obrad okrągłego stołu. Wtedy to funkcjonariusz Wydziału 

Międzynarodowego KC PZPR powiedział, Ŝe „Kierownictwo PRL manewruje 

tak, by dać jakąś satysfakcję własnemu społeczeństwu, a zarazem uniknąć 

zarzutów o nie lojalność  ze strony sowieckiej”.433  

„Wraz z przejęciem kierowniczej pozycji politycznej partii w państwie 

przez Michała Siergiejewicza Gorbaczowa zmienia się zasadniczo sytuacja 

polityczna. Jest to dla polskiego rządu powodem do poszukiwań nowej, 

uczciwej podstawy stosunków ze Związkiem Radzieckim”.434 

Generał Jaruzelski - „Na wiosnę 1987 roku, będąc z oficjalną wizytą w 

Związku Radzieckim, podpisaliśmy deklarację o współpracy, w której były 

zawarte twierdzenia dotyczące właśnie białych plam. Katyń nie został 

wymieniony wprost, ale dla kaŜdego było oczywiste, Ŝe ten temat jest na liście 

wszystkich, które naleŜy do końca uczciwie, obiektywnie wyjaśnić. Na mocy 

naszej ówczesnej decyzji została powołana komisja wspólna historyków 

polskich i radzieckich. Gorbaczow obiecuje, Ŝe równieŜ kwestia Katynia 

zostanie wyjaśniona”.435 O Katyniu rozmawiała z Jaruzelskim Teresa 

Torańska. Próbując dowiedzieć się czy w czasach „kłamstwa katyńskiego” 

domyślał się, bądź wiedział, Ŝe polskich oficerów wymordowali Rosjanie. 

Generał nie ukrywając swojej sympatii do Związku Radzieckiego wyjaśnia, Ŝe 

o Katyniu po raz pierwszy dowiedział się z prasy miejscowej na Syberii, gdzie 

przebywał na zesłaniu razem z matką i siostrą. Później w 1944 od kolegów 

będących na delegacji w Katyniu. Tamci utrzymywali, Ŝe zbrodniarzami są 

                                                 
433 Joanna Strzelczyk – Katyń: Kłamali wszyscy, „śycie”  z 3 kwietnia 2000 r., 
www.joannastrzelczyk.pl/publicystyka_katy%F1.html  
434 film dokumentalny – Der Massenmord und die Propagandalüge, cz. I i II… 
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Niemcy, Jaruzelski uwierzył. Dodał teŜ, Ŝe „Wszelkie podejrzenia były zawsze 

kategorycznie odrzucane. Nasi ówcześni przełoŜeni, zwłaszcza aparat 

polityczny, na róŜnego rodzaju pogadankach, propagandę zachodnią, do 

których zaliczana była takŜe prawda o Katyniu, negowali. W latach 

siedemdziesiątych moje podejrzenia, Ŝe to Rosjanie, były juŜ bardzo silne. 

Postanowiłem porozmawiać z marszałkiem Grieczko. On był wtedy naczelnym 

dowódcą Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego /…/ Któregoś 

razu powiedziałem mu, właściwie podszedłem go taktycznie – my wiemy, 

wierzymy wam, Ŝe Katyń zrobili Niemcy, ale widzicie, nas atakują, ciągle 

podają w wątpliwość tę wersję /…/ Dajcie nam jakieś konkrety. I on wtedy 

rzekł: posmotrim, zobaczymy. A za jakiś czas odpowiedział, Ŝe to 

imperialistyczne kłamstwo, goebbelsowska propaganda, Ŝe była przecieŜ 

komisja, ona doszła do konkretnych wniosków i nie mamy nic więcej do 

dodania. To oni – pomyślałem wtedy”.436 

Powołana w 1987 roku specjalna partyjna komisja polsko-radziecka, 

składająca się z historyków, zajęła się badaniem i wyjaśnianiem tzw. białych 

plam, w tym takŜe zbrodnią katyńską. Niestety duŜy opór Moskwy, która 

wątpiła w chęć poznania prawdy przez polskie władze zaprowadziła sprawę do 

punktu wyjścia.437 

„Gorbaczow podczas spotkania w Polsce, to był chyba 1988 rok, 

twierdził, Ŝe w sprawie Katynia, nic rzekomo nie wiedział, a wiadomo przecieŜ, 

Ŝe wiedział. Zaczął więc szukać moŜliwości jakby to powiedzieć obciąŜenia 

strony polskiej i wiemy, co profesor Jaszborowska z Akademii Nauk mówi, Ŝe 

właśnie wtedy wyszła decyzja, Ŝeby rosyjska Akademia Nauk znalazła jakieś 

wydarzenia, obciąŜające stronę polską, w stosunku do strony rosyjskiej. Gdzie 

Polska byłaby winna. Co prawda nie wiemy, czy tak było w rzeczywistości, ale 

w końcu mówi o tym publicznie osoba bardzo godna zaufania. Ja się z nią 

                                                 
436 Teresa Torańska – Byli, Warszawa 2006 r., s. 51-53  
437 Joanna Strzelczyk – Katyń: Kłamali wszyscy… 
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spotkałem, z Jaszborowska. Wiemy, Ŝe wcześniej próbowano znaleźć, Ŝe tym 

obciąŜeniem ma być 1612 rok, okres wielkiej smuty, kiedy to Polacy stali się 

wrogami Rosji, poniewaŜ w 1610 roku, polskie oddziały hetmana Stanisława 

śółkiewskiego zajęły Moskwę, a car został i uwięziony i zamordowany w 

Polsce”.438 

Wiosną 1989 roku, Walerij Bołdinow – szef gabinetu Gorbaczowa zlecił 

przeszukanie archiwów specjalnych na Kremlu, a uzyskane w tym procesie 

materiały, ukryte w dwóch zalakowanych kopertach przekazał Michaiłowi 

Gorbaczowowi. Później okazało się, Ŝe w kopertach ukryto rozkaz 

rozstrzelania polskich jeńców wojennych. Historycy radzieccy, badający 

własne białe plamy postanowili wyjaśnić równieŜ sprawę Katynia. To oni 

odkryli dokumenty Zarządu Głównego NKWD dotyczące internowania jeńców z 

lat 1939 - 1940. Było jasne, Ŝe wszelką odpowiedzialność za masakrę w 

Kozich Górach ponoszą funkcjonariusze NKWD.439  

Dnia 1 grudnia papieŜ Jan Paweł II przyjął w Watykanie Michaiła 

Gorbaczowa. Z oficjalnego zapisu ich  rozmowy moŜna wywnioskować, Ŝe 

temat Katynia był obecny w podtekstach rozmowy, dotyczącej przede 

wszystkim wolności sumienia i wzajemnych relacji pomiędzy Kościołem 

rzymskokatolickim, a rosyjską Cerkwią prawosławną. Ojciec święty wspomniał 

o konflikcie Kościołów, która wypływa ze spuścizny historycznej oraz zmianach 

dotyczących przesunięcia granic. Gorbaczow wyznał, Ŝe będzie zgodny z 

decyzją, jaką podejmą przedstawiciele Kościołów. Postanowił on przekazać 

stronie polskiej jedynie część dokumentów sprawy, pomijając decyzję Polit 

biura z 5 marca 1940 roku, o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych. Uznał, 

Ŝe nie warto robić z tego sensacji.440 

13 kwietnia 1990 roku Gorbaczow ogłosił Polakom, Ŝe zbrodnia na 

polskich jeńcach wojennych w Katyniu była dziełem stalinizmu, jednak ani o 
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439 Joanna Strzelczyk – Katyń: Kłamali wszyscy… 
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Stalinie ani o całej śmietance politbiura przy tej okazji nie wspomniał ani 

słowem.441  Było to podczas „oficjalnej wizyty generała Jaruzelskiego w 

Moskwie, radzieckie środki masowej komunikacji informowały, Ŝe winę za 

zbrodnię katyńską ponosi stalinowskie NKWD”.442  

„W czerwcu 1990 roku, znaleziono równieŜ groby, w których znajdowały 

się zwłoki polskich oficerów z obozów w Staszkowie i Starobielsku”.443  

„Pośrednim dowodem, Ŝe tych, których „przekazano do dyspozycji 

NKWD”, nie było juŜ wśród Ŝywych, jest korespondencja w sprawie niszczenia 

akt ewidencyjnych obozu Starobielskiego, z wyjątkiem akt osób odesłanych do 

Juchnowa, polecono spalić wszystkie inne w obecności przedstawiciela UPWI 

(...) Materiały przechowywane w zasobach Centralnego Archiwum 

Państwowego ZSRR i Centralnego Państwowego Archiwum Armii Radzieckiej 

stanowią dowód, Ŝe sprawy polskich oficerów i funkcjonariuszy policji, którzy 

osadzeni byli w okresie XII-1939 – III-1940 w obozach: kozielskim, 

starobielskim i ostaszkowskim, przygotowywano do rozpatrzenia przez sesję 

specjalną NKWD, zaś w IV i V 1940 roku 15 tysięcy polskich jeńców 

wojennych, oficerów i funkcjonariuszy policji wywiezionych zostało z obozów 

kozielskiego, starobielskiego i ostaszkowskiego i przekazanych zarządom 

NKWD obwodów smoleńskiego, charkowskiego i kalinińskiego. Taka była ich 

ostatnia marszruta, której jednym z punktów końcowych stał się Katyń”.444 

„W roku 1991 prokuratury: radziecka i polska rozpoczynają ekshumację. 

W sierpniu 1991 roku dochodzi do puczu w Moskwie. Po załagodzeniu 

zamieszek Michał Gorbaczow ustępuje miejsca Borysowi Jelcynowi. Jedną z 

pierwszych czynności urzędowych nowego prezydenta jest zakaz działalności 

KPZR jako organizacji zbrodniczej oraz wszczęcie przeciw niej procesu 

sadowego. Michał Gorbaczow otrzymuje pozew przed Trybunał Konstytucyjny 
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w charakterze świadka. Gorbaczow odmawia zeznań, sytuacja polityczna w 

Moskwie zaostrza się. Między Gorbaczowem, a Jelcynem dochodzi do 

politycznej walki o władzę. Podczas tej konfrontacji prezydent Rosji, uŜywa z 

premedytacją akt sprawy Katynia, będących w jego posiadaniu od ponad roku, 

aby zdyskredytować swojego politycznego przeciwnika. Ostatniego sekretarza 

KPZR Michała Gorbaczowa”.445 

„Dlaczego Gorbaczow nie zdecydował się do końca  odsłonić prawdy o 

Katyniu? Nie jest wykluczone, Ŝe rację mają ci, którzy uwaŜają, iŜ prawda 

okazała się zbyt okrutna. Oczywiście w historii Europy mamy i noc św. 

Bartłomieja, i wyprawy krzyŜowe, i inkwizycję... Lecz wśród ostatnich zabójstw 

masowych nie ma takich, które moŜna byłoby porównać ze zbrodnią katyńską 

(...) Istnieje hipoteza, Ŝe Gorbaczow przewidział iŜ przyznanie się do Katynia 

doprowadzi do „ruchów tektonicznych” w świadomości społecznej. <No cóŜ 

moŜe być straszniejszego dla KPZR od przyznania się do tego, Ŝe z 

błogosławieństwem pewnych jej liderów ginęły tysiące rodaków, komunistów i 

bezpartyjnych, obywateli wielu państw, o czym świat juŜ wiedział> pisze 

Walerij Bołdin”.446  

Dr hab. Zbigniew Klemens Karpus, dyrektor Instytutu Stosunków 

Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu komentuje te 

fakty następująco: „JuŜ po zmianach w Polsce i po rozpadzie Związku 

Sowieckiego, gdzieś od początku lat 90-tych, kiedy to została ostatecznie 

wyjaśniona sprawa zbrodni Katyńskiej i jej sprawców. Agencja TASS przyznała 

się w kwietniu 1990 roku, Ŝe to zrobiła strona, a w 1992 roku Jelcyn przekazał 

z tego tajnego archiwum przy sekretarzu generalnym - decyzje, w tym równieŜ 

ewenement w skali chyba światowej - słynny rozkaz z 5 marca 1940 roku. To 

rzadki przypadek jest, gdzie pokazał, Ŝe Gorbaczow kłamał, wiedział o tym 

jako przejmujący kompetencje Prezydenta Związku Sowieckiego bo 
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Gorbaczow był Prezydentem. Rosja przejęła przecieŜ wszelkie funkcje to on 

przejął równieŜ tamto archiwum. Dzisiaj to jest tzw. Archiwum Prezydenckie i 

tam się to znalazło, znalazły się przede wszystkim dokumenty i spisy Polaków 

stąd wiemy Ŝe nie było tylko 15,5 tysiąca, a 25 tysięcy. W to wliczano równieŜ 

tych Polskich urzędników którzy byli mordowani w poszczególnych więzieniach 

bo te 9,5 tyś. to są więźniowie, których część była mordowana zaraz w 1939 

roku, a część aŜ do czerwca 1941 roku”.447  

W grudniu 1991 roku doszło do rozpadu ZSRR. Słynny „rozkaz 

dokonania egzekucji odnaleziono w Archiwum Prezydenta Federacji 

Rosyjskiej. Prezydent Federacji Rosyjskiej Borys Jelcyn zezwolił na publikację 

tego dokumentu i skarcił swego poprzednika (za jego dalsze ukrywanie), ale 

Polacy uznali ten gest za niezbyt szczery, zwłaszcza gdy Jelcyn ostro 

zareagował na prośbę o połoŜenie kamienia węgielnego pod budowę kaplicy i 

cmentarza wojennego w Katyniu”.448 

14 października 1992 roku wysłannik Jelcyna – Rudolf Pichoja przekazał 

na ręce polskiego prezydenta Lecha Wałęsy dokumenty istotne dla sprawy 

katyńskiej.449 W podziękowaniu za ujawnienie tak waŜnego dla Polaków i 

sprawy katyńskiej dokumentu prezydent polski Lech Wałęsa napisał do Borysa 

Jelcyna: „Dzięki Pana osobistej odwadze skrywana przed światem prawda 

ujrzała światło dzienne. To była trudna decyzja. Wręcz bohaterska. Dziś za 

prawdą, którą ogłosił Pan światu, pójdzie zaufanie i szczerość. Otworzył Pan, 

Panie Prezydencie nowa kartę w stosunkach między naszymi narodami”.450 

„Przekazane przez specjalnego wysłannika Prezydenta Jelcyna – 

profesora Pichoję, Prezydentowi Lechowi Wałęsie, kopie dokumentów 

dotyczących zbrodni popełnionych na polskich oficerach ostatecznie 
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potwierdziły odpowiedzialność kierownictwa WKP(b) za masową eksterminację 

bezbronnej ludności cywilnej i jeńców wojennych”.451 

Wkrótce wyszło na jaw, Ŝe Jelcyn wiedział o dokumencie juŜ duŜo 

wcześniej, mianowicie zaraz po otrzymaniu „schedy” po Gorbaczowie, czyli 23 

grudnia 1991 roku. Dlaczego swoją wiedzę na ten temat przekazał prawie po 

roku? MoŜe toczący się wówczas proces KPZR miał na to wpływ? Wiadomo 

przecieŜ, Ŝe Katyń  z pewnością stałby się dowodem zbrodniczego charakteru 

partii.. Co prawda to juŜ historia, ale nie moŜe być zbrodni bez kary.452 

Zbigniew Karpus próbuje wytłumaczyć dlaczego strona rosyjska pragnie 

za wszelką cenę znaleźć usprawiedliwienie dla mordu katyńskiego, wybielić 

się, szukając „haka” na Polaków.. 

„Wracając do wejścia polaków z okresu smuty, to było bez sensu, 

poniewaŜ ludzie tego nie kojarzyli. Zaczęli więc szukać bliŜej, Ŝeby bliŜej 

znaleźć problematykę. No i tutaj najbardziej bliska była kwestia jeńców 

sowieckich, przebywających w polskiej niewoli, tym bardziej, Ŝe to był 1919 – 

1920 rok. Ta wojna to dla Rosjan to jest 1920 rok, a dla Polaków 1919, bo ona 

się zaczęła w lutym 1919 roku i kończy się w październiku 1920 roku, a traktat 

jest w 1921 roku. Dlaczego to wybrano? Raz, Ŝe to pasowało pod względem 

liczebności, przewijała się nawet liczba 60 tysięcy, stu tysięcy jeńców, którzy 

nie powrócili. Czyli tutaj 60 tysięcy, a tam tylko 25 tysięcy polskich jeńców, no 

to niech się Polacy wytłumaczą z tych 60 tysięcy i to było bardzo wygodne, Ŝe 

raz, Ŝe to jest z okresu XX wieku, z okresu spraw polsko – sowieckich, więc 

było to bardzo wygodne, stąd teŜ ten problem zaczął być w 1992 roku mocno 

nagłaśniany, szereg publikacji zaczęło się pojawiać na przykład takiego pana 

Iwanowa.. Prawdą jest natomiast, Ŝe od 16 do 18 tys. rosyjskich jeńców zmarło 

w polskiej niewoli, przyczyną były głównie choroby na przykład grypa 

hiszpanka, tyfus i czerwonka, często teŜ umierali z głodu. Śmiertelność wahała 
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się w granicach 17-19 procent – podobnie jak w okresie I wojny światowej w 

obozach w Niemczech i Rosji”.453 

Zapytany kiedy i jakie media rosyjskie zaczęły tę akcję propagandową, 

Zbigniew Karpus odpowiedział: „No, przede wszystkim „Wajennoj storcziskij 

Ŝurnal”, no i róŜne dzienniki rosyjskie tj. „Izwiestia”, blisko związane z władzą, 

„Krasnaja zwiedza” – taki wojskowy, pokazujące trudną sytuacje jeńców 

rosyjskich, w tych obozach (...) Pokazywano więc w prasie rosyjskiej losy 

jeńców rosyjskich w polskich obozach. Podłe warunki Ŝycia, jakie tam 

panowały, Ŝe było tak źle, Ŝe umierali, Ŝe to były obozy śmierci i takim obozem 

śmierci tutaj okrzyknięto obóz w Tucholi, jeńców w Tucholi, tu na Pomorzu, w 

borach tucholskich, ja się tym zainteresowałem, bo tam się wychowywałem 

obok. I chciałem coś napisać z problematyki regionalnej, więc się tym obozem 

zająłem.. mówiono, Ŝe tam zginęło, czy zmarło, oni twierdzili, Ŝe zostało 

zamordowanych  22 tysiące jeńców sowieckich. W pismach naukowych i 

innych zaczęto publikować właśnie takie sprawy, po to Ŝeby polska strona 

wytłumaczyła się z tego i Ŝeby pokazała, co się stało z tymi, którzy nie 

powrócili, czyli tymi 60 tysiącami, to zresztą było róŜnie, bo pojawiała się liczba 

i 80 tysięcy i 40 tysięcy albo 60 tysięcy, niŜej nie schodzono. Później zaczęły 

powstawać takie większe opracowania mówiące o liczbie, akurat mieli tutaj 

pecha, bo myślano, Ŝe w Polsce nikt się tym nie zajmował, Ŝe polska strona 

dopiero zacznie się interesować tą problematyką. Pomylono się, bo akurat w 

1990 roku ukazała się moja pierwsza praca, taka skrócona wersja, a potem 

wydana została pełna wersja tej pracy doktorskiej, no i artykuły moje - równieŜ 

część się ukazała, Mówiły one juŜ w oparciu o krytykę źródeł, pokazujące te 

źródła i równieŜ pokazujące jak było, Ŝe była cięŜka sytuacja, ale Ŝe nie moŜna 

mówić o dziesiątkach tysięcy, Ŝe maksymalnie jest to od 16 – 18 tysięcy tych, 

którzy w ciągu dwóch lat zmarli w polskiej niewoli. MoŜna powiedzieć ping – 

pong, z jednej strony my, z drugiej oni i to było oskarŜanie Polski.  
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„Jak tutaj zaczęto poruszać kwestię upamiętnienia u nas,  kto to ma 

zrobić i kto powinien zapłacić? No w końcu chyba ten sprawca powinien, moim 

zdaniem, prawda? Ale on się nie kwapił, więc strona polska przystąpiła do 

budowania, no wiemy, Ŝe były trudności, z Ukrainą nie było, w Charkowie 

bardzo łatwo”.454 

O współpracy z historykami rosyjskimi mówi dr BoŜena Łojek: „Dopiero 

na fali politycznej odwilŜy, którą w celach politycznych zrobił Jelcyn, to juŜ nie 

mąŜ, bo mąŜ zmarł w 1986 roku, w tym roku minęło 19 lat, ale ja jako 

przedstawicielka rodziny katyńskiej, jako NiezaleŜny Komitet Historyczny 

Badania Zbrodni Katyńskiej, bo taki istnieje i Polska Fundacja Katyńska, które 

na przełomie lat 80. i 90. się zorganizowały, miałam bliskie kontakty z profesor 

Lebiediewą. Była przez nas zapraszana. Natomiast na początku, w czasach 

PRL-u to w ogóle nie było Ŝadnych kontaktów. Zresztą i ona dostawała 

zezwolenie na ujawnienie „tyle i tyle”, czyli cząstki prawdy. Dokumenty 

przekazane Wałęsie jesienią 1992 roku, pokazują listy, które tam są, pokazują 

jak właśnie planowano, jaką cząstkę dziś ujawnić prawdy, jak walczyć z 

pomnikiem katyńskim w Londynie i tak dalej. To dokumenty rosyjskie 

oczywiście”.455 

Na pytanie czy i w jaki sposób po 1990 roku rosyjski Memoriał, historycy, 

pisarze i dziennikarze rosyjscy pomagali Komitetowi w zdobyciu dokumentów, 

umoŜliwieniu zrealizowania filmów i innych przekazów medialnych w prawdzie 

katyńskiej pani BoŜena Łojek odpowiedziała: „Głównie to pomagał Memoriał i 

to są ludzie, którzy rzeczywiście pomagali wyciągnąć materiały, zorganizować 

wystawę. Pierwsza wystawa była w Moskwie organizowana przez Memoriał i 

historyków polskich, głównie Stanisława Jankowskiego z Krakowa. W 

Krakowie było muzeum fotografii, w którym zorganizowano wystawę oficerów. 

Zbierano materiały od rodzin ofiar zbrodni katyńskiej i część tej wystawy 
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Staszek Jankowski, przemycił właśnie do Moskwy. W Moskwie członkowie 

Memoriału zdobyli pierwsze dokumenty o Katyniu, prawdziwe dokumenty, to 

znaczy kserokopie oczywiście i te zdjęcia z ekshumacji, z pracy w 1943 roku, 

bo to głównie było jeszcze wówczas dostępne. Wystawę zorganizowano w 

takim kinie chyba, tak jak pamiętam, bo byłam na tej wystawie i było 

sympozjum, a po sympozjum Ŝeśmy pojechali wszyscy razem. Historycy 

równieŜ brali w tym udział, między innymi pani profesor Lebiediewa, która 

pierwsze takie materiały na temat Katynia dostała, miała zgodę, bo to wszystko 

właśnie u nich jest, oni są biedni, zastraszeni. To, co jest nadal fałszywe w tej 

sytuacji.. mówi się, Ŝe „Rosja się przyznała”, a Rosja się nie przyznała 

urzędowo, cały czas to był komunikat Tastra, czyli tak jak papowski. Papowski 

nie jest urzędowym komunikatem, czyli nie było przyznania się. To było 

ogłoszenie przez komunikat Tastra, Ŝe tak było, Ŝe to 40 rok i tak dalej”.456 

Co musiałoby się stać - zapytałam - Ŝeby prawda została dowiedziona i 

aby był dla świata dostęp do pozostałych ksiąg, tych, których nie pozwolono 

odtajnić? „Szczerze mówiąc, powinien być ktoś mądry, ktoś, kto stanąłby na 

czele państwa rosyjskiego, bo oni nadal mają te wielkoruskie zapędy, a KGB - 

owiec Putin, ma metody kagiebowskie, a więc jednym słowem, jak on został 

głową państwa rosyjskiego, to dla mnie było jasne, Ŝe będzie wycofywanie się 

z tego, co juŜ było, a przecieŜ trzeba wiedzieć, Ŝe w ogóle sprawa zbrodni 

katyńskiej ze strony rosyjskiej przez Jelcyna została ujawniona w celu 

udokumentowania, Ŝe komunistyczna partia Związku Radzieckiego była partią 

zbrodniczą. PrzecieŜ Putin doszedł do władzy walcząc z partią komunistyczną. 

I na tym tle zdelegalizował on komunistyczną partię Związku Radzieckiego. Nie 

była to więc Ŝadna dobra wola, z tamtej strony, jedynie cel polityczny. Dobrej 

woli z ich strony nie naleŜy się spodziewać”.457  
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4.1. Ujawnienie nowych dokumentów i faktów w sprawi e katyńskiej 
 
 

„Jak wiadomo – określenie daty mordu katyńskiego, jest równocześnie 

jednoznacznym wskazaniem sprawców”.458 

11 sierpnia 1989 roku Rada Ochrony Walk i Męczeństwa zwraca się do 

Prokuratora Generalnego PRL, aby skierował do władz Związku Radzieckiego 

prośbę o podjęcie śledztwa w sprawie Katynia. 12 października wniosek 

zostaje skierowany do Prokuratora Generalnego ZSRR, a dnia 25 listopada 

premier Tadeusz Mazowiecki składa w Katyniu wieniec upamiętniający śmierć 

oficerów polskich. Kilka miesięcy później, dokładnie 13 kwietnia 1990 roku 

Agencja TASS ogłasza, Ŝe odpowiedzialność za zbrodnię na polskich jeńcach 

wojennych w 1940 roku w Katyniu ponosi sowieckie NKWD. Strona sowiecka 

zaś wyraŜa głębokie ubolewanie nad tragedią i klasyfikuje ją jako jedną z 

cięŜkich zbrodni Stalina. 459 

W maju 1990 roku w miesięczniku „MieŜdunarodnaja śyzń” 

opublikowano artykuł Natalii Lebiediewej z Instytutu Historii Powszechnej 

Akademii Nauk ZSRR, w którym autorka opisała nowe odnalezione dokumenty 

dotyczące wymordowania polskich jeńców wojennych wiosną 1940 roku. Na 

podstawie odkrytych faktów Związek Radziecki przyznał się do tamtej zbrodni. 

Nie ma Ŝadnych najmniejszych wątpliwości, jeśli jeszcze takie 

gdziekolwiek miały miejsce, Ŝe winne jest stalinowskie NKWD.460 

W rozkazie dla wojsk frontu białoruskiego z dnia 21 września zalecano: 

„Wszystkich oficerów byłej armii polskiej uwaŜać za jeńców wojennych i 

kierować ich do obozów jenieckich na terytorium ZSRR. Zewidencjonować 

wszystkich Ŝołnierzy byłej armii polskiej, którzy odeszli ze swoich jednostek, są 

mieszkańcami danej miejscowości i juŜ w danym momencie zajęci są pracą w 

swoim gospodarstwie bądź w produkcji. Oficerowie i Ŝołnierze podlegający 
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odesłaniu do obozów jenieckich nie zdawać organom NKWD lecz kierować do 

obozów jenieckich w punktach wskazanych w moim piśmie z 20 bm. 

Wszystkich Ŝołnierzy byłej armii polskiej, włóczących się po miastach, wsiach i 

lasach – nie zaleŜnie od tego czy stawiali opór w walce przeciwko jednostkom 

Armii Czerwonej, czy teŜ nie i czy zostali pojmani z bronią w ręku, czy teŜ bez 

broni – równieŜ kierować do obozów jenieckich.” 

Dnia 23 września wysłano następny rozkaz podpisany przez 

Woroszyłowa i Szaposznikowa „Zezwala się uwolnić wziętych do niewoli 

chłopów z zachodniej Białorusi i z zachodniej Ukrainy, jeŜeli przedłoŜą 

dokumenty zaświadczające iŜ rzeczywiście zostali zmobilizowani przez 

Polaków”.461 

26 września Woroszyłow zmienia zdanie dotyczące wydanego przez 

siebie trzy dni wcześniej rozkazu „wziętych do niewoli chłopów” 

19 września przez Lawrientija Berię został podpisany rozkaz nr 0308, 

na mocy którego utworzono zarząd NKWD ZSRR do spraw jeńców wojennych 

(w skrócie UPWI). Jego głównymi zarządzającymi stali się major 

bezpieczeństwa państwowego, P.K. Soprunienko oraz komisarz pułkowy, S.W. 

Niechoroszew. JuŜ 22 września, zastępujący ludowego komisarza spraw 

wewnętrznych, komisarz dywizyjny Czernyszow złoŜył raport szefowi sztabu 

generalnego RKKA - W.M. Szaposznikowowi, Ŝe NKWD zorganizowało osiem 

obozów, „kaŜdy dla 10 tys. ludzi: putylewski (obwód czernikowski), 

kozielszczański (obwód połtawski), starobielski (obwód woroszyłowgrodzki), 

kozielski (obwód smoleński), juchnowski (obwód smoleński), ostaszkowski 

(obwód kaliniński), juŜski (obwód iwanowski) i orański (obwód gorkowski). 

Ponad to we IX-XI 1939 r., czynnych było 138 punktów zbornych i obozów 

przejściowych”.462 Na początku października Woroszyłow i Szaposznikow 

wydali nowy rozkaz:  

                                                 
461 „Prawo i śycie” nr 24, 1990 r., s. 10,11 
462 tamŜe 
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„1. wziętych do niewoli Ŝołnierzy narodowości ukraińskiej, białoruskiej i innych, 

których ojczyste strony znajdują się na terenie zachodniej Białorusi i 

zachodniej Ukrainy, zwolnić do domów. 

2. zatrzymanych Czechów wypuścić, biorąc od kaŜdego z nich pisemne 

zobowiązanie, Ŝe nie będzie walczyć przeciwko ZSRR (czesi zostali jednakŜe 

internowani i przebywali w obozie orańskim, a następnie suzdalskim, 

aczkolwiek reŜim ich osadzenia był luźniejszy niŜ w przypadku polskich jeńców 

wojennych – przyp. aut.) 

3. wziętych do niewoli Ŝołnierzy, których strony ojczyste znajdują się w 

niemieckiej części Polski przekazywać organom NKWD w celu osadzenia w 

obozach. 

4. członków wywiadu i kontrwywiadu, Ŝandarmów, funkcjonariuszy 

więziennych i policjantów przekazywać organom NKWD w celu osadzenia w 

obozach. 

Po zbadaniu dokumentów znalezionych w Centralnym Państwowym Archiwum 

Specjalnym i w Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowym Natalia 

Lebiediewa uznała, Ŝe zdecydowanym motywem zbrodni dokonanej przez 

NKWD na oficerach polskich, wiosną 1940 roku było zwycięstwo Polaków w 

wojnie polsko-bolszewickiej. 17 września 1939 roku, kiedy Armia Czerwona 

przekroczyła granicę polską – formalnie wojny pomiędzy sąsiadami nie było, 

ale mimo tego jak twierdzi Lebiediewa marzeniem Stalina było wyeliminowanie 

wszystkich, którzy w przyszłości walczyliby o wolność i niepodległość swojego 

kraju.463  W 25 numerze „Prawo i śycie” napisano: „..Stalin, którego miłość 

własna dotknięta została poraŜką z 1920 r., Ŝywił najwyraźniej szczególną 

wrogość do kadry dowódczej. Uznając likwidację państwa polskiego przez 

podpisanie z Niemcami traktatu z 28 września 1939 roku, jawnie dąŜył do 

                                                 
463 Allen Paul – Katyń, Warszawa 2006 r., s. 364  
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szybkiego rozprawienia się z tymi, którzy w przyszłości mogli wszcząć walkę o 

odrodzenie swego kraju.”464 

Ksiądz prałat Zdzisław Peszkowski, na temat odnalezionego 

dokumentu z 5 marca 1940 roku: „JeŜeli się chowa prawdę, uczciwą, 

prawdziwą i gdy przychodzi taki moment fantastyczny i los daje nam papier, 

daje dokument, który nie ma porównania z Ŝadnym innym dokumentem, jaki 

kiedykolwiek i przez kogokolwiek był wydany. Ten dokument myśmy 

wyciągnęli. To golgota wschodu, która mówi nam, Ŝe pomoŜe nam jak matka 

najlepsza, Ŝe pomoŜe Ŝeby ta prawda Ŝyła. Ile śydzi mięli dokumentów? Jezus 

Maria, a my to mamy, taki dowód! Dziękowałem matce boŜej za to, co 

dostałem”.465  

Oleg Zakirow były major KGB, poszukujący na własną rękę świadków 

zbrodni w Katyniu wyznaje: „Oni nigdy by mi tego nie powiedzieli, nawet 

podczas przesłuchania i na torturach, ale ja, jako współpracownik KGB 

zachodziłem i pokazywałem swoją legitymację. Robiłem to celowo, a to, 

dlatego gdyŜ wyczuwałem, Ŝe oni mi nic nie powiedzą. Posługując się swoimi 

dokumentami – bóg mi to pewnie wybaczy – wydobywałem od nich prawdę. 

Bardzo duŜo mi opowiedział Piotr Fiodorowicz Klimow – były dozorca w 

więzieniu NKWD. Mówił o tym jak rozstrzeliwali i jak w tej piwnicy po 

rozstrzeliwaniach zmywał krew. Mówił jak mył samochód po wywoŜeniu 

rozstrzelanych w Kozie Góry, do Katynia”.466 Piotr Klimow, emerytowany 

pracownik NKWD. „Od 1933 roku pracował jako dozorca, a później jako 

wartownik u Iwana Stelmacha, komendanta NKWD”.467 W 1940 roku, w 

Smoleńsku był dozorcą w więzieniu NKWD. Dopiero teraz, pokonując własny 

strach zdobył się na odwagę i postanowił wyznać szczegóły zbrodni na 

                                                 
464 „Prawo i śycie” nr 25, 1990 r., s. 10 
465 Rozmowa z ks. Prałatem Zdzisławem Jastrzębiec – Peszkowskim, patrz aneks 2 
466 Oleg Zakirow –  film dokumentalny – Der Massenmord und die Propagandalüge, cz. I i II… 
467 Pokonując własny strach przemówili świadkowie – relacja z depesz sobotnich, „Gazeta 
Olsztyńska” nr 170 z 3 września 1990 r., s. 1 (przedruk z „Gazety Wyborczej” nr 206/1990 r.) 
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polskich jeńcach wojennych w Katyniu.468  Klimow opowiada: „Co mam 

powiedzieć? Przychodzili tutaj jeden po drugim. Potem przyjechała następna 

cięŜarówka. Układano ich tutaj w rzędzie. Potem na cięŜarówki. Na 3-tonowych 

leŜały cztery obok siebie. Mój BoŜe, to było około 150-200 zwłok, na 

mniejszych cięŜarówkach mniej. Wielu, mój BoŜe tu przyjeŜdŜało, wszystko 

odbywało się tylko w nocy, w ciągu dnia nigdy. W dzień my czterej straŜnicy 

czyściliśmy samochody i posypywaliśmy piaskiem”.469 „Milczeliście tyle lat? – 

dziwi się Zakirow – Wymagano tego?”. Klimow wyjaśnia, Ŝe podpisywał pod 

groźbą odpowiedzialności przed sądem.470 

„Do moich obowiązków naleŜało mycie cięŜarówek z krwi 

rozstrzelanych. Robiłem to na rozkaz Grigoriewa, szefa garaŜu. Myłem 

cięŜarówki 1,5 tonowe i 3 tonowe. Ciała ofiar ładowano na nie za pomocą 

specjalnego taśmociągu, skonstruowanego przez Alchimowicza, pracownika 

garaŜu, który był prawdziwą <złotą rączką>. Poprzednio ciała rozstrzelanych 

wynoszono z piwnic na noszach. Robili to zwykle kierowcy (...) Piwnica, w 

której odbywały się egzekucje, znajdowała się pod gmachem, w którym dzisiaj 

mieści się Urząd Spraw Wewnętrznych obwodu Smoleńskiego, ulica 

DzierŜyńskiego 13, trzecie okno. W niewielkim pomieszczeniu piwnicznym był 

właz, w którym umieszczano skazanego. Właz kanalizacyjny. Po 

wprowadzeniu ofiar, otwierano właz, głowę umieszczano na jego brzegu. 

Strzelano w potylicę. Kiedyś widziałem, Ŝe jedna z ofiar miała rozpruty brzuch 

(...) W latach 1933 – 40 strzelano prawie kaŜdego dnia. Ciała wywoŜono do 

lasu katyńskiego. Funkcjonariusze NKWD wracali stamtąd w nocy. Ciała na 

cięŜarówkach układano stosami, po 30, 40 na kaŜdej. Następnie przykrywano 

brezentem i wywoŜono do lasu (...) Oprócz szofera zwykle jeździły trzy osoby 

plus komendant”.471  

                                                 
468 Pokonując własny strach przemówili świadkowie... 
469 Piotr Klimow - film dokumentalny – Der Massenmord und die Propagandalüge, cz. I i II… 
470 tamŜe 
471 Piotr Klimow – Pokonując własny strach przemówili świadkowie... 
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Wszystko, co miało miejsce w więzieniu NKWD w Smoleńsku, zdarzyło 

się takŜe w Kalininie. Opowiada o tym Dymitr Stiepanowicz Tokariew, jeden ze 

sprawców. Prokuratura radziecka nagrała jego zeznania w 1991 roku472 

„Wtedy jak przyjechali Włosi: Sniegubov i Krivienko, to przywieźli ze sobą całą 

pełną walizkę pistoletów. To były pistolety nie specjalnego typu. Walter. Nie 

pamiętam innych. Naboje były właściwe, do Waltera. Praca trwała codziennie, 

bezustannie. Liczono tak po 250 ludzi. Bo zastrzelić 6 tysięcy nie łatwo. To nie 

byle jaka liczba. Codziennie. To było straszne, następstwa. Choćby, dlatego Ŝe 

Rubanov wkrótce zwariował, Pavlov – mój pierwszy zastępca zastrzelił się, 

Suchariev – mój szofer równieŜ się zastrzelił, no i Eden Blochin teŜ się 

zastrzelił, a to coś oznacza”.473 

Dalej Klimow: „W lesie rozmieszczony był specjalny oddział, z którego 

pamiętam: Bełkina oraz Ustinowa. To oni wykopywali doły i grzebali 

pomordowanych (...) Za umycie cięŜarówki z krwi płacono mi 5 rubli, w 

przeliczeniu na <nowe> ruble było to 50 kopiejek. Ci, którzy rozstrzeliwali i 

wywozili ciała, otrzymywali dodatkowe wynagrodzenie. Wszyscy dostawali teŜ 

spirytus i zakąskę (...) Z tych, co strzelali zapamiętałem Gribowa, Stelmacha, 

Gwozdowskiego i Estrina. Z kierowców pamiętam Kuleszowa, Kostaczenkowa, 

Nikołajewa, Grigoriewa i Titkowa. Ten ostatni jeździł jednak przede wszystkim  

z kolejnymi szefami smoleńskiego NKWD. Jeździł teŜ Lewczenkow, który 

został zabity przez jednego z więźniów (...)474  

„Prawda o losie jaki spotkał jeńców Kozielska, Starobielska i 

Ostaszkowa, była jeszcze wówczas stronie polskiej nieznana. Sowieci 

starannie ją ukrywali. W archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum gen. 

Sikorskiego w Londynie, w zespole Prezydium Rady Ministrów, sygn. PRM 

41/II, znajduje się odpis noty Kota z 13 października 1941 r., która stanowiła 

pisemne poparcie spraw przedstawionych w czasie wcześniejszego spotkania 

                                                 
472 film dokumentalny – Der Massenmord und die Propagandalüge, cz. I i II… 
473 Dymitr S. Tokariew - tamŜe 
474 Piotr Klimow – Pokonując własny strach przemówili świadkowie... 
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z Wyszyńskim (6 październik)”.475 W załączniku do wspomnianej noty 

zamieszczono dane dotyczące miejsc, w których więziono polskich oficerów i 

osoby cywilne. Nasuwa się pytanie: ilu polaków z liczb wymienionych w 

załączniku, padło ofiarą zbrodniczej decyzji Biura Politycznego WKP(b) z 5 

marca 1940 roku, którą ostatnio opublikowano? Prawdopodobnie nigdy nie uda 

się, nawet w przybliŜeniu, ustalić liczby Ŝołnierzy wszystkich stopni – ofiar 

nienawiści i komunistycznego terroru. JednakŜe jak sądzę, warto przybliŜyć 

szerszym kręgom nigdy dotychczas w kraju nie publikowany dokument z 

londyńskiego archiwum, świadczący o tragicznym losie Polaków w Rosji 

Sowieckiej.476 

Wróćmy jeszcze do przejmującej relacji Klimowa i jego niezawodnej 

pamięci, skoro po tylu latach jest wstanie wymienić wiele nazwisk, a takŜe 

szczegółów tragedii katyńskiej: „Pamiętam, Ŝe polskich oficerów rozstrzeliwano 

w 1940 roku. Egzekucji w lesie katyńskim dokonywała ekipa Stelmacha. 

Pewnego razu przez przypadek znalazłem się na miejscu kaźni. Widziałem 

długi wąwóz, miał 100 metrów długości i 2-3 metry głębokości. Polacy leŜeli w 

nim rzędami, częściowo przysypani ziemią (...) O egzekucjach opowiedział mi 

teŜ Ustinow, jeden z kierowców. Po tym jak zobaczyłem pomordowanych 

Polaków, zostałem stamtąd zabrany. Nakazano mi milczenie. Wtedy, jak 

równieŜ po wojnie Stelmach, Estrin, Gwozdowski i Gribow niejednokrotnie 

powtarzali mi bym milczał (...) Ustinow i Gribow powiedzieli mi, Ŝe polskich 

oficerów rozstrzeliwali Stelmach, Gwozdowski, Estrin i sam Gribow. To oni 

odgrywali główna rolę przy egzekucjach (...) Wiem teŜ, Ŝe Polaków 

przywoŜono na stację kolejową w Gniezdowie i Ŝe miejsca kaźni pilnował pułk 

wojsk konwojenckich NKWD. W 1943 roku w świetlicy NKWD, zobaczyłem 

kilka - bodaj 5 skrzynek. Dowiedziałem się, Ŝe zawierają czaszki 

pomordowanych Polaków oraz, Ŝe zostaną wysłane do Moskwy do ekspertyzy. 

                                                 
475 Andrzej Czesław śak – Nie tylko Kozielsk, Starobielsk i Ostaszków, „Polska Zbrojna” nr 219 z 
6-8  XI 1992 r., s. 2 
476 tamŜe 
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Po pewnym czasie skrzynki wróciły do Smoleńska i zostały wywiezione do lasu 

katyńskiego. Dopiero później uświadomiłem sobie, Ŝe chodziło o zwalenie winy 

na Niemców. Tymczasem Polaków rozstrzeliwali nasi w 1940 roku (...) Wiem 

takŜe, iŜ w lochach NKWD w Smoleńsku rozstrzeliwano polskich duchownych 

(...) W czasie gdy mordowano Polaków do Smoleńska na ryby przyjeŜdŜali 

Kaganowicz i Szwernik. Wypoczywał tu takŜe Woroszyłow”477 

W tym samym czasie, co Oleg Zakirow pewien korespondent 

paryskiego dziennika „France Soir” Christophe Gautier odnalazł w Smoleńsku 

Iwana Titowa. Titow miał wtedy 72 lata. W 1940 roku pracował jako kierowca 

NKWD, był zatem świadkiem zbrodni dokonanej na Polakach w Katyniu. 

Podczas rozmowy z Gautier’em Titow ujawnił parę jej szczegółów. Podpisując 

zobowiązanie w 1940 roku, obiecywał, Ŝe nie piśnie ani słowa o tym, co się 

działo wiosną tamtego roku. Dzięki temu zobowiązaniu uniknął śmierci.478 

Zdaniem Titowa w grzebaniu zwłok polskich oficerów brało udział 

szesnastu sowieckich rekrutów, którzy po wykonaniu roboty podzielili losy 

Polaków. Tych szesnastu podobno pochowano jako pierwszą najwyŜszą 

warstwę w pierwszej zbiorowej mogile katyńskiej. Całością według Titowa 

kierował Piotr Soprunienko. Po przeproszeniu narodu polskiego za zbrodnię w 

Katyniu przez Gorbaczowa, Titkow przestał milczeć. Wspomniał on, Ŝe były 

dwa sposoby uśmiercania Polaków. Jednych zabijano w podziemiach willi 

NKWD w Katyniu. Podczas wykonywanych egzekucji obok, za ścianą pracował 

silnik traktora. Dzięki takiemu zagłuszaniu, nie było słychać wystrzałów. 

Pozostałych polskich oficerów rozstrzelano w lesie katyńskim. Titkow dodał, Ŝe 

oprócz Katynia, podobnych masowych czystek dokonywano w pobliŜu 

Charkowa i Kalinina, na obszarach jakie naleŜały do NKWD, a później do KGB. 

Nostrow - szef departamentu archiwów KGB utrzymywał, iŜ wszelkie 

kompromitujące dokumenty dotyczące masakry polskich oficerów, zniszczono 
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w roku 1948. Titkow zaprzeczył, jest pewien, Ŝe takie papiery jeszcze istnieją. 

Świadczy o tym chociaŜby fakt, Ŝe na polecenie Gorbaczowa wszystkie dacze 

KGB, znajdujące się w okolicy Smoleńska, Kalinina, czy Charkowa przekazano 

ministerstwu zdrowia, a niektóre z nich przekształcono w domy starców.479 

Kolejnym dowodem wskazującym Związek Radziecki jako jedynego 

sprawcę masakry w Katyniu jest opowieść Józefa AbłaŜeja, który trafił do 

obozu w Ostaszkowie mając niespełna 20 lat. W 1938 roku ukończył szkołę 

Podoficerską dla Małoletnich nr 1 w Koninie, przydzielono go do 78 pułku 

piechoty stacjonującego w Baranowiczach. Wiosną 1939 roku pułk 

zmobilizowano. W skutek nieoczekiwanych zdarzeń trafił do obozu jako jeden 

z polskich jeńców wojennych.480  

„JuŜ po kilku dniach zostałem „zwinięty” przez „wyzwolicieli”. Takich jak 

ja było setki, a moŜe i tysiące. Punkt „zborny” w Sarnach ledwo nas pomieścił. 

Tu oznajmiono nam, Ŝe wszyscy jeńcy zostaną przewiezieni do Baranowicz, 

gdzie odbędzie się rejestracja, po czym wszyscy legalnie rozejdą się do miejsc 

zamieszkania. Rzeczywiście po kilku dniach załadowano nas do bydlęcych 

wagonów, pozamykano i pociąg odjechał. Zaskoczyła nas bardzo silna eskorta 

i jej dziwne zachowanie. Dojechaliśmy do Baranowicz. Postój w tym mieście 

trwał dość długo. Czekaliśmy więc na otwarcie wagonów i zakwaterowanie nas 

w koszarach, bo przecieŜ tu miała się odbyć rejestracja. Nic takiego nie 

nastąpiło. Cały czas byliśmy zamknięci i obstawieni posterunkami. Niektórzy 

widząc, co się święci ryzykowali ucieczką, pod osłoną nocy, choć wątpię, czy 

ona któremuś się udała. Wreszcie pociąg ruszył”.481  

W obozie Ostaszkowskim panował najcięŜszy reŜim. Umieszczono w 

nim 6, 5 tysiąca jeńców, w tym 400 oficerów armii. Obok nich znajdowali się 

tam takŜe pracownicy wywiadu, Ŝandarmeria, policja, straŜ więzienna, a takŜe 
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Korpus Ochrony Pogranicza, duchowni i wojskowi z obszarów wschodnich. 

Ocalało jedynie 120, których przeniesiono do obozu w Griazowcu.482 

AbłaŜej dalej opowiada swoją historię... „ Po kilku dniach rankiem, 

chyba 5 października pociąg zatrzymał się nad rozległym akwenem. Zaczęły 

się otwierać drzwi i padła komenda „wylezaj”. Oczom naszym ukazała się 

bezkresna woda i otwarty, porośnięty chwastami teren. W zasięgu wzroku nie 

było Ŝadnych osiedli ludzkich. Ustawiono nas w dwu szeregu. Nieopodal 

zauwaŜyliśmy prymitywne molo. MoŜna było domyśleć się, Ŝe tu dobijają statki 

(...) Nie pamiętam jak długo płynęliśmy (...) Niebawem dowiedzieliśmy się, Ŝe 

jesteśmy w Ostaszkowie. Obóz zlokalizowano na wyspie, która leŜy na jeziorze 

Seliger (Wołgo). Tymczasem zakwaterowano nas w ogromnej sali monastyru. 

Przygnębiający obraz. Trzypiętrowe „nory” ustawiane, juŜ nie pamiętam w 

trzech lub czterech rzędach, bez Ŝadnego posłania. Goluteńkie dechy. Między 

tymi pryczami korytarze wyglądały jak tunele. Ciągle miałem wraŜenie, Ŝe ta 

cała konstrukcja runie, Ŝe pod nią znajdują się jakieś tajemnicze lochy i takowe 

prawdopodobnie były. Na ten temat krąŜyły róŜne pogłoski”.483 

Józef AbłaŜej przypomina sobie jak bardzo przyglądano mu się 

podczas apeli, czy zbiórek, wyznaje, Ŝe wtedy budził się w nim lęk i obawa o 

los, który spoczywał w niepewnych rękach....Pogłoski o zwolnieniu części 

jeńców stawały się z czasem coraz głośniejsze. Pod koniec listopada jeńcy z 

terenów zagarniętych przez Związek Radziecki partiami zaczęli odjeŜdŜać.. nie 

wiadomo było tylko dokąd? MoŜe do domu? Tego nikt nie mógł być pewny. W 

jednej z grup znalazłem się właśnie Józef AbłaŜej.484 
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4.2. Śledztwo rosyjskie i polskie (IPN) 
 
 

Po przyznaniu się Gorbaczowa, nikt nie miał juŜ wątpliwości, co do winy 

NKWD, ale konsekwentnie twierdził wtedy, Ŝe dokumentów dotyczących 

Katynia w jego archiwach nie ma. Kiedy opublikowano słynną notatkę 

Szelepina do Chruszczowa, gdzie Szelepin sugeruje zniszczenie dokumentów 

dotyczących pomordowanych Polaków, Łubianka wykorzystała ten fakt, 

twierdząc, Ŝe wszystkie te papiery zostały naprawdę zniszczone. Było bardzo 

trudno ustalić składy osobowe pododdziałów NKWD, aby wyłonić nazwiska 

ewentualnych świadków zbrodni. Porzucając ten pomysł grupa śledcza podjęła 

decyzje o dokładnym przeanalizowaniu materiałów badań komisji Burdenki. 

Odkryto, Ŝe duŜo wcześniej, przed pojawieniem się komisji Burdenki w lesie 

katyńskim przeprowadzono śledztwo wstępne, podczas którego zniszczono 

oryginalne dowody i zastąpiono je fałszywymi – sfabrykowanymi. W 

sprawozdaniu na ten temat znalazł się opis przedmiotów znalezionych przy 

zwłokach, w czasie ekshumacji. Nie było wśród nich dokumentów z datą 

późniejszą niŜ 14 maja 1940 roku. W specjalnym „Komunikacie” Burdenki 

natomiast znajduje się dziewięć dokumentów z datą między listopadem 1940, 

a czerwcem 1941 roku, naleŜących rzekomo do sześciu przypadkowych ofiar 

zbrodni katyńskiej. Nigdy jednak nie pokazano ich nikomu, nawet podczas 

śledztwa w Norymberdze. Ustalenia grupy śledczej prokuratury wojskowej 

dowiodły, Ŝe dokumenty te sfałszowano na potrzeby Związku Radzieckiego.485 

„Przy jednym z trupów komisja Burdenki znalazła nie wysłaną 

pocztówkę, napisana przez Stanisława Kuczyńskiego i datowaną 20 czerwca 

1941 roku. W kaŜdym z trzech obozów był Stanisław Kuczyński, lecz tego, 

który napisał pocztówkę, nazywano <Kuczyński – Iskander Bej>. Jego nie 

rozstrzelano: na rozkaz Berii z 16 lutego 1940 roku przeniesiono go do 

Moskwy. Jego pocztówka, którą napisał w więzieniu wewnętrznym NKWD, 
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została podrzucona do mogiły przez <odpowiednie organy> przeprowadzające 

<wstępne dochodzenie>”.486 Kolejny przykład podany w „Komunikacie” to 

kartka pocztowa z Tarnopola ze stemplem 12 listopada 1940 roku, jednak jeśli 

się bliŜej przyjrzeć, faktyczna data jak widnieje na pocztówce to „Tarnopol 

12.II.1940”. w tamtych czasach bowiem miesiące na stemplach pocztowych w 

Związku Radzieckim podawane były cyframi rzymskimi. Podobnie w przypadku 

pozostałych dokumentów, kaŜdy był sfabrykowany, aby winą za zbrodnię na 

polskich oficerach obarczyć Niemców. Podczas badań nad sprawą zbrodni 

katyńskiej sprawdzono zeznania kilku dawnych świadków. Jednym z nich był 

profesor fizyki Jefimow, który pod groźbą tortur złoŜył fałszywe zeznania, 

świadczące przeciwko Niemcom. Ujawniono równieŜ sprawę Kriwoziercowa, 

który podobno widział w sierpniu 1941 roku niemieckie cięŜarówki jadące w 

stronę lasu katyńskiego, a takŜe jeńców wiezionych w tamtym kierunku i 

słyszał wystrzały, które stamtąd dochodziły. Podczas przesłuchania przez 

organ GPW Kriwoziercow zmienił zeznania, opowiadając całkowicie inną 

historie. Z jego drugich zeznań wynikało, Ŝe winni zbrodni są Rosjanie, którzy, 

jak mawiano w okolicznej wsi chcieli zorganizować Polaków w kołchoz, ale 

tamci nie zgodzili się i za to ich rozstrzelano.487  

Profesor Paweł Wieczorkiewicz – pracownik PAN oraz Uniwersytetu 

Warszawskiego, najwybitniejszy znawca historii Związku Sowieckiego i 

współczesnej Rosji, a takŜe niezłomny badacz tych obszarów historii: „W 

latach 90. Ŝyli trzej gen. NKWD na bardzo dobrych emeryturach, zamieszani w 

zbrodnię – Soprunienko, Tokariew i Rajchman”.488 

Na koniec grupa śledcza zidentyfikowała i odnalazła Ŝyjących 

świadków, samych pracowników NKWD, uczestniczących w rozstrzeliwaniach. 

Cenne okazały się zeznania byłego naczelnika Zarządu NKWD obwodu 
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kalinińskiego – generała majora Tokariewa. Opowiedział on z najmniejszymi 

szczegółami jak wyglądało pomieszczenie, w którym mordowano jeńców. 

Tokariew wyznał, Ŝe ściany celi śmierci obszyte były wojłokiem, Ŝe ofiary 

zabijano strzałem w potylicę, niemieckimi Walterami. Tokariew wspomniał o 

wstrząsającym rozkazie Kopułowa, aby sprzątnąć wszystkich tych świadków, 

którzy nie uczestniczyli by w mordowaniu. Próbując uratować jednego z 

kierowców, który nie chciał uczestniczyć w rozstrzeliwaniach, Tokariew 

zagroził mu śmiercią. Podsumowując Tokariew wymienił liczbę ofiar w 

Miednoje, a takŜe wskazał miejsce, gdzie pochowano zwłoki. W rezultacie 

stwierdzono, Ŝe badania komisji Burdenki były powierzchowne, natomiast dane 

załączone w „Komunikacie” mówią jedynie o wnioskach, nie zaś o 

przesłankach owych wniosków. Wszelkie inne sfałszowane dowody zostały 

bardzo rzetelnie przeanalizowane i obalone. Śledczy prokuratury wojskowej 

dokładnie zbadali notatkę Szelepina do Chrszczowa. Szelepin potwierdził 

autentyczność sporządzonej własnoręcznie notatki, jednak czy sprawy 

ewidencyjne dotyczące rozstrzeliwań jeńców zostały zniszczone, jak 

sugerował Chruszczowowi Szelepin, nie wiadomo. W 1994 roku Prokuratura 

Wojskowa zakończyła swoje śledztwo. Kierujący grupą dochodzeniową 

Anatolij Jabłokow postanowił zamknąć sprawę ze względu na śmierć  

oskarŜonych. Wojskowy prokurator zaś zakwalifikował masakrę polskich 

jeńców wojennych wbrew prawodawstwu rosyjskiemu, obowiązującemu w 

momencie dokonania zbrodni, aczkolwiek zgodnie z Statutem Wojskowego 

Trybunału Międzynarodowego w Norymberdze. Wywołało to sprzeciw 

podwładnych Jabłokowa, uchylono jego postanowienie. Sprawą zajął się inny 

prokurator, któremu zasugerowano zmianę charakteru przestępstwa na tzw. 

naduŜycie władzy.489 

W styczniu 2002 roku Władimir Putin przyjechał z wizytą do Warszawy. 

Wcześniej spotkał się on na Kremlu z grupą dziennikarzy polskich. Z ust 
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Adama Michnika – naczelnego redaktora „Gazety Wyborczej” padło pytanie: 

„Jakie jest miejsce Stalina w historii Rosji”. Putin wyczuł prowokację i 

odpowiedział stanowczo: „Stalin był oczywiście, dyktatorem”, ale „to właśnie 

pod jego przywództwem kraj zwycięŜył w II wojnie światowej”.490  

4 sierpnia 2004 roku prezes Instytutu Pamięci Narodowej, na 

stanowisku szefa pionu śledczego Instytutu – Witold Kulesza w rozmowie z 

przedstawicielami Głównej Prokuratury Wojskowej Federacji Rosyjskiej oraz 

doradcą prezydenta Putina odpowiadającym za kontakty z Unia Europejską 

ustalił, Ŝe polski historyk i prokurator przybędą do Moskwy w celu zapoznania 

się ze 156 tomami akt śledztwa strony Rosyjskiej. Rosjanie jednak informują, 

Ŝe dokumenty osobowe rozstrzelanych w Katyniu Polaków zniszczone zostały 

w roku 1959, co uniemoŜliwia sporządzenie imiennej listy ofiar.491 

 W „Trybunie” z sierpnia 2004 roku czytamy: „Co do śledztwa 

prowadzonego przez rosyjską prokuraturę wojskową – nie moŜe ono trwać bez 

końca, równieŜ dlatego, Ŝe Rosja podobnie jak Polska jest członkiem Rady 

Europy i musi przestrzegać uchwalonych przez nią norm. A dokument Rady 

Europy dotyczący praw człowieka mówi, Ŝe kaŜde postępowanie sądowe, 

takŜe śledztwo, musi się zakończyć w rozsądnym terminie”.492 

14 września Charge d’Affaires Ambasady Federacji Rosyjskiej 

przekazuje prezesowi IPN informacje dotyczącą planowanego na koniec 

września przez Główną Prokuraturę Wojskową Federacji Rosyjskiej 

zakończenia śledztwa w sprawie katyńskiej i co za tym idzie za niepotrzebny 

przyjazd do Moskwy przedstawicieli Polski.493 

Jaką kwalifikacje prawno – karną przyjęła prokuratura rosyjska? Skoro 

byli sprawcy, to powinny być odszkodowania, ale nie dla tych kilku rodzin, ale 
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dla całej reszty poszkodowanych.494 „Następnie strona polska zaczęła się 

domagać ukarania, więc prokuratura rosyjska występuje, Ŝeby polska równieŜ 

zbadała, co się z tymi 60 tysiącami stało. No i ten ping pong cały czas trwał. 

Śledztwo zostało rozpoczęte, gdyŜ tam była podstawa, są dokumenty, które 

mówią, jest sto ileś tomów tego. Część pozwolili oglądać, ale części nie 

pozwolili skopiować, bo jak skopiujemy, to.. no dokumenty śledztwa są 

dokumentami, waŜnymi (…) Jak tutaj zaczęto poruszać kwestię upamiętnienia 

u nas,  kto to ma zrobić i kto powinien zapłacić? No w końcu chyba ten 

sprawca powinien, moim zdaniem, prawda? Ale on się nie kwapił, więc strona 

polska przystąpiła do budowania, no wiemy, Ŝe były trudności, z Ukrainą nie 

było, w Charkowie bardzo łatwo. W Charkowie były problemy, czy ekshumacje 

przeprowadzać bez zgody, no, ale ostatecznie musieli się na to zgodzić, no bo 

jeszcze jakby to moŜna powiedzieć – Ŝołnierz to Ŝołnierz, ale to jest 

ludobójstwo, bo to cywil, tak? To jest człowiek, który nie walczył, bo wojny nie 

było, oni nie walczyli ze stroną sowiecką. Czyli to jest druga sprawa, Ŝe zaczęli 

naukowo to badać. Trzeci element to jest to, Ŝe w Polsce zaczęto się domagać 

ukarania i jeszcze niektórzy Ŝyli, Soprunienko na przykład. Jeden z szefów 

NKWD na Ukrainie, on Ŝył i co moŜna mu zarzucić? No asystował, ale zostawił 

teŜ piękne wspomnienie, on był podwładnym, podstawa szła od rządu, bo 

Stalin stał na czele rządu. On był przecieŜ wtedy premierem”.495 

Zdaniem Andrzeja Kostrzewskiego: „Wtedy to, co obecnie nazywa się 

zbrodnią ludobójstwa, wtedy było zbrodnią czystki etnicznej, czyli mordowania 

pewnego narodu. Natomiast przy zbrodni katyńskiej, według naszych 

pobieŜnych bardzo ustaleń, zamordowano na przykład 900 oficerów 

pochodzenia Ŝydowskiego. Była to zbrodnia na jeńcach wojennych, 

naruszająca porządek prawny nie między Polska, a Związkiem Sowieckim, czy 
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obecnie Federacją Rosyjską. To była zbrodnia naruszająca międzynarodowy 

porządek prawny”.496 

Stosunki pomiędzy Rosją, a Polską pogorszyły się jeszcze bardziej w 

związku z próbą regulowania przez Aleksandra Kwaśniewskiego kryzysu na 

Ukrainie. Doprowadziło to do definitywnego zamknięcia tematu zbrodni 

katyńskiej. W marcu 2005 roku Aleksander Sawienkow, ogłosił fakt o 

zakończeniu śledztwa. Na konferencji, którą w tej sprawie zorganizowano 

powiedział on: „Na prośbę strony polskiej dokładnie zbadaliśmy wszystkie 

okoliczności i na podstawie wyników tych badań wydaliśmy odpowiednie 

orzeczenie sądowe. Sprawa karna została zamknięta z powodu braku znamion 

przestępstwa, poniewaŜ ludobójstwo narodu polskiego nie miało miejsca ani 

na poziomie państwowym, ani w sensie prawnym. Sprawa została zamknięta 

jako wojskowe przestępstwo słuŜbowe, związane z przekroczeniem uprawnień 

słuŜbowych (…) Nie było ludobójstwa i nie będę podejmować dyskusji na ten 

temat”.497 

Profesor Witold Kulesza z Instytutu Pamięci Narodowej uwaŜa Ŝe: 

„Mimo oczywistej kwalifikacji prawno karnej zbrodni katyńskiej – jako zbrodni 

ludobójstwa, właśnie po dziś dzień spotykamy się z zaprzeczaniem tej właśnie 

kwalifikacji prawnej”. 498   

„Strona polska nie moŜe nawet w pełnym zakresie zapoznać się z 

materiałami zamkniętej sprawy. Według słów Sawienkowa, ze 183 tomów 

sprawy 116 zawiera informacje będące tajemnicą państwową. Dlatego Polsce 

moŜe zostać przekazanych tylko 67 tomów”.499 

Zapytałam dr Karpusa, czy Rosjanie mają coś do ukrycia, skoro nie 

pokazali i nie zamierzają pokazać reszty dokumentów. W odpowiedzi 

usłyszałam: „Dokładnie, ale to zawsze mają, bo śledztwo się toczyło w Rosji, 
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ale przede wszystkim na pewno przesłuchali tych wszystkich Ŝyjących, 

zgromadzili wszystkie dokumenty (…) Dlaczego Rosja i te koła rosyjskie myślą 

imperialnie. Polacy mają na krótką metę myślenie albo nie myślą. Trzeba to 

wszystko powiedzieć. Najpierw są dokumenty, potem cmentarze, a potem? 

będzie domaganie się odszkodowania. Jasna sprawa, bo to przecieŜ jest 

morderstwo, ludobójstwo niewinnych ludzi, to jest rekompensata w kaŜdym 

europejskim myśleniu, w kaŜdym prawie. Musi być, zresztą część rodzin 

katyńskich się domagała i to chyba był błąd. No i oni rozumowali, Ŝe tak 

będzie, więc próbowali do tego nie dopuścić. Jest moŜliwość odszkodowania, 

tylko, Ŝe to są śmieszne kwoty, a po drugie moŜna ubiegać się o 

odszkodowanie tylko na miejscu popełnienia zbrodni, więc rodziny katyńskie 

powinny się udać do tych miejsc i występować w procesach. To jest tak 50-

60$, to śmieszne, wobec tego strona rosyjska chciała doprowadzić do czego?, 

do rekompensaty, do zrównowaŜenia, tak jak w wielu sprawach, Ŝe po prostu 

my bierzemy swoje, a wy weźmiecie na siebie swoje i juŜ, czyli taka 

rekompensata obopólna, wy zapłacicie swoim katyńczykom, a my weźmiemy 

na siebie tych jeńców naszych u was. I to na tym polegało, na tym polega 

dyskusja. Tylko problem polega na tym, Ŝe rodzin tych jeńców jest ile? Oni 

nawet nie mają świadomości. Trochę osób się orientuje, ale nie wiele. Niewielu 

pamięta, no bo jaka jest świadomość swoich przodków? - niewielka, 

szczególnie po rewolucji i dalej, gdzie niszczono te dokumenty, bano się.. To 

jest więc pierwszy element – finansowy, a drugi to, to, Ŝeby pokazać (ofensywa 

szła nie tylko wewnątrz Rosji). Najpierw istniały instytuty sowietologiczne, one 

nie przewidziały upadku Związku Sowieckiego, no bo Ŝyły z tego, tak? 

Natomiast one po upadku Związku Sowieckiego nadal istnieją, teraz jako 

instytuty Rosji. Zajmują się Rosją i kulturą rosyjską i oni zbierają taką prasę. 

Znajomość języka rosyjskiego to jest bardzo duŜo, więc to jest wielonakładowa 

prasa, tam wychodzi 300-400 tysięcy. Tak samo równieŜ te naukowe to są 20-

25 tysięcy, a nasze? Kto czyta po polsku? Więc cały świat teŜ patrzy na to 
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poprzez pryzmat rosyjskiego punktu widzenia, więc Rosjanie myślą 

długofalowo, Ŝe w ten sposób jak my będziemy o tym pisali, będzie cały czas 

dyskusja trwała, to świat będzie o tym czytał, a gdzie to pójdzie potem? do 

archiwum elektronicznego i dyskusja się toczy zarówno w Internecie, 

wystarczy wejść na stronę rosyjską i wpisać Tuchola, czy obozy jeńców, 

łaaach, dyskusja cały czas trwa i spór się toczy, Ŝe tutaj Polacy są tacy 

wredni.. Jelcyn nam to oddał, ale potem juŜ nie panował nad sytuacją, tam się 

teŜ kształtowała nowa strategia moŜna powiedzieć w stosunkach 

międzynarodowych i to powodowało, Ŝe tutaj takie przepychanki były. Ze 

strony polskiej teŜ nie było jakiejś konkretnej koncepcji, najwaŜniejsze było 

oczywiście utworzenie cmentarzy, Ŝeby one były. A nasze stosunki były bardzo 

złe za Putina”.500 

„Rosjanie nie będą się tym zajmowali, bo dla nich to ujma, po drugie, 

wróciliśmy tydzień temu z Rosji. Oni się trochę dziwią, Ŝe Polacy tak naciskają. 

Ja im trochę tłumaczyłem, bo to młodzi ludzie. Mówią, Ŝe Rosjanie więcej 

stracili ludzi w wyniku represji stalinowskich i Ŝe te represje to w duŜej części 

robili teŜ Polacy, bo w NKWD byli teŜ Polacy – DzierŜyński.. Ja teŜ im tłumaczę 

inną rzecz, kto to zrobił.. bo weźmy pod uwagę Jedwabne na przykład. Tamto 

było inspirowane i to było raczej spontaniczne, a tu było przemyślane, decyzje 

podjęte wcześniej i tu jest właśnie problem, Ŝe to od góry rząd zdecydował, no 

który rząd wydaje decyzję o mordowaniu? To sąd powinien o to dbać, a skoro 

to rząd, to jest za to odpowiedzialny i teraz ci, którzy ich powołują, czy 

odwołują z tego rządu. Władza Związku Sowieckiego powinna wziąć na siebie 

odpowiedzialność, chociaŜby przeproszenie.. Samo przyznanie się do zbrodni 

nie jest waŜne, istnieje równieŜ zadość uczynienie, a tego Rosja nie chce 

zrobić. Oni mówią, Ŝe takich <katyni> w Rosji jest pełno w kaŜdej 

miejscowości. Ja im mówię, Ŝe Polacy nie mają pretensji do Rosjan, wiemy, co 

wycierpieli, Ŝe tak samo byli represjonowani. Mamy pretensje tylko do władzy 
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sowieckiej. Skoro władza to zrobiła, a tu mamy czarno na białym. Trzeba to 

potępić, przyznać się – to juŜ jest zrobione, ale przede wszystkim potępić i 

odpowiednio zareagować”.501 

W ksiąŜce Zbrodnia katyńska w świetle prawa ks. prałat Zdzisław 

Peszkowski oraz dr Grzegorz Jędrzejek poruszają aspekt prawny zbrodni 

katyńskiej. Dla księdza Peszkowskiego najwaŜniejsze są „prawda”, „pamięć”, 

„prawo” i „przebaczenie” – tzw. „4p”. jak pisze Dominik Sankowski w ksiąŜce 

tej ukazana została „perwersja prawna”, której symbolem będzie być moŜe 

zbrodnia katyńska. Prawo, powinno dąŜyć do prawdy, a nie działać na korzyść 

kłamstwa, jak teŜ było w procesie norymberskim, gdzie oskarŜycielami byli 

sami winowajcy. Celem ksiąŜki jest dowiedzenie, Ŝe zbrodnia w Katyniu miała 

charakter ludobójczy, naruszający wszelkie normy prawne.502 
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4.3. Sprawa katy ńska po marcu 2005 roku 
 
 
 „Polska powinna zrobić wszystko, co moŜe, aby ustalić okoliczności 

zbrodni w Katyniu i pozostałych miejscach kaźni oficerów i urzędników 

polskich”503 – podała „Gazeta Polska” z czerwca 2005 roku. „Następnie naleŜy 

wystąpić na arenie międzynarodowej z oskarŜeniem wobec Rosji o zbrodnie 

wojenne oraz zaŜądać odszkodowania za nie, zgromadzić dowody ludobójstwa 

na obywatelach polskich. Dotyczy to okresu od dokonanej w porozumieniu z 

hitlerowskimi Niemcami sowieckiej napaści na Polskę 17 września 1939, do 

zakończenia najbardziej intensywnej fazy okupacji Polski przez wojska 

sowieckie w 1956 r.”.504 

W Rzeczpospolitej z 4 sierpnia 2005 roku w artykule pt: Katyń. 

Odnaleziony dokument podano, Ŝe do Instytutu Pamięci Narodowej trafi 

specjalny raport niemiecki, będący w posiadaniu profesora Władysława 

Nasiłowskiego. Raport ten dotyczy badań mogił pomordowanych w Katyniu 

oficerów polskich, które prowadziła w roku 1943 specjalna komisja 

niemiecka.505 „Najbardziej znane zdjęcie z Katynia to fotografia Tadeusza 

Prągłowskiego, który wraz z księdzem Stanisławem Jasińskim ogląda groby 

zamordowanych przez NKWD polskich oficerów. O tym, Ŝe Prągłowski był w 

1943 roku w Katyniu i ma niemiecki raport, wiedziała jedynie rodzina. PoŜółkła, 

ponad 300-stronicowa księga nosi tytuł "Amtliches Material zum Massenmord 

von Katyn". Została wydana w 1943 roku w Berlinie i jest raportem 

niemieckiego profesora Gerharda Buhtza z prac dokonanych w czasie odkrycia 

grobów polskich oficerów. Od wielu lat raport jest u Władysława 

Nasiłowskiego, emerytowanego profesora Śląskiej Akademii Medycznej w 

Katowicach. Profesor Nasiłowski wspomina: <Byłem uczniem prof. Tadeusza 

                                                 
503 „Gazeta Polska” z 1 czerwca 2005 r., s. 22 
504 tamŜe 
505 Tomasz Szymborski – Katyń. Odnaleziony dokument, „Rzeczpospolita” z 4 sierpnia 2005 r., 
s.4 
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Prągłowskiego, który w kwietniu 1943 roku jako przedstawiciel polskich 

medyków sądowych razem z delegacją PCK i Rady Głównej Opiekuńczej 

został przewieziony przez Niemców do lasu katyńskiego, gdzie pokazano im 

groby i miejsce kaźni oficerów>. Dodaje on równieŜ, Ŝe przed śmiercią w 1983 

roku profesor Prągłowski oddał raport w depozyt Zakładowi Medycyny 

Sądowej w Katowicach, którym on wówczas kierował. Zapewnia, Ŝe ksiąŜka, 

podpisana przez Buhtza, jest jednym z niewielu ocalałych egzemplarzy i 

niewykluczone, Ŝe to jedyny w Polsce oryginał raportu”.506 

Witold Kulesza z Instytutu Pamięci Narodowej wyraził zadowolenie z 

moŜliwości przyjęcia w depozyt owego oryginalnego raportu, którego treść była 

mu znana wcześniej. Raport jest dokładnie sporządzonym zapisem wszelkich 

dowodów świadczących na niekorzyść Związku Radzieckiego. Zawiera on 

m.in. spis około 4 tysięcy wydobytych i przebadanych ciał. Fotografie czaszek 

z otworami wlotowymi i wylotowymi uŜywanych do mordowania kul, 

korespondencję z Międzynarodowym Czerwonym KrzyŜem, a takŜe 

reprodukcje rzeczy osobistych, czy dokumentów znalezionych przy ofiarach i 

dość szczegółowe zeznania przesłuchiwanych świadków, mieszkających w 

okolicach Katynia. Co prawda przed przystąpieniem do egzekucji oficerów, 

NKWD konfiskowało biŜuterię i zegarki, jednak wszelkie inne rzeczy osobiste 

szły ze swoimi właścicielami do grobu. Listy, pieniądze, kalendarzyki, a nawet 

rosyjskie gazety obozowe datowane najpóźniej na wiosnę roku 1940. Po 

wojnie Tadeusz Prągłowski był prześladowany i przesłuchiwany przez Urząd 

Bezpieczeństwa, następnie kontrolowany przez SłuŜby Bezpieczeństwa. Za 

udział w ekshumacjach w lesie katyńskim nie mógł otrzymać tytułu 

profesorskiego (podobnie, jak wspominany w rozdziale drugim Jerzy Łojek).507 

Sejm polski przyjął wczoraj uchwałę, która głosi, Ŝe „Zbrodnia w Katyniu 

była częścią wspólnego planu III Rzeszy i Związku Sowieckiego. Jego celem 

                                                 
506 Tomasz Szymborski – Katyń. Odnaleziony dokument.., s.4 
507 tamŜe 
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było zniszczenie Polski i <eksterminacja najbardziej wartościowych i 

patriotycznych polskich obywateli>”.508  

To nie była zwykła wojenna tragedia – pod takim nagłówkiem ukazał się 

w „Gazecie Wyborczej” artykuł przypominający o kolejnej 65 rocznicy 

rozstrzelania przez sowieckie NKWD tysięcy polskich jeńców wojennych 

wiosną 1940 roku. Sejm RP złoŜył hołd pamięci bestialsko pomordowanym. 

„Ten bezprzykładny, ludobójczy mord, dokonany na bezbronnych jeńcach 

wojennych z pogwałceniem najbardziej elementarnych zasad prawa i 

moralności był częścią straszliwego planu dwóch totalitarnych państw – 

niemieckiej III Rzeszy i Związku Sowieckiego (...) Dziękujemy wszystkim, 

którzy w minionych dziesięcioleciach, nie zwaŜając na zakazy, szykany i 

rozpowszechniane oficjalnie kłamstwa, nie ustali w wysiłkach podtrzymywania 

pamięci o Katyniu i dąŜeniu do wyjaśnienia okoliczności mordu. Chylimy czoła 

przed rodzinami pomordowanych, które w najcięŜszych czasach z wielkim 

poświęceniem pielęgnowały pamięć o tej tragedii oraz domagały się prawdy o 

losach najbliŜszych. Dziękujemy wszystkim Polakom w kraju i na emigracji, 

którzy mieli odwagę odkrywać i głosić prawdę o Katyniu. Sejm RP wyraŜa 

jednocześnie ubolewanie, Ŝe do dziś zbrodnia katyńska jest przedmiotem 

politycznych działań zmierzających do jej zrelatywizowania i pomniejszenia, a 

takŜe rozmycia odpowiedzialności sprawców. Jesteśmy przekonani, Ŝe tylko 

ujawnienie pełnej prawdy o zbrodni, a takŜe napiętnowanie i ukaranie 

wszystkich jej sprawców będzie słuŜyć zabliźnieniu ran i kształtowaniu 

dobrosąsiedzkich stosunków między Rzeczpospolitą Polską, a Federacją 

Rosyjską (...) Dlatego wierni pamięci niewinnych ofiar spoczywających w 

Katyniu, Miednoje i Charkowie – oczekujemy od narodu rosyjskiego i władz 

Federacji Rosyjskiej ostatecznego uznania ludobójczego charakteru mordu na 

polskich jeńcach , tak jak to zdefiniowano podczas procesu w Norymberdze. 

Oczekujemy teŜ wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej zbrodni, a zwłaszcza 

                                                 
508 Paweł Wroński – Prawda o Katyniu, „Gazeta Wyborcza” nr 69 z 23 marca 2005 r., s. 1 



 205 

wskazania miejsca pochowania ogromnej grupy zamordowanych jeńców, 

których grobów do dziś nie udało się odnaleźć (...) WyraŜamy ubolewanie z 

powodu umorzenia zbrodni katyńskiej przez prokuraturę generalną Federacji 

Rosyjskiej. Oczekujemy od strony rosyjskiej wydania wszystkich dokumentów 

zgromadzonych w trakcie prowadzonych śledztw.  509  

Zdaniem Lwa Bruni, wice szefa rosyjskiego dziennika „Wriemia 

Nowostiej” Rosjanie nie mają szczególnego nastroju do rozliczeń 

historycznych. Twierdzi, Ŝe w państwie, gdzie wszyscy ludzie byli częścią 

panującego systemu, trudno scharakteryzować jak owo rozliczenie miałoby 

wyglądać. Inaczej niŜ w Polsce, bycie państwowym funkcjonariuszem, czy 

oficerem KGB nie kojarzy się negatywnie. Ludzie w Rosji nie chcą rozliczeń 

historycznych, więc jeśli polski Sejm nadal ku temu zmierza, to mało 

prawdopodobne aby osiągnął zamierzony cel.510 

Sierpień 2005 roku, minęło kolejne kilka miesięcy, ale rosyjska 

prokuratura nie uznaje mordu na polskich jeńcach wojennych w Katyniu za 

ludobójstwo. Rodziny pomordowanych zamierzają zwrócić się w tej sprawie do 

Trybunału w Strasburgu. Według nich chodzi przecieŜ o honor. Są 

zdecydowani wnieść oskarŜenie przeciwko Federacji Rosyjskiej.  

W „Rzeczpospolitej”  z dnia 4-5 marca 2006 roku czytamy: „Polacy 

zamordowani w Katyniu nie są ofiarami represji politycznych – zdecydowała 

główna prokuratura Rosji. Polski MSZ i IPN sprawy nie komentują. Oficjalnie 

stanowisko zajmą dopiero w przyszłym tygodniu”.511 Zdaniem Federacji 

Rosyjskiej mord na polskich jeńcach wojennych, przekraczający wszelkie 

normy i zasady prawa międzynarodowego, a takŜe konwencji genewskiej o 

traktowaniu jeńców wojennych na pewno nie jest zbrodnią ludobójstwa. Czym 

zatem jest? Na to pytanie Rosja nie dała wyczerpującej odpowiedzi. Nie dała 

                                                 
509 Paweł Wroński – Prawda o Katyniu.., s. 17 
510 Paweł Wroński – Prawda o Katyniu…, s. 1 
511 Andrzej Kaczyński, Jan Ordyński – Moskwy Prawda o Katyniu, „Rzeczpospolita” nr 54 z 4-5 
marca 2006 r., s. 3 
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Ŝadnej sensownej odpowiedzi. Od 2004 roku, od momentu umorzenia 

śledztwa aŜ do 18 stycznia bieŜącego roku prokuratura rosyjska milczała. W 

sprawie wystąpienia rodzin katyńskich o objęcie pomordowanych przepisami 

zawartymi w ustawie o „rehabilitacji ofiar represji politycznych” z roku 1991, 

prokuratura rosyjska wyjaśniła, Ŝe ustawa ta odnosi się wyłącznie do ofiar 

represji politycznych, skazywanych zgodnie z zasadami kodeksu karnego. 

Jeńców rozstrzelanych w lesie katyńskim natomiast sądzono w trybie 

pozakodeksowym. W toku śledztwa nie ustalono z jakiego artykułu kodeksu 

karnego z roku 1926 mięliby odpowiadać oficerowie trzech obozów, poniewaŜ 

dokumentację dotyczącą tej sprawy zniszczono.512 

30 marca 2006 w Klubie RWE odbyło się spotkanie z prof. dr hab. 

Witoldem Kuleszą odpowiedzialnym za kontakty z instytucjami Federacji 

Rosyjskiej prowadzącymi śledztwo w sprawie zbrodni Katyńskiej. Spotkanie 

prowadziła Alina Grabowska. Fragmenty dyskusji znalazły się w Polskim Radiu 

Jedynce w dwóch częściach. „Dzisiaj mamy szczególnego gościa, jest nim pan 

profesor Witold Kulesza z IPN, który kieruje komisją do badania przestępstw 

przeciwko narodowi polskiemu. Pierwsze pytanie dotyczy oczywiście tego jaki 

jest stan spraw jeśli chodzi o kontakty z władzami rosyjskimi, no bo na razie 

rosyjska prokuratura wojskowa odmówiła prowadzenia wszystkich spraw, no 

dobrze i co i zamknęła śledztwo. Na czym to polega to zamknięcie, umorzenie, 

o co tutaj chodzi?”.513 O aktualnym stanie sprawy zbrodni katyńskiej mówi 

Witold Kulesza: „Na przełomie lat 80. i 90. Rosja przyjęła na siebie historyczną 

odpowiedzialność za zbrodnię katyńską, natomiast po dziś dzień w istocie nie 

ma Ŝadnego oświadczenia strony rosyjskiej o przyjęciu na siebie prawnej 

odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. Przykładem tego stanu rzeczy jest 

pismo, które w styczniu główna prokuratura Federacji Rosyjskiej wystosowała 

do jednej z wdów po polskim poruczniku artylerii zamordowanym w Katyniu. 

                                                 
512 Andrzej Kaczyński, Jan Ordyński – Moskwy Prawda o Katyniu.., s. 3 
513 Alina Grabowska – z Archiwum dźwiękowego RWE z dnia 22 marca, 
http://www.wolnaeuropa.pl/06-04-12-katyn.php  
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Wdowa ta, jak zresztą kilkadziesiąt innych osób, członków rodzin – ofiar 

zbrodni katyńskiej wystąpiła przed kilkoma laty do strony rosyjskiej o objęcie jej 

zamordowanego w Katyniu męŜa przepisami rosyjskiej ustawy z 1991 roku o 

rehabilitacji ofiar represji politycznych. Do stycznia tego roku strona rosyjska 

odpowiadała, Ŝe nie moŜe objąć przepisami ustawy o rehabilitacji ofiar represji 

politycznych, ofiar zbrodni katyńskiej dopóki rosyjskie śledztwo w sprawie tej 

zbrodni nie zostanie zakończone (…) Rosyjskie śledztwo zostało zakończone 

umorzeniem 10 października 2004 roku (…) Ta właśnie prokuratura odniosła 

się do wcześniej składanych próśb o zastosowanie do ofiar zbrodni katyńskiej 

owej ustawy o rehabilitacji ofiar represji politycznych (…) Napisano, Ŝe nie 

moŜna zastosować przepisów rosyjskiej ustawy do ofiar zbrodni katyńskiej, bo 

nie ma podstaw dowodowych do uznania ofiar Katynia za ofiary represji 

politycznych”.514  

Argumenty prokuratury rosyjskiej, stanowią, Ŝe nie znaleziono 

dokumentów, wyjaśniających na podstawie jakich przepisów kodeksu karnego 

rosyjskiego z 1926 roku, masowo mordowano polskich jeńców wojennych. 

Rosja uwaŜa, Ŝe skoro nie istnieje dokument wskazujący odpowiedni przepis 

kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej to trudno ustalić, czy ofiary zbrodni 

katyńskiej skazano za przestępstwa polityczne, a tym samym nie wolno uznać 

ich za ofiary politycznych  represji. Instytut Pamięci Narodowej komisji ścigania 

zbrodni przeciwko narodowi polskiemu powołał się w tej sprawie na polecenie 

z 5 marca 1940 roku o zastosowaniu najwyŜszego wymiaru kary dla polskich 

jeńców wojennych, zadeklarowanych, nieprzejednanych i nie rokujących 

poprawy wrogów Związku Sowieckiego.  W poleceniu z 5 marca wskazano, Ŝe 

wyrok ma zostać wykonany natychmiast, bez przedstawienia jeńcom 

jakichkolwiek oskarŜeń i bez przeprowadzenia jakiegokolwiek postępowania 

sądowego w stosunku do nich. Szczegółowo zbadana przez prawników, 

                                                 
514 Witold Kulesza z Instytutu Pamięci Narodowej – gość Radia Wolna Europa 30 marca 2006 r., 
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pracujących w IPN – rosyjska ustawa dotycząca rehabilitacji ofiar represji 

politycznych, nie wymaga, jak ustalono wskazania przepisu kodeksu 

prawnego, na podstawie którego daną osobę skazano. Mówi się jedynie o tym, 

Ŝe wszystkie ofiary prześladowane, czy represjonowane na mocy decyzji tzw. 

„dwójek”, czy „trójek” NKWD są ofiarami represji politycznych. IPN chce 

wiedzieć, czy w obejmującym około 180 tomów śledztwie naprawdę nie istnieją 

Ŝadne dowody na to, Ŝe ofiary zbrodni katyńskiej są ofiarami wyŜej 

wspomnianych represji. Jeśli nie są, to moŜe rozstrzelano ich za przestępstwa 

pospolite. Stanowisko Federacji Rosyjskiej w tym wypadku i jej argumenty 

przedstawiają się jako zupełnie absurdalne. Cały czas mamy do czynienia z 

uchylaniem się od odpowiedzialności prawnej.515 

Bez względu na to, z jakiej strony przyglądamy się sprawie katyńskiej, 

powinniśmy obejmować represje stalinowskie jako całość. Przedstawiciele 

władz nie rozwiązują tych jakŜe istotnych kwestii, poniewaŜ dla nich masakra 

katyńska uległa przedawnieniu. Władimir Abarinow uzasadnia błąd takiego 

postępowania w następujący sposób: „KaŜdemu prawnikowi jest wiadome, Ŝe 

artykuł 48. kk RSFSR problem zastosowania zasady przedawnienia do osoby, 

która popełniła przestępstwo kwalifikujące się do kary śmierci, pozostawia 

otwarty – o tym powinien decydować sąd. Akcję katyńską naleŜy wszak 

kwalifikować jako zabójstwo umyślne przy obciąŜających okolicznościach 

(artykuł 102. kk RSFSR), czyli jako przestępstwo podlegające karze śmierci. 

Następnie akcja katyńska ponad wszelką wątpliwość stanowi zbrodnię 

wojenną, do których zalicza się, jak to głosi artykuł 6. Statutu MTW w 

Norymberdze, naruszenie praw i obyczajów wojennych, a w szczególności – 

zabójstwa i torturowania jeńców wojennych. Związek Radziecki jako uczestnik 

konwencji z 26 listopada 1968 roku o nie przedawnianiu się zbrodni wojennych 

i zbrodni przeciwko ludzkości, w grudniu 1983 roku głosował za rezolucją 

38/39 Zgromadzenia Ogólnego ONZ, zgodnie z którą pociągnięcie do 
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odpowiedzialności osób winnych tych zbrodni jest obowiązkowe dla wszystkich 

członków społeczności międzynarodowej. Prawodawstwo radzieckie równieŜ 

przewidywało ukaranie winnych zbrodni wojennych (artykuły 266 – 269. kk 

RSFSR). Rozpowszechnione jest takŜe zdanie, Ŝe sąd nad winnymi terroru 

stalinowskiego nie jest moŜliwy, poniewaŜ nie Ŝyją jego sprawcy. Lecz i to nie 

jest prawdą: zgodnie z artykułem 5. kpk RSFSR, postępowanie karne moŜe 

być wszczęte takŜe przeciwko zmarłemu, w tych wypadkach, kiedy 

dochodzenie w sprawie jest konieczne dla zrehabilitowania zmarłego lub 

wznowienia sprawy w stosunku do innych osób ze względu na nowo ujawnione 

okoliczności”.516  

Niespełna miesiąc później w 95 numerze „Rzeczpospolitej” ukazał się 

artykuł: Zbrodnia katyńska do Strasburga. Jak pisze Jan Ordyński – rodziny 

pomordowanych oficerów polskich zamierzają szukać sprawiedliwości w 

Strasburgu. Prowadzone przez prawie 14 lat śledztwo rosyjskie w sprawie 

Katynia nie przyniosło ulgi, ani nie zakończyło się tak, jak powinno.517  

„Janusz Kochanowski, prezes IPN Janusz Kurtyka i prezes Naczelnej 

Rady Adwokackiej mec. Stanisław Rymar zadeklarowali pomoc dla 70 rodzin, 

które chcą wystąpić ze skargami do Strasburga. - RozwaŜę moŜliwość 

przyłączenia się do tej skargi - powiedział Kochanowski. Prawdopodobnie 

podobnie postąpi IPN. Jego prezes Janusz Kurtyka powiedział: - Instytut 

Pamięci Narodowej, jako instytucja państwowa, uwaŜa za obowiązek być 

razem z obywatelami, kiedy upominają się o swoje słuszne prawa”.518  

Zdaniem prof. Adama Strzembosza – byłego, pierwszego prezesa 

Sądu NajwyŜszego: „Akcja rodzin pomordowanych w Katyniu jest jak 

najbardziej celowa, to bez względu na jej skutek. Poruszenie tej sprawy przez 

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu odświeŜy pamięć o zbrodni 
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z 1940 r. takŜe, a właściwie przede wszystkim, poza Polską. Nawet jeśli 

Trybunał nie oceni negatywnie postawy rosyjskich słuŜb śledczych, to i tak 

dojdzie do procesu, w którym Rosja będzie musiała się tłumaczyć. A to juŜ 

będzie bardzo wiele”.519 

„Przedstawiciele Rodzin Katyńskich zarzucają Głównej Prokuraturze 

Wojskowej brak skutecznego postępowania wyjaśniającego, co ma stanowić 

naruszenie art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności, która zakazuje umyślnego i bezprawnego zadawania śmierci, jak 

równieŜ nakłada obowiązek przeprowadzenia efektywnego postępowania w 

kaŜdym wypadku śmierci, zwłaszcza gdy w zbrodni uczestniczą 

funkcjonariusze państwowi”.520 

Jak donosi „Gazeta Wyborcza” z 9 sierpnia 2006 roku, na cmentarzu 

ofiar zbrodni stalinowskich w Bykowni polsko – ukraińska ekipa dokonująca 

tam ekshumacji zwłok, w 20 zbiorowych grobach natrafiła na szczątki Polaków. 

Są to pomordowani z tzw. „ukraińskiej listy katyńskiej”. Pracujący nad sprawą 

eksperci, badający wszystkie mogiły, dokonali szczególnej identyfikacji 

jednego z grobów, gdzie spoczywały szczątki około 60 osób. U wszystkich 

znaleziono ślady od strzałów z rosyjskiego pistoletu TT, a takŜe rewolweru 

nagan, wykonywane w potylicę z bardzo bliskiej odległości. Wydobyto szczątki 

mundurów polskich, polskich butów wojskowych oraz guziki z orłem w koronie. 

Znaleziono takŜe portmonetkę i polskie monety. Archeolodzy trafili teŜ na 

okrągłą pieczęć, naleŜącą do GPU lub OGPU, czyli poprzedniczek NKWD. 

prof. Andrzej Kola, kierujący i czuwający nad pracami ekshumacyjnymi w 

Bykowi uwaŜa, Ŝe w pozostałych 103 mogiłach, które trzeba przebadać takŜe 

znajdują się pomordowani Polacy.521 

„Na podstawie ustalonych dotychczas danych moŜna wnioskować, Ŝe 

więźniowie z <listy ukraińskiej> zostali zamordowani w Kijowie i pogrzebani w 

                                                 
519 Prof. Adam Strzembosz w Zbrodnia katyńska do Strasburga, „Rzeczpospolita” nr 95 
520 Władimir Abarinow – Oprawcy z Katynia…, s.311 
521 „Gazeta Wyborcza” z 9 sierpnia 2006 r., s. 1  
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Bykowi, zaś więźniowie z <listy białoruskiej> spoczywają w Kuropatwach pod 

Mińskiem. Zbrodnia katyńska nadal pozostaje jedna z najpilniej strzeŜonych 

tajemnic. Czy doczekamy się dnia, kiedy nie tylko będziemy znać miejsce 

spoczynku wszystkich ofiar decyzji z 5 marca 1940 roku, ale teŜ dysponować 

pełnym imiennym spisem ofiar tej chyba największej, a niewątpliwie najbardziej 

brzemiennej w skutki zbrodni na elitach narodu polskiego”.522 

Rosyjskie stowarzyszenie „Memoriał” złoŜyło sprawę odwoławczą 

dotyczącą przyznania statusu ofiar represji politycznych ofiarom katyńskim. Na 

początku „Memoriał” będzie domagał się prawa do rehabilitacji dla jedynie 

szesnastu ofiar, których szczątki pochowane są w Katyniu i Miednoje. Jeśli 

sprawa się powiedzie, pojawi się szansa na zrehabilitowanie pozostałych ofiar 

masakry. Wszystko ma się odbywać przed sądem rosyjskim.523 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
522 Władimir Abarinow – Oprawcy z Katynia…, s.326 
523 Sprawa katyńska w sądzie moskiewskim, IAR 21 maja 2007 r., godz. 17:40, Wirtualna Polska 
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4.4. Zbrodnia katy ńska w świadomo ści młodych Polaków.  
 
 
 

Zapytałam księdza Zdzisława Peszkowskiego, czy jego zdaniem, 

współczesne media, te po roku 1989, kiedy to uwolniliśmy się juŜ od wpływów 

Rosji, wystarczająco dobrze nagłośniły sprawę zbrodni katyńskiej? W 

odpowiedzi usłyszałam: „Nie, to była beznadziejność telewizji. Miałem cięŜką 

rozmowę z panem Janem Dworakiem jakieś dwa miesiące temu i ja nie chcę 

mówić, Ŝe spaskudził, ale mi zabrał przeszło pół roku jakimś nędznym 

przekazaniem coś o Katyniu w ogóle.. I jeśli chodzi o odbiór, to najczęściej o 

godzinie wpół do pierwszej w nocy, gdzie Holokaust i inne załatwiał pełną parą. 

W tym czasie nie splamił się niczym, Ŝeby coś nowego zrobić, Ŝeby znaleźć 

ludzi, którzy zrobią. Uratowała nas wszystkich pani Ania Pietraszak (...) Ona 

zrobiła fantastyczną rzecz, choć gdyby jej Rosjanie nie pomogli, to 

prawdopodobnie to by się nigdy nie stało.. Mianowicie była telewizja w samym 

Katyniu i ona zrobiła reportaŜ, duŜy reportaŜ”.524 

Prof. dr hab. Jerzy R. Nowak – polski historyk i publicysta mediów, 

którego poglądy w niektórych środowiskach uwaŜane są za skrajne, a nawet 

marginalne jednak bardzo trafnie zauwaŜa smutny fakt jakim jest pomijanie w 

mediach publicznych audycji o charakterze patriotycznym. Nowak próbuje 

uświadomić społeczeństwu, jak bardzo lekcewaŜy się te tematy z zakresu 

historii naszego kraju, które powinien znać kaŜdy, kto uwaŜa się za Polaka. 

Wiele wartościowych programów edukacyjnych i dokumentalnych emituje się 

dopiero w późnych godzinach nocnych, wtedy, kiedy większość ludzi idzie 

spać. Profesor zarzuca polskiej telewizji publicznej m.in. pominięcie w 

programach telewizyjnych – ogólnopolskich obchodów 50 – lecia akcji pod 

Arsenałem, którą zorganizowali harcerze Szarych Szeregów Armii Krajowej. 

                                                 
524 Rozmowa z ks. prałatem Zdzisławem Jastrzębiec Peszkowskim – patrz aneks 2 
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Pani Nina Terentiew podobno uzasadniła to słowami: „Dla kilku dziadków nie 

będę przesuwała na godziny wcześniejsze tej audycji”.525  

Trudno uwierzyć, Ŝe publiczna telewizja pominęła równieŜ jakŜe 

oczekiwaną przez miliony Polaków bezpośrednią transmisję rocznicy 

wymordowania przez sowieckie NKWD w roku 1940 - polskich oficerów w 

Katyniu. MoŜna odnieść wraŜenie, Ŝe najbardziej wpływowym 

polskojęzycznym środkom przekazu nie specjalnie zaleŜy na kreowaniu 

odpowiedniego wizerunku Polski. Najsmutniejsze jest jednak to, Ŝe tylko 

nieliczni profesjonalni historycy zgłaszają przeciwko temu swój protest.526 

Dalej ksiądz Peszkowski: „MoŜna z całą pewnością powiedzieć, Ŝe w 

telewizji naszej i na swój sposób w radiu były tępione jakiekolwiek znaki na 

temat Katynia i na temat oficerów tam pomordowanych. Było tak mało na ten 

temat w telewizji, Ŝe to wstyd i hańba jest! Bo co się stało z tą golgotą 

wschodu?527 

Na temat ksiąŜki ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego i dr Grzegorza 

Jędrzejka zatytułowanej: Zbrodnia katyńska w świetle prawa528 na łamach 

tygodnika „Niedziela” wypowiedział się Dominik Sankowski: „Pozwolę sobie 

wskazać na dwie grupy, które w sposób szczególny winny wykazać 

zainteresowanie recenzowaną pozycją. Pierwszą z nich stanowi młodzieŜ 

szkolna. Recenzowana praca winna znaleźć się w kaŜdej szkolnej bibliotece. 

Drugą grupę stanowi Wojsko Polskie, dla którego słowo <Katyń> winno 

odgrywać fundamentalne znaczenie. W mogiłach katyńskich znalazło się 

bowiem 10% przedwojennej kadry oficerskiej. NaleŜy mieć nadzieję, Ŝe 

                                                 
525 Leszek Wichrowski – Zbrodnia bez kary, New York 2003 r., cz. III  
http://monitorpolski.com/books/ZbrodniaBezKary003.html  
526 Leszek Wichrowski – Zbrodnia bez kary… 
527 Rozmowa z ks. prałatem Zdzisławem Jastrzębiec – Peszkowskim – patrz aneks II 
528 Ks. Zdzisław Peszkowski, Grzegorz Jędrejek, Zbrodnia katyńska w świetle prawa, Warszawa 
– Londyn – Orchard Lake – Pelplin 2004, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, 
wstęp – prezydent Ryszard Kaczorowski, ss. 524. Informacje o działalności Fundacji dostępne 
są teŜ na stronie internetowej: www.golgotawschodu.pl  
 

 



 214 

Zbrodnia katyńska w świetle prawa stanie się lekturą obowiązkową nie tylko 

dla prawników, ale dla tych wszystkich, którym słowo <Katyń> nie jest 

obojętne”.529 

 „Młodzi Polacy nie przywiązują wagi do najnowszej historii”530 – mówi 

Tomasz śukowski – polski politolog, socjolog, wykładowca i publicysta. „W 

1980 ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

Uniwersytetu Warszawskiego. W 1988 uzyskał stopień doktora nauk 

humanistycznych. Zajmuje się problemami socjologii polityki, politycznych i 

ekonomicznych uwarunkowań polityki społecznej, polską sceną polityczną i 

badaniami opinii publicznej. Jest częstym komentatorem bieŜących wydarzeń 

politycznych i społecznych w prasie, radiu i telewizji”.531  

Na pytanie pani Elizy Olczyk w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”, 

próbującej dowiedzieć się dlaczego 18 lat po upadku PRL, co trzeci Polak nie 

ma pojęcia, czym jest zbrodnia katyńska i kto jest za nią odpowiedzialny – 

śukowski odpowiada: „Sądzę, Ŝe to wynik słabości systemu edukacyjnego III 

Rzeczypospolitej. Bo najwięcej nieprawidłowych odpowiedzi na ten temat 

udzielają przedstawiciele najmłodszych pokoleń Polaków wykształceni w 

wolnej Polsce. Wynik, o którym mówimy, jest gorszy niŜ podczas badania 

przeprowadzonego w 1990 roku, czyli u progu III Rzeczypospolitej. Zadano 

wtedy Polakom tylko jedno pytanie: kto jest odpowiedzialny za zbrodnię 

katyńską. Prawidłowej odpowiedzi udzieliło 88 proc. ankietowanych, czyli jedna 

czwarta więcej respondentów niŜ teraz”.532  

Co jest tego powodem, skoro wiadomo, Ŝe w czasach PRL-u władza 

dość skrupulatnie ukrywała prawdę o zbrodni - wyjaśnia dalej: „To prawda, z 

badań w 1987 roku wynika, Ŝe o Katyniu słyszało wówczas mniej Polaków niŜ 

                                                 
529 Dominik Sankowski – Zbrodnia katyńska w świetle prawa, tygodnik katolicki „Niedziela” z 24 
sierpnia 2004 r. http://wiadomosci.onet.pl/1182027,1292,kioskart.html  
530 O tragicznej przeszłości trzeba mówić cały czas – Tomasz śukowski w „Rzeczpospolita” z 23 
kwietnia 2007 r., rozmawiała Eliza Olczyk, http://remuszko.pl/katyn/katyn3.htm 
531 Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_%C5%BBukowski 
532 O tragicznej przeszłości trzeba mówić cały czas – Tomasz śukowski… 
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dziś. W wolnej Polsce oficjalnie potwierdzono, Ŝe mordu katyńskiego dokonali 

Rosjanie na rozkaz Stalina. To była sensacyjna informacja i media bardzo ją 

nagłośniły. Stąd dosyć powszechna wiedza o wydarzeniach katyńskich”.533 

Zdaniem śukowskiego problem owej powszechnej wśród młodszego 

pokolenia niewiedzy na temat Katynia leŜy u pod nuŜy mediów oraz szkół. W 

dobie Polski Ludowej wiedza na ten temat wynikała z solidarności 

społeczeństwa, stanowiąc element toŜsamości narodowej. Po odzyskaniu 

niepodległości scedowano edukację w tym zakresie na instytucje specjalnie do 

tego powołane. śukowski widzi w problemie równieŜ winę dziennikarzy, 

twórców, nauczycieli oraz polityków, których obowiązkiem jest krzewienie 

wartości i utrwalanie w społeczeństwie najwaŜniejszych wydarzeń. Poza 

szkołą, gdzie młodzieŜ przyswaja wiedzę z historii raczej niechętnie istnieją 

przecieŜ takŜe inne ciekawe formy przekazu m.in. filmy fabularne. W III RP 

tego nie było. Obecnie ukończono zdjęcia do filmu Andrzeja Wajdy o Katyniu. 

Premierę ustalono na wrzesień 2007 roku. Wielu ludzi uwaŜa, Ŝe 

koncentrowanie się na przeszłości nie sprzyja pomyślnemu rozwojowi nowej 

Rzeczpospolitej, a to powaŜny błąd. Według badań opinii publicznej około 71% 

ankietowanych potępiło kłamstwo katyńskie.534 

Dla Barbary Fedyszak – Radziejowskiej  - socjologa Polskiej Akademii 

Nauk, Katyń jest nie tylko pamięcią o tragedii i liczbie ofiar, ale równieŜ istotną 

częścią polskiej i europejskiej toŜsamości, splocie dwóch totalitaryzmów 

minionego stulecia. Zbrodnia chowa w sobie prawdę o komunizmie, o której 

nie wszyscy chcą pamiętać. Przeciwnicy polityki historycznej uwaŜają, Ŝe 

opiewając polskie męczeństwo przyjmuje się jednocześnie postawę 

pesymizmu i bierności . Argumenty mają się jednak nijak do rzeczywistości.535 

                                                 
533 O tragicznej przeszłości trzeba mówić cały czas – Tomasz śukowski… 
534 O tragicznej przeszłości trzeba mówić cały czas – Tomasz śukowski… 
535 Barbara Fedyszak-Radziejowska – Dzieje kłamstwa katyńskiego, „Rzeczpospolita”, 
http://www.remuszko.pl/katyn/katyn2.htm  
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Wyniki sondaŜu TNS OBOP dla "Rzeczpospolitej" i dla programu Warto 

rozmawiać z dnia 18 - 19.04.2007 roku, dowodzą, Ŝe jedynie 40% Polaków 

słyszało o tej zbrodni więcej i dobrze orientuje się w sprawie. Około 54% na 

temat Katynia po prostu słyszało cokolwiek, a 61% badanych 

odpowiedzialnością za masakrę polskich oficerów obwinia Związek Radziecki. 

Niestety aŜ 11%. Polaków, wciąŜ przypisuje zbrodnię Niemcom, dla 

następnych 19% sprawa Katynia nigdy nie została wyjaśniona do końca. Przed 

rokiem 1989, społeczeństwo polskie było znacznie lepiej doinformowane, 

pomimo, Ŝe ówczesne władze dbały o to aby temat Katynia pozostawał w 

cieniu. Po roku 1989 sytuacja drastycznie się zmieniła. Tylko 29% ma pełną 

wiedzę na ten temat, a ledwie 52% orientuje się, Ŝe sprawcami nie byli 

Niemcy, ale Związek Sowiecki. Katyń przypomina o pakcie Ribbentrop – 

Mołotow, a takŜe wojnę Polaków z bolszewikami w roku 1920, gdzie wielu 

zwycięskich bohaterów znalazło się w obozach NKWD i wiosną 1940 roku 

zostało tam rozstrzelanych.536 Katyń przypomina o zakłamaniu tych, którzy 

uwaŜali się za naszych wyzwolicieli. „Zbrodnia katyńska ma jednak takŜe 

swoje szczególne, totalitarne oblicze. Jest symbolem wieloletniego, 

skutecznego, sprawnie zorganizowanego politycznego kłamstwa, dla 

propagowania którego uŜyto środków technicznych, wielu fałszywych 

dokumentów, świadków, a nawet niewyjaśnionych do dziś zbrodni”.537 SondaŜ 

OBOP jest świadectwem tego, Ŝe w czasach, kiedy szkoły i media były 

zakłamane, a dookoła panowało powszechne milczenie – przekaz rodzinny 

pięknie zastąpił wszelkie struktury państwa. SondaŜ pomógł w ustaleniu 

ogólnej wiedzy dotyczącej zbrodni, aŜ 73% Polaków jest przekonanych, Ŝe 

„kłamstwo katyńskie” przyczyniło się do łamania moralnych zasad przez 

społeczeństwo dorastające w powojennej Polsce.538 

 

                                                 
536 Barbara Fedyszak-Radziejowska – Dzieje kłamstwa katyńskiego… 
537 tamŜe 
538 tamŜe 
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ZAKOŃCZENIE 

 

Historia się toczy, las katyński opowiada o ostatniej podróŜy do nikąd, 

jakby po torach z człowieczych kości, o nadziei, co zmarła po drodze, i 

beznadziei, co przyszła popatrzeć na miejsce straceń, na leśną polanę 

specjalnie do tego celu wyrąbaną. Opowiada o mogiłach, na których wzrastają 

karmione polską krwią młode świerki i sosny.. W kaŜdym z tych drzew ukryła 

się dusza zabitego oficera. Dorobek naszej polskiej kultury we wszelkich 

dziedzinach Ŝycia skazano na zagładę. Rosyjska ziemia kryje w sobie ślady 

wielkiej tragedii minionych pokoleń, cierpienia i krzywd potwornego reŜimu 

okresu stalinowskiego, który jest symbolem zakłamania, pogardy i 

bezwzględności. Przekazując dokumenty Lechowi Wałęsie Jelcyn starał się 

dać świadectwo zerwania z panującym dotychczas systemem politycznym.  

Kłamstwo katyńskie umarło. Umarli główni zbrodniarze. Umarł dawny 

system panujący w naszym kraju, a z nim wszelkie złe wpływy wschodniego 

sąsiada. Prawda jednak, choć ujrzała światło dzienne nadal jeszcze nie jest do 

końca odkryta. Minie wiele lat, moŜe stuleci zanim czas rozwiąŜe tę potworną 

zagadkę. Dzisiejsze stosunki bowiem, pomiędzy Polską, a Rosją, Ukrainą, czy 

Białorusią nie sprzyjają badaniom w tej sprawie.  

Moja praca nie zamyka tematu. Trudno pojąć skalę zbrodni, poniewaŜ 

wiele miejsc pochówku Polaków pomordowanych przez Sowietów jest 

nieznana. Liczbę pomordowanych szacuje się na jakieś 22 tysiące. Nie wiemy 

co się stało z tymi kilkoma tysiącami, których nie odnaleziono. Myślę, Ŝe w 

niniejszej pracy udało mi się dość szczegółowo opowiedzieć o zbrodni 

katyńskiej. UŜywając odpowiednich argumentów i przytaczając  fakty 

dowodzące o winie Związku Radzieckiego, zdołałam nakreślić tło historyczne i 

wykazać, Ŝe zbrodnia ta, jest niczym innym jak potworną i bezwzględną 

zbrodnią ludobójstwa, przekraczającą wszelkie normy moralne i etyczne.  

Choćby rząd rosyjski zatem, na siłę próbował zaprzeczyć temu nie tylko 
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mojemu przekonaniu, ale opinii wielu innych ludzi w tym historyków i 

naukowców, Ŝe wymordowanie z zimną krwią tysięcy Polaków było i 

pozostanie ludobójstwem, nie zmieni to faktu, Ŝe tak właśnie jest. W czasie, 

kiedy Związek Radziecki uwaŜał się za naszego przyjaciela i wyzwoliciela, w 

tak trudnym historycznie dla Polski momencie, nasi wschodni sąsiedzi stali się 

sprzymierzeńcami bezprawia i zła. Zbrodnie nie ukarane przewaŜnie ciągną za 

sobą kolejne, nowe zbrodnie. 

Jeśli chodzi o media, to z całą pewnością nie spisują się one specjalnie 

w trosce o propagowanie dawnych wartości, a w tym krzewieniu kultury 

polskiej. Zbyt mało programów telewizyjnych, audycji radiowych, czy artykułów 

poświęconych sprawom powaŜnym, w tym tematyce katyńskiej. Świadomość 

młodych Polaków jest w tym przypadku Ŝałośnie mała, a wiedza z zakresu 

historii własnego kraju mocno ograniczona. CięŜko temu zaradzić, trudno 

wpłynąć na tak potęŜną machinę jaką są media, bo przecieŜ to one, zgodnie 

ze swą rolą wywierają wpływ na opinię publiczną, nie odwrotnie. Czy jednak 

rola mediów nie polega takŜe na tym, aby dbać o świadomość społeczną i 

narodową nas – Polaków? Pielęgnować w młodych pokoleniach dawno 

odstawionego w kąt ducha patriotyzmu.  

Historia zbrodni katyńskiej, podobnie jak wiele innych historii 

przedstawiana była w mediach kampanijnie. W okresie II wojny światowej w 

interesie propagandy hitlerowskiej, podczas gdy Wielka Brytania i Stany 

Zjednoczone nabrały „wody w usta”, by nie psuć sojuszu zawartego przeciwko 

III Rzeszy. Po wojnie historie naświetlano zgodnie z interesami Związku 

Radzieckiego i pozostającej pod wpływami Kremla Polski Ludowej. Dopiero rok 

1989 przyniósł zmiany. Zbrodnia katyńska traktowana dotąd jako historyczny 

owoc zakazany eksplodowała ogromną ilością wzmianek w mediach. Kilka lat 

później Katyń wyszedł z mody, zainteresowanie problemem spadło, nastąpił 

marazm z powodu braku nowych faktów ze źródeł rosyjskich. Ale nawet wtedy, 

kiedy sprawa zbrodni na polskich oficerach tętniła swoim własnym Ŝyciem, 
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media polskie nie wykazały wystarczającej determinacji by spopularyzować 

temat na skalę międzynarodową. PowaŜnym niedomaganiem był brak Katynia 

w kinematografii polskiej. Zmienia się to jednak dzięki nowej produkcji reŜysera 

Andrzeja Wajdy, wchodzącej wkrótce na ekrany polskiego kina. Film o zbrodni 

katyńskiej będzie pierwszym krokiem do przybliŜenia młodym Polakom tak 

nieodległej w czasie ludobójczej zbrodni. Na mediach zaś spoczywa 

obowiązek upamiętniania tragicznych epizodów historii naszego kraju, jedynie 

dzięki współpracy i wzajemnej inicjatywie mediów, polityków, socjologów oraz 

historyków pamięć i wiedza o minionych czasach nie zgaśnie bezpowrotnie. 

Pamięć o tych, którzy dawno temu oddali swe Ŝycie umierając za ojczyznę. 

      
 

         IleŜ tam skonało myśli, pragnień martwych 
            Gdy nadziei okruch, jak przez wiatr zdmuchnięty 
                         z tak bezsilnej piersi podłością wydarty 
              Zniknął gdzieś w zaroślach, na mchu nazbyt miękkim.. 
                     
                      IleŜ tam skonało westchnień u rozpaczy 
                        Ile imion bliskich w głowach przeleciało 
                  Nikt kto zła nie dotknął – nie wie, co to znaczy 
                        Nie móc się obronić, bo wszystko zbyt mało.. 
                              

 IleŜ bólu po nich w sercach pozostało 
                      Ile niezrozumień i pytań bezsennych 
                           Odeszli z honorem, tak się wtedy stało 
                   Czterdziestego roku w zaciszu wiosennym.. 
                             
    Czterdziestego roku ograbieni z Ŝycia 
                        Snem wiecznym na leśnej zasnęli polanie 
                 Widziały to ptaki, widział bóg z ukrycia 

                                  Ten, co będzie sądził, kiedy sąd nastanie..  
 

Aldona Rogulska 
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A.R. Jak w czasach PRL-u zdobywało si ę materiały źródłowe, czy pani 
św. pami ęci m ąŜ Jerzy Łojek utrzymywał kontakty z historykami 
rosyjskimi i dostawał od nich dokumenty dotycz ące Katynia? 
 
- Materiały do sprawy zbrodni katyńskiej zdobywało się głównie na zachodzie 

Europy. Współpracy z historykami Rosyjskimi nie było Ŝadnej, bo nie było 

takiej moŜliwości. Oni byli terroryzowani, panował ogromny strach, szczególnie 

nad wszelkimi kontaktami z historykami polskimi, którzy usiłowali prawdy 

dociekać. RównieŜ na zachodzie nie było łatwo. Jak mąŜ zbierał materiały do 

„Dziejów sprawy Katynia”, najpierw przebadał archiwa we Francji, a później w 

Londynie, głównie polskie archiwa dotyczące sprawy, polskie zbiory, ale i 

brytyjskie i złoŜył do archiwów spraw zagranicznych, niestety odmówili. To był 

chyba 1979 rok, jak on zbierał, bo chciał wydać na 40 rocznicę zamordowania, 

przypadającą na rok 1980. Odmówili i przedłuŜyli okres ukrycia dokumentów 

dotyczących tej sprawy. Było ogromnie trudno i jedynie w polskich archiwach, 

przede wszystkim w Instytucie Sikorskiego udało się troszkę materiałów 

zebrać. Były to głównie relacje ludzi, którzy mieli z tą sprawą w jakiś sposób do 

czynienia. WaŜna dla owej sprawy była dyrektywa Rydza Śmigłego, który po 

wybuchu wojny i po 1 września to znaczy juŜ po agresji 17 września Armii 

Czerwonej na Polskę wydał dyrektywę, Ŝeby z Ŝołnierzami Armii Czerwonej nie 

walczyć, bo oni nieustannie mówili, Ŝe przychodzą jako pomoc w walce z 

Niemcami. Tym czasem był to autentyczny nuŜ w plecy. Na dobrą sprawę był 

to początek Katynia, napaść na Polskę, agresja. A w tych latach, kiedy mąŜ 

zaczynał zbierać materiały, to w ogóle takich słów jak „agresja”, czy „napaść” 

nie uŜywało się, poniewaŜ za czasów PRL – u jako nie suwerenne państwo 

udawaliśmy, Ŝe oni przyszli z pomocą. To znaczy nie my, nie społeczeństwo. 

„Dzieje Sprawy Katynia” były najbardziej podziemną, jak juŜ wyszła, ksiąŜka, 

najbardziej przedrukowywaną, wywieszaną na dworcach, sama jeździłam po 

Polsce. Były kserowane i wywieszane matryce, artykuły w części, czy cała 

ksiąŜka do czytania w miejscach publicznych, rozpowszechniana przez 

solidarność. To była pierwsza ksiąŜka na temat Katynia dostępna po Polsku. 
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MoŜna ją było kopiować, natomiast ksiąŜka Zawodnego na ten temat była w 

Polsce zupełnie nie dostępna, nawet przez granicę nie przepuścili, tak 

kontrolowali. Czyli materiałów było bardzo mało, ludzie bali się mówić, mąŜ, 

któremu zamordowali ojca – majora Leopolda Łojka, lekarza wojskowego, nie 

mógł w Ŝadnej ankiecie wpisywać, ale akurat on mówił i to było przyczyna 

wielu prześladowań. Pomimo, Ŝe najlepiej zdał egzamin, na uniwersytet 

Warszawski na historię, to jako wróg klasowy nie dostał się na studia. Jednym 

słowem, to na kaŜdym etapie były trudności w zdobywaniu materiałów i 

ksiąŜka „Dzieje Sprawy Katynia” wyszła właśnie na 40 rocznicę, pod 

pseudonimem Leopold JeŜewski. Pseudonim jest złoŜony z imienia ojca - 

Leopold i imienia męŜa – Jerzy. Stąd Leopold JeŜewski. Notabene jest 

dedykacja „ojcu” – na pierwszej stronie. Tu jest testament męŜa dotyczący 

sprawy katyńskiej.. Jednym słowem było cięŜko i trudno o jakiekolwiek 

materiały. Z Ŝadnym z historyków nie moŜna było tego przedyskutować, bo 

wszyscy koniunkturalnie mówili, Ŝe to Niemcy i tak było przez dziesiątki lat. 

MąŜ wielokrotnie podejmował próbę napisania do encyklopedii hasła Katyń i 

przez cały czas PRL-u nigdy się to nie ukazało. Między innymi Hatyń to 

radzieccy przemycali, bo jest taka miejscowość Hatyń, gdzie Rosjan 

zamordowali Niemcy i oni to prezentowali jako Katyń, bo dla Zachodu czytało 

się to tak samo, bo to przez „h”.  

Pierwsze listy oficerów zamordowanych, tworzone przez Moszyńskiego były 

przemycane w róŜny sposób. Niestety nie było tej powszechnej wiedzy. Istniało 

jedno wielkie kłamstwo w tej sprawie. Nawet muszę powiedzieć, Ŝe miałam 

własne doświadczenia, mianowicie w 1989 roku generał Jaruzelski zrobił takie 

spotkanie, u niego w Belwederze, na którym usiłował udawać, Ŝe chce sprawę 

Katynia wyjaśnić. Przybyli głównie historycy, ale i archiwiści, no i niektórzy 

partyjni historycy Na przykład profesor Jarema Maciszewski, bo wtedy była 

taka partyjna komisja do spraw wyjaśnienia Katynia. Usiłowali wmówić tym, 

którzy uwaŜali, Ŝe nic się nie zmieniło i nadal jest jedno wielkie kłamstwo, Ŝe 
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teraz to juŜ moŜna wszystko mówić. Wtedy wzięłam tę ksiąŜkę, to znaczy taką 

ksiąŜkę, nie ten egzemplarz, z tak samo przylepionymi wstawkami i 

powiedziałam – „proszę takich rzeczy nie mówić, to jest jedno wielkie 

kłamstwo, proszę bardzo ksiąŜka wydana w 1989 roku, jest 16 ingerencji 

cenzuralnych, nawet w testamencie syna katyńczyka są takie rzeczy”. 

Zapytałam Jaruzelskiego, „czy ma pan tę ksiąŜkę?”. Odpowiedział „nie mam”, 

ja na to „to proszę bardzo” – sprezentowałam. Tak, Ŝe z dokumentami i 

materiałami było bardzo trudno i dlatego oni sami tworzyli fantazje, a raczej 

kłamstwa. Blaga taka była, masy zaciemniali, chodziły historie, Ŝe oficerowie 

zatopieni zostali w Morzu Białym, a to, to, a to tamto, jedno wielkie kłamstwo i 

jeden wielki fałsz. Bardzo długo utrzymywali, notabene do dnia dzisiejszego 

przecieŜ twierdzą, Ŝe to nie zbrodnia ludobójstwa. Był taki okres w 1991 roku, 

kiedy bardzo wybiórczo udostępnili część i materiałów. Teraz znowu, zaczęli 

zamykać i wycofywać się z tego, co juŜ zostało ustalone przez ichnią 

prokuraturę wojskową. Putin zamknął, umorzył, czyli sprawa jest nadal nie 

wyjaśniona do końca, juŜ nie mówiąc, Ŝe równieŜ masę elementów nie 

wyjaśnionych poza Katyniem, poza jeńcami Starobielska i Ostaszkowa 

pozostawia fakt zamordowanych tam prawie siedem i pół tysiąca z tak zwanej 

listy białoruskiej i ukraińskiej, na której nie wiadomo dokładnie, kto jest. 

Ukraińska jeszcze jest jako tako, przez przypadek się udało ustalić, natomiast 

białoruska, to w ogóle nie wiadomo. A gdzie ich zamordowano i gdzie leŜą, to 

jest nadal do dnia dzisiejszego zagadką. Nadal nie ma pełnej listy ofiar zbrodni 

katyńskiej, dlatego, Ŝe za zbrodnię katyńską uwaŜa się tych, zamordowanych 

decyzją z 5 marca 1940 roku. Tam dokładnie jest napisane dwadzieścia jeden 

tysięcy, osiemset pięćdziesięciu kilku, bez sądu wykonać wyrok. Z rosyjskimi 

historykami jak mówiłam współpracy nie było Ŝadnej, zwłaszcza na początku. 

Dopiero na fali politycznej odwilŜy, którą w celach politycznych zrobił Jelcyn, to 

juŜ nie mąŜ, bo mąŜ zmarł w 1986 roku, w tym roku minęło 19 lat, ale ja jako 

przedstawicielka rodziny katyńskiej, jako NiezaleŜny Komitet Historyczny 
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Badania Zbrodni Katyńskiej, bo taki istnieje i Polska Fundacja Katyńska, które 

na przełomie lat 80. i 90. się zorganizowały, miałam bliskie kontakty z profesor 

Liebiediewą. Była przez nas zapraszana. Natomiast na początku, w czasach 

PRL-u to w ogóle nie było Ŝadnych kontaktów. Zresztą i ona dostawała 

zezwolenie na ujawnienie „tyle i tyle”, czyli cząstki prawdy. Dokumenty 

przekazane Wałęsie jesienią 1992 roku, pokazują listy, które tam są, pokazują 

jak właśnie planowano, jaką cząstkę dziś ujawnić prawdy, jak walczyć z 

pomnikiem katyńskim w Londynie i tak dalej. To dokumenty rosyjskie 

oczywiście. 

 

A.R. A co musiałoby si ę stać, Ŝeby prawda została dowiedziona i aby był 
dla świata dost ęp do pozostałych ksi ąg, tych, których nie pozwolono 
odtajni ć? 
 
 - Szczerze mówiąc, powinien być ktoś mądry, kto stanąłby na czele państwa 

rosyjskiego, bo oni nadal mają te wielkoruskie zapędy, a KGB - owiec Putin, 

ma metody kagiebowskie, a więc jednym słowem, jak on został głową państwa 

rosyjskiego, to dla mnie było jasne, Ŝe będzie wycofywanie się z tego, co juŜ 

było, a przecieŜ trzeba wiedzieć, Ŝe w ogóle sprawa zbrodni katyńskiej ze 

strony rosyjskiej przez Jelcyna została ujawniona w celu udokumentowania, Ŝe 

komunistyczna partia Związku Radzieckiego była partią zbrodniczą. PrzecieŜ 

Putin doszedł do władzy walcząc z partia komunistyczną. I na tym tle 

zdelegalizował on komunistyczną partię Związku Radzieckiego. Nie była to 

więc Ŝadna dobra wola, z tamtej strony, jedynie cel polityczny. Dobrej woli z ich 

strony nie naleŜy się spodziewać, a nad zbrodnią katyńską cały czas góruje 

polityka. Polityka ukrywania, polityka zamordowania, bo to było wielu 

generałów, juŜ nie mówiąc najwyŜszej kategorii kadra oficerska, bo tylko takich 

mordowali, a tych niŜszych od sierŜanta zwalniali. Mordowali kadrę oficerską, 

generałów, profesorów, lekarzy, pisarzy, poetów, elita intelektualna Polski, 

czyli przyszła głowa państwa polskiego.  
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A.R. Jakimi sposobami i środkami władze PRL-u niszczyły inicjatywy 
społeczne maj ące na celu ujawnienie pełnej prawdy o Katyniu? 
 
- Oczywiście ludzie, którzy próbowali zajmować się Katyniem, byli 

prześladowani. Problemy z wyjazdami, paszporty zawsze były dawane pod 

duŜymi trudami, albo wcale nie i na przykład mąŜ mój był w tej księdze, którą 

wywiózł „Światło”, no to właśnie między innymi za sprawę Katynia. Poza tym, 

Ŝe nigdy nie dostał profesury choć mówiło się, Ŝe jest profesorem, bo 34 

ksiąŜki napisał, a takŜe setki artykułów. Miał spory dorobek, miał doskonałe 

opinie i typowanie na profesora, niestety ze względów politycznych profesury 

nie dostał. Wtedy Jabłoński był prezesem Polskiej Akademii Nauk, mąŜ napisał 

do niego, pytając, co się dzieje z profesurą, bo profesor Bazylow i jeszcze 

któryś, nie pamiętam nazwiska, napisali doskonałe opinie popierające. 

Jabłoński odpowiedział, mam ten dokument, Ŝe nie jest zatwierdzone z 

powodów pozamerytorycznych. Takie były prześladowania i właśnie z tego 

powodu mąŜ mój był internowany. Tu nam wyłamywano drzwi, bo oni ustalili w 

końcu, kto jest autorem „Dziejów Sprawy Katynia” i „Agresji 17 września” i 13 

grudnia dokładnie, wyłamali drzwi i zabrali męŜa. On był wtedy chory, a wzięli 

go bez lekarstw, co zagraŜało Ŝyciu. Oczywiście później to wszystko 

przyspieszyło jego śmierć, bo zmarł w wieku 54 lat. Podsumowując 

prześladowania były bardzo dokuczliwe, Jedna z najbardziej znanych przez 

czytelników ksiąŜka męŜa „Dzieje pięknej witynki” – historyczna, to takie 

romanse, ale zawsze na faktach oparte. Wydania odmówiło osiem 

wydawnictw, po czym mąŜ dostał nagrodę czytelników oraz nagrodę księgarzy, 

czyli tych niezaleŜnych gremiów i było sześć czy siedem wydań – kilkaset 

tysięcy. Oceniano naukowca pod względem nie merytorycznym, a głównie 

politycznym. Między innymi mąŜ pracował w ostatnich latach w Polskiej 

Akademii Nauk, w pracowni Pałacu Staszica i wielokrotnie był PO kierownika 

pracowni, trzy miesiące, bo dłuŜej jako PO nie mógł być, potem był miesiąc 

przerwy i znowu PO i PO i PO, ale przecieŜ nie mogli mu dać kierownika 
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pracowni, bo politycznie był nieprawidłowy. Prześladowania były ogromne, a 

po internowaniu, to przychodzili i robili rewizję. W tej chwili wiem, bo dostałam 

teczkę męŜa, Ŝe mięliśmy sprawdzaną, kontrolowaną korespondencję i 

mieliśmy podsłuch i wiem, Ŝe w jego pracowni był tajny wywiadowca, który 

pisał dokładne sprawozdania z działalności politycznej męŜa. Bardzo trudno 

było cokolwiek wydać, a mąŜ był z tego typu ludzi, którzy nie umieją pisać do 

szuflady. Musiał mieć jeszcze perspektywę odbioru, ukazania się, a ksiąŜki, 

które wyszły z tych najwaŜniejszych to „Kalendarz historyczny – polemiczna 

historia Polski”, wypełniająca białe plamy, zresztą od samego początku 

państwa polskiego do Nobla dla Wałęsy. Kalendarz - na kaŜdy dzień kartka z 

kalendarza i jeden temat. To było bardzo dobrze napisane, zresztą na 

zamówienie Jerzego GiedroycIa mąŜ zrobił. Kolejne to były właśnie „Dzieje 

Sprawy Katynia” i „Agresja 17 września”, wszystkie trzy wyszły pod 

pseudonimem, były waŜne dla dorobku męŜa, waŜne historycznie. MąŜ naleŜał 

między innymi do Komitetu Katyńskiego, działał oczywiście niejawnie, później 

jak powstała Solidarność, to przy Solidarności i były rzeczy bardzo śmieszne, 

bo ludzie tak się bali, a jednocześnie zbierali materiały i nie chcieli naraŜać 

tych, którzy te materiały dawali. Rodziny przychodziły do Komitetu 

Katyńskiego. NaleŜał do niego Jerzy Swianiewicz – syn profesora 

Swianiewicza, tego, który się uratował i pierwszy dał świadectwo, on był przed 

samym Katyniem, w pociągu dojechał do Gniazdowa. On chyba jest 

matematykiem i szyfrowali. Mięli wszystko w róŜnych miejscach poukrywane, a 

w domach mięli szyfry, gdzie, co jest. I to był taki matematyczny szyfr, dla 

humanistów niezrozumiały, no ale to były konieczności, to trzeba było robić, 

inaczej naraŜało się ludzi, nie mówiąc o tym, Ŝe do samego końca – przecieŜ 

dolinka katyńska - na wszystkich cmentarzach stawiane były krzyŜe brzozowe 

z prawdziwą datą zamordowania tych oficerów – KATYŃ 1940, bo przecieŜ 

cały czas propaganda polska i rosyjska mówiła o roku 1941. Przesunęli o rok 

po to, Ŝeby był argument, Ŝe to zrobili Niemcy. W Norymberdze jak wiemy nie 
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zostało to jednak udokumentowane. Najdziwniejsze tylko, Ŝe nie zostało 

równieŜ wytoczone jako radziecka zbrodnia ludobójstwa. Kto był katem – 

roztrząsali, więc to była perfidia i kłamstwo najgorszej politycznej natury na 

międzynarodowym poziomie, poniewaŜ równieŜ ci, którzy brali w tym udział, 

pozwolili na to, ci, którzy rozstrzygali, Stany zjednoczone i Wielka Brytania. 

Bardzo duŜo robiło się w dolince katyńskiej. Była taka pani Janina Borowa, 

która ustawiała tam dekoracje, momentalnie niszczone przez nieznanych 

sprawców. W 1981 roku w sierpniu stanął pierwszy pomnik, w grudniu kamień 

węgielny pod drugi pomnik, bo z 31 lipca na 1 sierpnia Komitet katyński 

postawił pomnik w dolince katyńskiej, trwały, betonowy siedmiotonowy pomnik, 

który wjechał tam nocą w śmieciarce. Specjalnie w tym dniu stawiali, bo 1 

sierpnia spotykali się tam ludzie związani z powstaniem warszawskim i tam 

obok leŜą teŜ ofiary powstania warszawskiego. Rano juŜ nic nie było. Tak 

zwani „nieznani” sprawcy, w sposób szybciutki zlikwidowali go. 6 grudnia na 

tydzień przed stanem wojennym, postawiono nowy kamień węgielny pod 

następny pomnik, oczywiście wszystko znikło i zostało równieŜ przez 

nieznanych sprawców zarekwirowane. Ten akt erekcyjny mam zresztą, 

skopiowany i sfotografowany. Później oczywiście postawiono w tym samym 

miejscu, Ŝe tak powiem pół prawdy – był pomnik bez napisu, ale w akcie 

erekcyjnym pod spodem wmurowany był napis, Ŝe oczywiście faszystowscy 

Niemcy i tak dalej.. Nie było właściwej daty, nie było nic i dopiero rodziny 

katyńskie w 1989 roku wywalczyły w radzie ochrony pamięci walk i 

męczeństwa i myśmy nawet projektowali, Katarzyna Piskorska – rzeźbiarka, 

która jest w rodzinie katyńskiej – napis KATYŃ, jeszcze wtedy nie było 

wiadomo, gdzie leŜą ci, pomordowani, którzy byli jeńcami w Starobielsku i 

Otaszkowie. Więc jest duŜy napis KATYŃ, Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków, 

te trzy obozy najwaŜniejsze, w których przetrzymywano oficerów i policjantów i 

właściwa data 1940. To był dopiero 1989 rok, ale nawet wtedy jednej nocy te 

litery, co były ułoŜone z brązu, drugiej nocy juŜ liter brakowało. Mało tego, 
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śledzeni byli ci, którzy takie rzeczy robili. Pamiętam z Wojtkiem Ciewińskim, 

który organizował msze katyńskie w kościele św. KrzyŜa, ksiądz Niedzielak na 

Powązkach, tam jest to Sanktuarium poległych, pomordowanych, na 

wschodzie, jest taki krzyŜ, na którym napisano „niewinnym ofiarom Katynia” i 

tabliczki imienne, między innymi jest mjr Leopolda Łojka. Teraz jest, ponad 

2000, ale w 1984 roku.. Nawet mówimy, Ŝe ks. Stefan Niedzielak jest ostatnią 

ofiara Katynia, bo za mówienie prawdy o Katyniu został zamordowany, zapłacił 

za to Ŝyciem. Jego brat napisał ksiąŜkę „Ostatnia ofiara Katynia”, to prawda. 

Do końca jeszcze w 1989 roku, w 1990 jeszcze usiłowano te kłamstwa 

podtrzymywać, no i jeśli chodzi o Rosję w tej chwili, to do dnia dzisiejszego 

wycofują się z tego, co było. Działo się duŜo i działo się źle. Wszyscy, którzy 

chcieli tematy Katynia poruszać, byli mocno prześladowani.  

 

A.R. Czy mo Ŝe pani poda ć przykłady represji stosowanych przez 
komunistów wobec historyków, publicystów i dziennik arzy zajmuj ących 
się katyniem? 
 
- Absolutnie nie było mowy, Ŝeby to oficjalnie wyszło juŜ nie mówiąc o tym, 

Ŝeby w encyklopedii. MąŜ miał na przykład taką historię, Ŝe został zaproszony 

na wykłady do Francji. Dostał paszport, po czym mu go zabrano no i 

oczywiście namawiano na współpracę, a poniewaŜ nie podjął Ŝadnej 

współpracy, no to paszportu takŜe nie dostał. Odebrano mu. Wzywali i 

wykorzystywali sytuację, Ŝe ktoś stara się o paszport, bo wtedy mięli taki 

pretekst, Ŝeby wezwać na rozmowę. Nomen omen mieli róŜne pseudonimy i 

ten, który męŜa wzywał nazywał się Rakowiecki. Później rozbierali nas do 

gołego, w jedną i drugą stronę. Jak jechaliśmy któregoś roku do ParyŜa, to 

zatrzymali samolot, który powinien wylecieć, i jak myśmy wtedy pomyśleli i 

zmienili, wróciliśmy z Londynu, to nas ominął, bo to nie był jeszcze czas 

komputerów, dopiero początki, no i przylecieliśmy z Londynu, a tu od razu z 

naszej kolejki wszystkich cudzoziemców wyrzucili, a nas znowu do gołego 

rozbierali i po jednej rzeczy z walizek nam wyjmowali.. 
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A.R. Sprawdzali, czy czego ś nie przemycano.. 
 
- A tak, zatrzymali ksiąŜki, a poniewaŜ myśmy działali jednak i w solidarności i 

w innych róŜnych organizacjach niepodległościowych, więc ja wiedziałam jak 

naleŜy się zachować i krzyczałam: Ludzie, prześladują tu profesora, ksiąŜki 

konfiskują, a oni tak szybko wyrzucali tych cudzoziemców. Nie było wesoło, 

stresy, napięcia ogromne i z góry wiedzieliśmy, Ŝe na Ŝadna właściwą ocenę 

dorobku nie było Ŝadnych szans. Tutaj, w kraju, czy historyków, czy 

publicystów, to w ogóle się nie mogło ukazywać. Jerzy coś tam pisał dla 

Giedroycia, do zeszytów katyńskich, mam taki artykuł na 40 rocznicę, ale to nie 

był ten powszechny zasięg, to nie miało tego powszechnego odbioru.  

 

A.R. Jak zorganizował si ę Społeczny Komitet Rodzin Katy ńskich i jakiego 
rodzaju represje stosowano wobec członków Komitetu?   
 
- To jednak są stowarzyszenia, nie komitety, bo Ŝeby móc się zarejestrować, to 

musiały być stowarzyszenia, zgodnie z przepisami. Stowarzyszenia zaczęły 

powstawać w 1988 roku i pierwsze było w Koninie. W Warszawie dopiero 

później. Ja zaczęłam organizować z Jolą Klimowicz – Osmańczykową, z 

Wajdą, z księdzem Stefanem Niedzielakiem. Właśnie przy parafii ks. Stefan 

Niedzielak pozwolił, bo myśmy byli bardzo zaprzyjaźnieni z księdzem 

Stefanem, a kaŜdy organ społeczny jakikolwiek by był - musi mieć adres, 

moŜliwości, Ŝeby ludzie się gdzieś zebrali, czy kontakty, musi mieć moŜliwość 

działania. I to dzięki księdzu Stefanowi, który powiedział „proszę bardzo”. Był 

ogromnie odwaŜnym człowiekiem, po zamordowaniu jak otworzyli, to była urna 

z ziemią katyńską. Po Warszawie był Kraków i w przeciągu roku juŜ było 

prawie dwadzieścia stowarzyszeń. Potrzeba była ogromna, właśnie to były 

stowarzyszenia rodzin katyńskich. One się róŜnie nazywały, ale miały ten człon 

„rodzin katyńskich” w swojej nazwie i grupowały właśnie rodziny, 

powinowatych, czasami ludzi, który wspierali je w róŜny sposób. Później się 

okazało, Ŝe lepiej będzie to rejestrować.  Strach przed ingerencją państwa, Ŝe 
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jak się zarejestrujemy, to nas będą kontrolowali był tak wielki, Ŝe myśmy od 

tego stronili. Z czasem rejestracja okazała się jednak niezbędna, a to trzeba 

było kupić wieniec, a to rozesłać listy.. Na początku sami dawaliśmy pieniądze, 

ale ile moŜna? W większości są to przecieŜ ludzie starzy, emeryci, bo 

najmłodsze dzieci ofiar Katynia mają w tej chwili 65 lat. Nawet jeŜeli to dzieci, 

których tatusiowie nigdy nie widzieli na oczy, bo pojechali, gdy mamy były w 

ciąŜy. Po 1989 roku wydawało się, Ŝe jest szansa na swobodne działanie, 

szczególnie, Ŝe tak jak my - wiele z tych stowarzyszeń było przy parafiach. 

Niektóre przy wojsku, bo wojsko się teŜ włączyło.. chciało się tak odnowić, 

odbarwić, były zatem i z wojska takie pozytywne działania, pojedyncze, 

miejscowe, zresztą wszystko zaleŜy od ludzi, jacy ludzie tym kierowali. 

Stowarzyszenia się powoli rejestrowały, a 17 września 1989 roku, 

zorganizowałam pierwszą mszę i pierwsze spotkanie rodzin katyńskich z całej 

Polski. Msza była na Powązkach, ksiądz Król prowadził, a później przeszliśmy 

piechotą pod sztandarami, pod transparentami od Powązek do Popiełuszki. 

Tam, w sali w podziemiach, mogliśmy usiąść i dyskutować.  

 

A.R. Czy i w jaki sposób po 1990 roku rosyjski Memoriał,  historycy, 
pisarze i dziennikarze rosyjscy pomagali Komitetowi  w zdobyciu 
dokumentów, umo Ŝliwieniu zrealizowania filmów i innych przekazów 
medialnych w prawdzie katy ńskiej? 
 
- Głównie to pomagał Memoriał i to są ludzie, którzy rzeczywiście pomagali 

wyciągnąć materiały, zorganizować wystawę. Pierwsza wystawa była w 

Moskwie organizowana przez Memoriał i historyków polskich, głównie 

Stanisława Jankowskiego z Krakowa. W Krakowie było muzeum fotografii, w 

którym zorganizowano wystawę oficerów. Zbierano materiały od rodzin ofiar 

zbrodni katyńskiej i część tej wystawy Staszek Jankowski, przemycił właśnie 

do Moskwy. W Moskwie członkowie Memoriału zdobyli pierwsze prawdziwe 

dokumenty o Katyniu, to znaczy kserokopie oczywiście i zdjęcia z ekshumacji 

zwłok, z pracy w 1943 roku, bo to głównie było jeszcze wówczas dostępne. 
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Wystawę zorganizowano chyba w kinie, tak jak pamiętam, bo byłam na tej 

wystawie i było sympozjum, a po sympozjum Ŝeśmy pojechali wszyscy razem. 

Historycy równieŜ brali w tym udział, między innymi pani profesor Lebiediewa, 

która miała zgodę i pierwsza takie materiały na temat Katynia dostała. To 

wszystko właśnie u nich jest. mówi się, Ŝe „Rosja się przyznała”, a Rosja się 

nie przyznała urzędowo, cały czas to był komunikat Tastra, czyli tak, jak 

papowski. Papowski nie jest urzędowym komunikatem, czyli nie było 

przyznania się. To było ogłoszenie przez komunikat Tastra, Ŝe tak było, Ŝe to 

40 rok i tak dalej.. 

 

A.R. Ale, Ŝe to nie było ludobójstwo? 
 
- Tego oni nigdy nie przyznali, tam była taka wspólna komisja partyjna, 

naszych partyjnych i ich partyjnych. Z naszej strony jak wspominałam profesor 

Jerema Maciszewski, profesor Madajczyk. Jest nawet ksiąŜka wydana tych ich 

materiałów i historyków rosyjskich, równieŜ partyjnych. No i oni na dobrą 

sprawę mięli zaciemniać, nadal zaciemniać. Jednym słowem nic z tego nie 

wyszło. Oni do końca udawali, Ŝe tych dokumentów nie ma. Ja, jako członek 

NiezaleŜnego Komitetu Historycznego Badania Zbrodni Katyńskiej, wysłałam 

do archiwów, za potwierdzeniem zwrotnym taką prośbę, Ŝeby oni sprawdzili i 

odpowiedzieli. Oni odpowiedzieli, Ŝe nic nie mają takiego, Ŝe w ogóle nie ma. 

Natomiast te dokumenty, które zostały zgromadzone w czasie śledztwa 

prowadzonego właśnie przez stronę rosyjską, przez prokuraturę wojskową, tak 

dokładnie ile tych tomów akt jest to oni się nie przyznają, ale ja pamiętam, Ŝe 

jak myśmy byli z prokuratorem Stefanem ŚnieŜką w Moskwie i wizyta rodzin 

katyńskich była i na Kremlu i w archiwach i KGB i w generalicji armii 

czerwonej, to wtedy Ŝeśmy równieŜ potajemnie wywozili część kopii i to było 

ponad 100 tomów akt, więc podobno ich jest więcej, juŜ wówczas mówiło się, 

Ŝe jest to 50. Oni w tej chwili utajnili i nie wypuszczają jakiejś tam części, 

obiecują IPN-owi, Ŝe coś zrobią, ujawnią, po czym się wycofali, nie ujawniają. 
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Po prostu chęci ujawnienia nigdy nie było, a jeŜeli, to właśnie jako gry 

politycznej, włącznie z tym, Ŝe swoją grę Jelcyn prowadził dalej, kiedy 

przyjechał tu. Był w Warszawie, chyba w sierpniu 1993 roku, mam gdzieś 

zapisaną dokładną datę i zdjęcia.. Biuro ochrony państwa dziesięć razy 

sprawdzało listę, kto tam będzie miał prawo dostępu, ale dopuścili tylko trzy 

osoby. Księdza Peszkowskiego, BoŜenę Łojek i Jędrzeja Tucholskiego. Trzy 

osoby, które stały i on do nas powiedział. PołoŜył wieniec przed tym.. czyli 

„wybaczcie”.. ale to nie jest urzędowa, oficjalna forma. Jak Rudolf Pichoja (były 

dyrektor Archiwów Federacji Rosyjskiej, autor ksiąŜki „Sowietskij Sojusz – 

istorija własti. 1945 – 1991”, Moskwa 1998) przywiózł do Warszawy materiały i 

w tym ten główny dokument z 5 marca 1940 roku. My to skrótowo nazywamy 

„rozkaz zabić”, to jak był z nim wywiad w telewizji to płakał tam, to była gra, to 

był teatr. Gdyby to miało jakieś konsekwencje dalsze, no to w porządku, tu 

powiedział do rodzin i są konsekwencje, ale to było tak na ucho powiedziane. 

Powołana została taka komisja rosyjskich ekspertów, w tym była pani profesor 

Liebiediewa, prokuratorzy, medycy sądowi, którzy stwierdzili, Ŝe Katyń to była 

zbrodnia ludobójstwa, Ŝe połamano wszystkie międzynarodowe przepisy o 

jeńcach wojennych, ale to był projekt, z którego nic dalej nie wyszło. 

Dokumenty ludobójstwa, to nawet w dwóch róŜnych wydaniach przekazano, Ŝe 

21 tysięcy 857 na podstawie decyzji z 5 marca 1940 roku. Jest ta decyzja o 

wymordowaniu, są te podpisy Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa, Mikojana, 

Kalinina, Kaganowicza, wszystko to są urzędnicy nie tylko partyjni, choć 

decyzja zapadła na zebraniu partyjnym, ale ponad to Beria, są to urzędnicy na 

najwyŜszym szczeblu państwa radzieckiego. Minister sprawiedliwości, minister 

tam czegoś.. Jest teŜ opracowana ekspertyza specjalistów - „Katyń, a Rosja”. 

To karta wydała, to są dobrze przetłumaczone materiały. Są trzy tomy 

dokumentów katyńskich wydane, w tej chwili, to rzeczywiście jest dosyć duŜa 

literatura, oczywiście trudno się przedrzeć przez to wszystko. Jest kaplica 

katyńska, którą pięknie zrobił ksiądz biskup Głódź. Mieści się na ulicy Długiej, 
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przy katedrze polowej. Ta kaplica niewiele wnosi, ale jest w niej wspaniała 

atmosfera, klimat, wtedy kiedy jest światło zapalone, kiedy coś się dzieje, bo 

normalnie to jest zamknięte i tego światła nie ma. W kaplicy jest 15 i pół 

tysiąca nazwisk, są ściany takie „nn”, czyli tych jeszcze nie ustalonych.. 

 

A.R. A jakie s ą szanse, Ŝe sprawa katy ńska jeszcze kiedy ś odŜyje? 
 
- Ja źle to rokuje, powiem na przykład jak manipulowano przy okazji budowy 

pomnika katyńskiego w Londynie. Nie dopuścić, zaprzeczyć itd. To w ogóle 

fałsz i kłamstwo, przeraŜające. Była prawda i oficjalna wersja, uzgodniona.. 

Szlag mnie trafił, jak to uzgodniona?, dopuścić tylko to, co jest uzgodnione? I 

tak we wszystkim przez całe lata. Angielski badacz, który sprawie Katynia 

poświęcił duŜo czasu, napisał dwie ksiąŜki. PrzecieŜ Churchill, jak się ujawniła 

sprawa zbrodni katyńskiej, wyraźnie powiedział, Ŝe tak przedstawić sprawę 

zbrodni katyńskiej polakom, Ŝeby nie podskakiwali. To znaczy nie był to taki 

zwrot, ale to było Ŝeby się nie buntowali. No to o czym mówimy?, oczywiście, 

Ŝe kaŜdy miał tu swój interes, oni spowodowali, Ŝe zostaliśmy 

niesamodzielnym państwem i w tej chwili to samo robią. Niemcy z Rosją się 

dogadują, tu nie moŜna zamykać oczu, tak było i tak jest i silniejsi mają zawsze 

rację. I co?, raptem znaleźli enigmę po 50, 60 latach? Nie wiedzieli, Ŝe mają? 

Prezentując to jako osiągnięcie wywiadu angielskiego? A tu ludzie ginęli, 

poświęcili Ŝycie i w wielu wypadkach ochronili właśnie ich armię. Niestety, w tej 

chwili widzimy wszystkie nieczyste gry i gdyby człowiek miał przekonanie, Ŝe 

tym ludziom rzeczywiście chodzi o Polskę.. Ja to cały czas porównuję do 

okresu międzywojennego, tylko 20 lat i państwo stało się innym państwem.. My 

mamy 16, czy my to czujemy? Nie. Tylko nędza i nędza i nędza, 

rozwarstwienie coraz większe, coraz więcej tych na dnie, a mniej tych u góry. I 

róŜnice takie, a niestety w 99 procentach prawdą jest, Ŝe ten pierwszy milion ci 

bogaci w taki, czy inny sposób ukradli albo kumotersko załatwili. To 

przekupywanie wszystkiego, kwestia tylko ceny, to mnie przeraŜa.. 
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A.R. Czy zdaniem ksi ędza, współczesne media, te po roku 1989, kiedy to 
uwolnili śmy si ę juŜ od wpływów Rosji, wystarczaj ąco dobrze nagło śniły 
spraw ę zbrodni katy ńskiej? 
 
- Nie, to była beznadziejność telewizji. Miałem cięŜką rozmowę z panem 

Janem Dworakiem jakieś dwa miesiące temu i ja nie chcę mówić, Ŝe 

spaskudził, ale mi zabrał przeszło pół roku jakimś nędznym przekazaniem coś 

o Katyniu w ogóle.. I jeśli chodzi o odbiór, to najczęściej o godzinie wpół do 

pierwszej w nocy, gdzie Holokaust i inne załatwiał pełną parą. W tym czasie 

nie splamił się niczym, Ŝeby coś nowego zrobić, Ŝeby znaleźć ludzi, którzy 

zrobią. Uratowała nas wszystkich pani Ania Pietraszak.. 

 

A.R. Czy ma ksi ądz prałat na my śli t ę pani ą z telewizji? 
 
- Naturalnie. Ona była na czele wojskowej takiej komisji, to znaczy była bardzo 

waŜną osobą. I kiedy Wałęsa juŜ poszedł, a po nim przyszedł następny, to ona 

juŜ jako wojskowa, bo miała skończone studia wyŜsze dziennikarskie i jeszcze 

Studium Operacyjno-Strategiczne Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, 

ale pracowała i pracuje w telewizji, to ona zrobiła fantastyczną rzecz, choć 

gdyby jej Rosjanie nie pomogli, to prawdopodobnie to by się nigdy nie stało.. 

Mianowicie była telewizja w samym Katyniu i ona zrobiła reportaŜ, duŜy 

reportaŜ, Chcę powiedzieć bolesną rzecz, przykrą.. coś, co jest najbardziej 

parszywego. Od momentu, kiedy zrobiła ten reportaŜ, jeden z największych 

wyczynów, nie dostała Ŝadnej nagrody, a co więcej miała pewne 

prześladowania. MoŜna z całą pewnością powiedzieć, Ŝe w telewizji naszej i 

na swój sposób w radiu były tępione jakiekolwiek znaki na temat Katynia i na 

temat oficerów tam pomordowanych. Było tak mało na ten temat w telewizji, Ŝe 

to wstyd i hańba jest! Bo co się stało z tą golgotą wschodu? Ja jestem kapłan, 

który tam był uratowany. Wtedy byłem księdzem, w kaŜdym razie kapelanem 

pomordowanych na wschodzie – taki tytuł dał mi Ojciec Święty. NajwaŜniejszą 

rzeczą dla mnie było, Ŝeby całą tą sprawę dać na poziom najwyŜszy, to 
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znaczy, fakt, Ŝe tam było strasznie, a jednak istniało fantastyczne męstwo 

wśród Polaków, to, Ŝe nie przyjęli ruskich paszportów i nie dali się zgnębić. 

Trwali jako Polacy. To była bardzo waŜna rzecz dla mnie, Ŝeby i męstwo i to 

świadectwo wiary, a takŜe świadectwo polskości podnieść tak wysoko, aby 

przekazać pokoleniom jako Golgotę Wschodu. Ojciec Święty jak był w 

Oświęcimiu, stojąc nad grobami powiedział: „To jest golgota narodu”. 

Najstraszniejsze w temacie Katynia jest to, Ŝe bolszewicy zabrali wszystkich 

duchownych w wigilię BoŜego Narodzenia. I tego rabina głównego armii 

polskiej, i wszystkich innych. Jeden został, ale tylko, dlatego, Ŝe dzień 

przedtem złapali go, zamknęli i dali mu 14 dni o chlebie i wodzie. Tamtych 

wywieźli, a on został. Dopiero 14 czy któregoś kwietnia jego teŜ wywieźli. Do 

tego jednak czasu wszystkie msze święte, wszystkie spowiedzi, 

przygotowywały tych ludzi na spotkanie z panem bogiem, ze śmiercią. 

Dlaczego to była krzywda? Bo w związku ze słowem „Katyń” – trzeba było 

milczeć. To było tabu. Dlatego przez długi czas nikt na ten temat nie śmiał 

mówić. Wtedy przyszedłem i złamałem to, ale tam gdzie było państwo, to tam 

teŜ trwała cisza złowroga. Spaskudziła się telewizja, oraz w duŜym stopniu 

radio. O śydach duŜo się pisze, o innych, a przecieŜ w tym samym czasie 

jedna trzecia naszego narodu była wymordowana. Bardzo często ktoś zadaje 

mi pytanie: „KsięŜe, byłeś w Kozielsku - co to znaczy?” A ja mówię: „W 

Kozielsku? Ja młody oficer, miałem 22 lata wtedy. Było tam przeszło 700 

lekarzy, profesorów i innych..”  

 

A.R. Czyli fundament polskiej inteligencji? 
 
- Absolutnie tak. I co najwaŜniejsze, mówię o tym z największą czcią, dlatego, 

Ŝe po pewnym czasie, zdaliśmy sobie sprawę z tego, Ŝe bolszewicy, Niemcy i 

przyjaźnie pomiędzy nimi sprawiły, Ŝeśmy byli skazani na gehennę.. Rok 1920, 

kiedy Stalin mógł choroby nerwowej dostać, bo po 120 latach niewoli, Polacy 

się zebrali, naprali ich i wyrzucili. 
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A.R. Ale cz ęść tych, którzy zgin ęli w Katyniu, brała wła śnie udział w 
wojnie bolszewickiej w roku 1920. 
 
- Tak. Byli tacy, którzy mieli krzyŜe virtuti militari i inne odznaczenia. Wielu z 

nich czuło, Ŝe dlatego tam są. Tylko, Ŝe obóz jeńców wojskowych, to specjalne 

prawa, oni są pod ochroną. Bolszewicy wiedzieli o tym. Oficerowie, którzy 

dostali się do niewoli niemieckiej to Ŝyją jeszcze, natomiast tamtych po prostu 

wywieziono i wyniszczono. Nie ma Ŝadnego usprawiedliwienia dla tej całej 

bandy rządzących, Ŝe w tym czasie jedynie jako ochłap rzucali czasem jakieś 

zdanie na temat Katynia. A w telewizji? Nic. Tylu oficerów, prześlicznych ludzi 

tam zginęło, wymordowani. Ich dzieci, jeszcze Ŝyją. To trzeba było najpierw ich 

uciszyć, później od czasu do czasu wyświnić, bo wtedy przypisywali im 

najróŜniejsze rzeczy. Wstyd!!!  

 

A.R. Umyli r ęce?  
 
- Gorzej. Mieli pewną filozofię - bandycką, bo jeŜeli się chowa prawdę, 

uczciwą, prawdziwą i gdy przychodzi taki moment fantastyczny i los daje nam 

papier, daje dokument, który nie ma porównania z Ŝadnym innym 

dokumentem, jaki kiedykolwiek i przez kogokolwiek był wydany. Ten dokument 

myśmy wyciągnęli. To golgota wschodu, która mówi nam, Ŝe pomoŜe nam jak 

matka najlepsza, Ŝe pomoŜe Ŝeby ta prawda Ŝyła. Ile śydzi mięli dokumentów? 

Jezus Maria, a my to mamy, taki dowód! Dziękowałem matce boŜej za to, co 

dostałem. Później prezydent Chruszczow mówi do Szelepina – stojącego na 

czele tych specjalnych akt: „Daj mi to wszystko, co było napisane o Katyniu”. 

Potem opisał dokładnie to, co tamten dostarczył i dodał, Ŝe to będzie krzywda 

dla Polaków, bo Stalin stworzył specjalną komórkę naukową, chcąc udowodnić 

winę Niemców. Przez 50 lat nieprawda była oficjalnie głoszona, a wszystko jest 

tak wyraźnie napisane. Mamy dokument tak wielki, Ŝe trudno sobie wyobrazić i 

ten dokument do dnia dzisiejszego nie jest właściwie wykorzystany.. 
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A.R. Czy to jest wina mediów, Ŝe młodzi ludzie, Polacy, zwłaszcza 
studenci, nie maja poj ęcia, czym był Katy ń i nie znaj ą w ogóle historii? 
 
- Absolutnie. Media to jest coś parszywego.. Dlatego, Ŝe przez wiele lat 

niszczyły naszą świadomość, to kim my jesteśmy.. Ja się nazywam 

Peszkowski i mam cztery „P” – te cztery „P” to są: PRAWDA, PAMIĘĆ, 

PRAWO I PRZEBACZENIE. Na zjeździe rodzin katyńskich z całego świata 13 

kwietnia, dałem Ojcu Świętemu przykład jakiejkolwiek matki, która miała 

kontakt z Katyniem i nawet swojemu dziecku powiedzieć o tym nie mogła, bo 

jeśliby wypaplało w klasie - byłoby nieszczęście. Dla mnie waŜne są przede 

wszystkim te cztery „P” i jeśli one będą, to będzie pojednanie. Wcześniej nie..  

 

A.R. A co by nas Polaków, chrze ścijan usatysfakcjonowało w kwestii 
Katynia, czy jakie ś oficjalne przeprosiny za zbrodnie ze strony Rosji?  Na 
co tak naprawd ę jako naród liczymy? 
 
- Na to, Ŝe będzie prawda, która pomoŜe zbudować naszą pamięć, która jest 

dla nas największym skarbem. JeŜeli będę wiedział jak najwięcej o swojej 

rodzinie, o historiach tych innych oficerów - pamięć będzie wtedy wiele więcej 

warta.. W tej pamięci jest jedna rzecz pewna, Ŝe to było ludobójstwo. 

Wymordowali.. jednym podpisem i koniec. W brutalny sposób, strzelać w tył 

głowy.. Tak się nie robi. Wymordować i okłamywać przez 50 lat. Polska 

powinna zakwitnąć pamięcią, a tego nie zrobiła. Ta cisza grobowa, którą 

oznacza Katyń.. Polska chce być wolna, a jest oszukana. To wina narodowa 

na wielką skalę łamiąca prawdę, dająca jakieś jej ochłapy. Najpiękniejsze 

wojsko na świecie to było.. Jeden z amerykańskich uczonych powiedział, Ŝe 

Armia Krajowa i Polacy w Powstaniu warszawskim o pół roku skrócili wojnę 

światową. Powiem coś dziwnego, ale prawdziwego, od 1939 roku, w czasie, 

gdy juŜ było gestapo i inne, największe zbóje na świecie, w ludzkości całej, 

jeŜeli chodzi o mordowanie, o draństwo, kiedy było najstraszniej, straszniejsze 

było od tego jeszcze - wybicie w Katyniu tysięcy bezbronnych, niewinnych, 

wspaniałych, pięknych ludzi, przez kogo? Przez tych, którym Polska ufała.. 
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A.R. Jaki zwi ązek miał udział Polaków w wojnie bolszewickiej 1920  roku z 
Katyniem? Mam na my śli tych oficerów pomordowanych w Katyniu, 
którzy pami ętają rok 1920 i swój udział, w walce o niepodległo ść z Rosją 
Sowieck ą. 
 
- Formalnie moŜna powiedzieć, to nie powinno być Ŝadnego związku, to 

znaczy w 1920 roku była wojna i była to wojna niewypowiedziana, ale toczyła 

się między Polską, a Rosją Sowiecką o granice. Zakończyła się ona traktatem 

ryskim w 1921 roku, natomiast w 1939 roku jest całkiem inna sytuacja, gdyŜ tu 

formalnie wojny pomiędzy stroną polską, a Związkiem Sowieckim nie było, 

dlatego, Ŝe jak pani wie, były traktaty polityczne, traktat o nieagresji i Polacy 

uwaŜali, Ŝe nigdy nie został wypowiedziany. Strona rosyjska, co prawda 

wrzuciła do skrzynki dokumenty wypowiadające owe traktaty 17 września, no 

ale Polacy tego nie biorą pod uwagę. Czyli formalnie nie powinno być Ŝadnego 

związku, jednak w rzeczywistości jest. Jaki? Są róŜne. Z jednej strony na 

pewno związek jest taki, Ŝe oficerowie, którzy potem znaleźli się w Katyniu, 

wielu z nich walczyło w 1920 roku, w większości albo jako Ŝołnierze - ochotnicy 

albo jako oficerowie, ale raczej chyba ochotnicy, gdyŜ, jak wiemy, w Katyniu 

byli w większości oficerowie rezerwy, nie wszyscy, ale w większości oficerowie 

rezerwy. Adwokaci, lekarze, profesorowie, dziennikarze, urzędnicy, czyli, co za 

tym idzie - mięli juŜ oni ponad czterdzieści lat, czyli w ten sposób byli młodymi 

ludźmi w 1920 roku. To jest jeden związek na pewno. Walczyli o polskie 

granice, o niepodległość Polski, a potem, ale nie w 1920 roku, tylko 

dwadzieścia lat później zapłacili za to straszną cenę. Ja teŜ bym tak 

porównywał i to jest piękne porównanie, chociaŜ smutne. Druga sprawa to jest 

to, Ŝe główny aktor na scenie sowieckiej, czyli Stalin uczestniczył w sposób 

bardziej czynny i w jednym i w drugim okresie. W pierwszym, czyli koniec 1920 

roku jego rola, była niewielka, bo był tylko szefem rady politycznej przy froncie 

południowo zachodnim, kiedy szedł na Lwów i wiemy, Ŝe od decyzji tej rady, 

czyli równieŜ od Stalina zaleŜało to, Ŝe Armia Konna Budionnego nie poszła na 

Warszawę. Poszła zbyt późno, gdy juŜ pod Warszawą rozstrzygnęła się walka. 
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To było krytykowane wśród dowództwa sowieckiego politycznego i 

wojskowego, bo Tuchaczewski, który właśnie wtedy szedł na Warszawę 

uwaŜał, Ŝe to miało decydujący wpływ na przegraną. W taki sposób oceniano 

w Związku Sowieckim i w Polsce równieŜ, Ŝe jedną z przyczyn zwycięstwa 

Polaków było zbyt późne pojawienie się armii Budionnego tutaj, w tym regionie 

Zamościa, a następnie Warszawy no i nie odegrała roli, jaką mogłaby odegrać. 

Stąd teŜ uwaŜa się, Ŝe Stalin mógł się mścić za to. Jak niektórzy mówią - po 

pierwsze na Tuchaczewskim, poniewaŜ został on zlikwidowany, a potem 

równieŜ i na tych, którzy uczestniczyli w tej walce byli oficerami polski. Czyli w 

ten sposób jest to związek, czyli w rzeczywistości trzeba powiedzieć, Ŝe tutaj 

nie ma Ŝadnych podstaw takich, Ŝeby tak sądzić, to jest interpretacja 

historyków, no ale na pewno duŜo w tym prawdy jest. 

 

A.R. Ale dla Stalina na pewno wi ększą przyjemno ścią było wiedzie ć, Ŝe 
na listach do zlikwidowania figurowały nazwiska tyc h oficerów polskich, 
którzy podpadli Rosji Sowieckiej w 1920 roku? 
 
- No moŜna tak powiedzieć, wiemy przecieŜ, Ŝe nie lubił Polaków. Stalin 

rzadko bywał za granicą. W 1910, czy 1911 roku, był podczas zaborów, na 

ziemiach polskich zaboru austriackiego, a dokładnie w Zakopanem u Lenina i 

teŜ mu się wtedy Polacy nie podobali. Niektórzy mówią, Ŝe to jego 

pochodzenie. Niech pani sprawdzi encyklopedię powszechną, jest w niej 

portret hrabiego Przewalskiego, Stalin jest do niego bardzo podobny. 

Przewalski był geografem rosyjskim, pochodzenia polskiego - to jest 

zrusyfikowana rodzina polska, i on odkrył gatunek dzikiego konia stepowego 

na Mongolii. Tego konia nazwano koniem Przewalskiego. Jego ojciec, czy 

dziadek - juŜ dokładnie nie pamiętam - był gubernatorem bliskiej guberni na 

Kaukazie, a matka Stalina, była słuŜącą w tym domu. Niektórzy uwaŜają, Ŝe 

Przewalski to jego ojciec, proszę zobaczyć portrety, 100 procent - teŜ niski, z 

wąsami, charakterystyczne. Jego matka na pewno była słuŜącą.  
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No więc związki to ja bym widział tutaj róŜne, a najbardziej zaczyna się to 

łączyć juŜ po zmianach w Polsce i po rozpadzie Związku Sowieckiego, gdzieś 

od początku lat 90-tych, kiedy to została ostatecznie wyjaśniona sprawa 

zbrodni Katyńskiej i jej sprawców. Agencja TASS przyznała się w kwietniu 

1990 roku, Ŝe to zrobiła strona, a w 1992 roku Jelcyn przekazał z tego tajnego 

archiwum przy sekretarzu generalnym - decyzje, w tym równieŜ ewenement w 

skali chyba światowej - słynny rozkaz z 5 marca 1940 roku. To rzadki 

przypadek jest, gdzie pokazał, Ŝe Gorbaczow kłamał, wiedział o tym jako 

przejmujący kompetencje Prezydenta Związku Sowieckiego bo Gorbaczow był 

Prezydentem. Rosja przejęła przecieŜ wszelkie funkcje to on przejął równieŜ 

tamto archiwum. Dzisiaj to jest tzw. Archiwum Prezydenckie i tam się to 

znalazło, znalazły się przede wszystkim dokumenty i spisy Polaków stąd 

wiemy Ŝe nie było tylko 15,5 tysiąca, a 25 tysięcy. W to wliczano równieŜ tych 

Polskich urzędników którzy byli mordowani w poszczególnych więzieniach bo 

te 9,5 tyś. to są więźniowie, których część była mordowana zaraz w 1939 roku, 

a część aŜ do czerwca 1941 roku.  

Gorbaczow podczas spotkania w Polsce, to był chyba 1988 rok, twierdził, Ŝe w 

sprawie Katynia, nic rzekomo nie wiedział, a wiadomo przecieŜ, Ŝe wiedział. 

Zaczął więc szukać moŜliwości jakby to powiedzieć obciąŜenia strony polskiej i 

wiemy, co profesor Jaszborowska z Akademii Nauk mówi, Ŝe właśnie wtedy 

wyszła decyzja, Ŝeby rosyjska Akademia Nauk znalazła jakieś wydarzenia, 

obciąŜające stronę polską, w stosunku do strony rosyjskiej. Gdzie Polska 

byłaby winna. Co prawda nie wiemy, czy tak było w rzeczywistości, ale w 

końcu mówi o tym publicznie osoba bardzo godna zaufania. Ja się z nią 

spotkałem, z Jaszborowska. Wiemy, Ŝe wcześniej próbowano znaleźć, Ŝe tym 

obciąŜeniem ma być 1612 rok, okres wielkiej smuty, kiedy to Polacy stali się 

wrogami Rosji, poniewaŜ w 1610 roku, polskie oddziały hetmana Stanisława 

śółkiewskiego zajęły Moskwę, a car został i uwięziony i zamordowany w 

Polsce. 
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Wracając do wejścia polaków z okresu smuty, to było bez sensu, poniewaŜ 

ludzie tego nie kojarzyli. Zaczęli więc szukać bliŜej, Ŝeby bliŜej znaleźć 

problematykę. No i tutaj najbardziej bliska była kwestia jeńców sowieckich, 

przebywających w polskiej niewoli, tym bardziej, Ŝe to był 1919 – 1920 rok. Ta 

wojna to dla Rosjan to jest 1920 rok, a dla Polaków 1919, bo ona się zaczęła w 

lutym 1919 roku i kończy się w październiku 1920 roku, a traktat jest w 1921 

roku. Dlaczego to wybrano? Raz, Ŝe to pasowało pod względem liczebności, 

przewijała się nawet liczba 60 tysięcy, stu tysięcy jeńców, którzy nie powrócili. 

Czyli tutaj 60 tysięcy, a tam tylko 25 tysięcy polskich jeńców, no to niech się 

Polacy wytłumaczą z tych 60 tysięcy i to było bardzo wygodne, Ŝe raz, Ŝe to 

jest z okresu XX wieku, z okresu spraw polsko – sowieckich, więc było to 

bardzo wygodne, stąd teŜ ten problem zaczął być w 1992 roku mocno 

nagłaśniany, szereg publikacji zaczęło się pojawiać na przykład takiego pana 

Iwanowa.. Prawdą jest natomiast, Ŝe od 16 do 18 tys. rosyjskich jeńców zmarło 

w polskiej niewoli, przyczyną były głównie choroby na przykład grypa 

hiszpanka, tyfus i czerwonka, często teŜ umierali z głodu. Śmiertelność wahała 

się w granicach 17-19 procent – podobnie jak w okresie I wojny światowej w 

obozach w Niemczech i Rosji. 

 

A.R. Kiedy i jakie media rosyjskie zacz ęły t ę akcję propagandow ą? 
 
- No, przede wszystkim „Wajennoj storcziskij Ŝurnal”, no i róŜne dzienniki 

rosyjskie tj. „Izwiestia”, blisko związane z władzą, „Krasnaja zwiedza” – taki 

wojskowy, pokazujące trudną sytuacje jeńców rosyjskich, w tych obozach. 

Mówię to teŜ dlatego, Ŝe teraz jest znowu renesans, tylko Ŝe nie renesans tej 

problematyki o jeńcach sowieckich z II wojny światowej, bo ona jest 

opracowana i od przodu i od tyłu, ale z I wojny światowej, bo wszystko to, co 

było w drugiej, jest po prostu powtórzeniem tego, co było w pierwszej, tylko na 

jeszcze większą masową skalę. Natomiast ta I wojna była dla nich ojczyźnianą. 

Pokazywano więc w prasie rosyjskiej losy jeńców rosyjskich w polskich 
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obozach. Podłe warunki Ŝycia, jakie tam panowały, Ŝe było tak źle, Ŝe umierali, 

Ŝe to były obozy śmierci i takim obozem śmierci tutaj okrzyknięto obóz w 

Tucholi, jeńców w Tucholi, tu na Pomorzu, w borach tucholskich, ja się tym 

zainteresowałem, bo tam się wychowywałem obok. I chciałem coś napisać z 

problematyki regionalnej, więc się tym obozem zająłem.. mówiono, Ŝe tam 

zginęło, czy zmarło, oni twierdzili, Ŝe zostało zamordowanych  22 tysiące 

jeńców sowieckich. W pismach naukowych i innych zaczęto publikować 

właśnie takie sprawy, po to Ŝeby polska strona wytłumaczyła się z tego i Ŝeby 

pokazała, co się stało z tymi, którzy nie powrócili, czyli tymi 60 tysiącami, to 

zresztą było róŜnie, bo pojawiała się liczba i 80 tysięcy i 40 tysięcy albo 60 

tysięcy, niŜej nie schodzono. Później zaczęły powstawać takie większe 

opracowania mówiące o liczbie, akurat mieli tutaj pecha, bo myślano, Ŝe w 

Polsce nikt się tym nie zajmował, Ŝe polska strona dopiero zacznie się 

interesować tą problematyką. Pomylono się, bo akurat w 1990 roku ukazała się 

moja pierwsza praca, taka skrócona wersja, a potem wydana została pełna 

wersja tej pracy doktorskiej, no i artykuły moje - równieŜ część się ukazała, 

Mówiły one juŜ w oparciu o krytykę źródeł, pokazujące te źródła i równieŜ 

pokazujące jak było, Ŝe była cięŜka sytuacja, ale Ŝe nie moŜna mówić o 

dziesiątkach tysięcy, Ŝe maksymalnie jest to od 16 – 18 tysięcy tych, którzy w 

ciągu dwóch lat zmarli w polskiej niewoli. MoŜna powiedzieć ping – pong, z 

jednej strony my, z drugiej oni i to było oskarŜanie Polski.  

 

A.R. Ale media polskie bardziej nagło śniły spraw ę Katynia ni Ŝ wtedy 
tamte media, tam panowała jaka ś cisza złowroga wokół tego tematu.. 
 
- Jak tutaj zaczęto poruszać kwestię upamiętnienia u nas,  kto to ma zrobić i 

kto powinien zapłacić? No w końcu chyba ten sprawca powinien, moim 

zdaniem, prawda? Ale on się nie kwapił, więc strona polska przystąpiła do 

budowania, no wiemy, Ŝe były trudności, z Ukrainą nie było, w Charkowie 

bardzo łatwo.. 
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A.R. Znikały te pomniki.. 
 
- No tak, w Charkowie były problemy, czy ekshumacje przeprowadzać bez 

zgody, no, ale ostatecznie musieli się na to zgodzić, no bo jeszcze jakby to 

moŜna powiedzieć – Ŝołnierz to Ŝołnierz, ale to jest ludobójstwo, bo to cywil, 

tak? To jest człowiek, który nie walczył, bo wojny nie było, oni nie walczyli ze 

strona sowiecką. Czyli to jest druga sprawa, Ŝe zaczęli naukowo to badać. 

Trzeci element to jest to, Ŝe w Polsce zaczęto się domagać ukarania i jeszcze 

niektórzy Ŝyli, Soprunienko na przykład. Jeden z szefów NKWD na Ukrainie, 

on Ŝył i co moŜna mu zarzucić? No asystował, ale zostawił teŜ piękne 

wspomnienie, on był podwładnym, podstawa szła od rządu, bo Stalin stał na 

czele rządu. On był przecieŜ wtedy premierem.  

 

A.R. A pomysł wyszedł od Berii czy od Stalina? 
 
- Trudno powiedzieć, chyba od Stalina. Mordowali teŜ swoich, dla nich to był 

Ŝaden problem. Kwestia tylko tego, kto był sprawcą. Myślę, Ŝe wspólnie to 

wymyślili, ale z decyzji Stalina podpisali się wszyscy i Beria i Kaganowicz i 

Mołotow i wszyscy inni. Stalin wszystkich zmusił. I, co jest rzeczą niesamowitą 

trzymali te dokumenty. Następnie strona polska zaczęła się domagać ukarania, 

więc prokuratura rosyjska występuje, Ŝeby polska równieŜ zbadała, co się z 

tymi 60 tysiącami stało. No i ten ping pong cały czas trwał. Śledztwo zostało 

rozpoczęte, gdyŜ tam była podstawa, są dokumenty, które mówią, jest sto ileś 

tomów tego. Część pozwolili oglądać, ale części nie pozwolili skopiować, bo 

jak skopiujemy, to.. no dokumenty śledztwa są dokumentami, waŜnymi. 

 

A.R. Czyli maj ą coś do ukrycia, maj ą władz ę jak czego ś nie pokazuj ą? 
 
- Dokładnie, ale to zawsze mają, bo śledztwo się toczyło w Rosji, ale przede 

wszystkim na pewno przesłuchali tych wszystkich Ŝyjących, zgromadzili 

wszystkie dokumenty.  
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A.R. A jakie s ą szanse, Ŝeby to wróciło, bo słyszałam, Ŝe rodziny 
katyńskie odwołuj ą się do Strasburga..   
 
- Strasburg, to sobie moŜe zrobić.. Ja wiem, o co rodzinom chodzi. Dlaczego 

Rosja i te koła rosyjskie myślą imperialnie. Polacy mają na krótką metę 

myślenie albo nie myślą. Trzeba to wszystko powiedzieć. Najpierw są 

dokumenty, potem cmentarze, a potem? będzie domaganie się 

odszkodowania. Jasna sprawa, bo to przecieŜ jest morderstwo, ludobójstwo 

niewinnych ludzi, to jest rekompensata w kaŜdym europejskim myśleniu, w 

kaŜdym prawie. Musi być, zresztą część rodzin katyńskich się domagała i to 

chyba był błąd. No i oni rozumowali, Ŝe tak będzie, więc próbowali do tego nie 

dopuścić. Jest moŜliwość odszkodowania, tylko, Ŝe to są śmieszne kwoty, a po 

drugie moŜna ubiegać się o odszkodowanie tylko na miejscu popełnienia 

zbrodni, więc rodziny katyńskie powinny się udać do tych miejsc i występować 

w procesach. To jest tak 50-60$, to śmieszne, wobec tego strona rosyjska 

chciała doprowadzić do czego?, do rekompensaty, do zrównowaŜenia, tak jak 

w wielu sprawach, Ŝe po prostu my bierzemy swoje, a wy weźmiecie na siebie 

swoje i juŜ, czyli taka rekompensata obopólna, wy zapłacicie swoim 

katyńczykom, a my weźmiemy na siebie tych jeńców naszych u was. I to na 

tym polegało, na tym polega dyskusja. Tylko problem polega na tym, Ŝe rodzin 

tych jeńców jest ile? Oni nawet nie mają świadomości. Trochę osób się 

orientuje, ale nie wiele. Niewielu pamięta, no bo jaka jest świadomość swoich 

przodków? - niewielka, szczególnie po rewolucji i dalej, gdzie niszczono te 

dokumenty, bano się.. To jest więc pierwszy element – finansowy, a drugi to, 

to, Ŝeby pokazać (ofensywa szła nie tylko wewnątrz Rosji). Najpierw istniały 

instytuty sowietologiczne, one nie przewidziały upadku Związku Sowieckiego, 

no bo Ŝyły z tego, tak? Natomiast one po upadku Związku Sowieckiego nadal 

istnieją, teraz jako instytuty Rosji. Zajmują się Rosją i kulturą rosyjską i oni 

zbierają taką prasę. Znajomość języka rosyjskiego to jest bardzo duŜo, więc to 

jest wielonakładowa prasa, tam wychodzi 300-400 tysięcy. Tak samo równieŜ 
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te naukowe to są 20-25 tysięcy, a nasze? Kto czyta po polsku? Więc cały świat 

teŜ patrzy na to poprzez pryzmat rosyjskiego punktu widzenia, więc Rosjanie 

myślą długofalowo, Ŝe w ten sposób jak my będziemy o tym pisali, będzie cały 

czas dyskusja trwała, to świat będzie o tym czytał, a gdzie to pójdzie potem? 

do archiwum elektronicznego i dyskusja się toczy zarówno w Internecie, 

wystarczy wejść na stronę rosyjską i wpisać Tuchola, czy obozy jeńców, 

łaaach, dyskusja cały czas trwa i spór się toczy, Ŝe tutaj Polacy są tacy 

wredni.. Jelcyn nam to oddał, ale potem juŜ nie panował nad sytuacją, tam się 

teŜ kształtowała nowa strategia moŜna powiedzieć w stosunkach 

międzynarodowych i to powodowało, Ŝe tutaj takie przepychanki były. Ze 

strony polskiej teŜ nie było jakiejś konkretnej koncepcji, najwaŜniejsze było 

oczywiście utworzenie cmentarzy, Ŝeby one były. A nasze stosunki były bardzo 

złe za Putina. Na początku 2001 roku ta koncepcja Ŝeby jednak w końcu nie 

dyskutować, poprzez media, media prasowe, czy teraz inne, bo przecieŜ filmy 

były kręcone. No i ostatecznie jednak jeszcze jak był Kwaśniewski, powstał taki 

projekt, przede wszystkim tych trudnych spraw między stroną polską, a 

rosyjską. W tym spisie trudnych spraw znalazła się sprawa jeńców więc i Katyń 

teŜ się znalazł, ale z drugiej strony Rosjanie pozostawili problem losu tych 

czerwonoarmistów i ono jest w tych punktach rozbieŜności - po rosyjsku 

„biełyje pietna”. Wtedy powstała koncepcja, Ŝe na tym właśnie tle powinni 

specjaliści dyskutować, czyli historycy. Zgłoszono zatem specjalną komisję 

polsko-rosyjską, gdzie pod nadzorem instytucji archiwalnych, u nas jest to 

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych u nich to było takie Ministerstwo 

Archiwów, stworzono grupę po obu stronach, która miała doprowadzić do 

uzgodnienia stanowiska, ale najpierw trzeba rozeznać się w dokumentacji, w 

źródłach. My znaliśmy te źródła, ale druga strona nie zawierza im. No ma 

prawo, nie dowierzać. Oni na opracowanie tego dostali spore pieniądze z 

kancelarii prezydenta, no ale jasna sprawa, Ŝeby to było ustalenie wspólne, 

trzeba przygotować źródła, czyli dokumenty, na które jedna i druga strona się 
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zgodziła. No i takie coś powstało, oni obradowali, ta komisja przyjechała, 

sprawdzali, niedowierzali nam, myśląc, Ŝe na pewno znajdą coś, na Polaków, 

Ŝe tacy źli byli, Ŝe mordowali tych jeńców. Jednak jak się szybko okazało, nie 

znaleziono nic takiego, bo i nie moŜna było znaleźć, dlatego poniewaŜ nie ma 

takich dokumentów, ani takie fakty nie miały miejsca. Poza tym historycy nie 

będą kłamać, bo to jest koniec takiego człowieka, jasna sprawa. Ja w swoich 

pracach teŜ pisałem na ten temat, tak jak jest, nikt na mnie nie wpływał i w 

końcu lat 80 moja praca została zakończona. W latach 50 nie było Ŝadnego 

takiego nacisku, ja przynajmniej jako młody historyk nie spotkałem się z tym 

wtedy. Więc powstało to, to się nazywa KRASNA ARMIEJCY W POLSKOM 

TLENU 1919-1920 po rosyjsku, no bo to było dla nich, wspólnie Ŝeśmy 

wybierali z tych dokumentów, chyba 300, czy 400, no i przygotowaliśmy 

równieŜ wstępy, daliśmy załączniki, zostało to formalnie na początku 2005 roku 

opublikowane po rosyjsku. Większość jest dokumentów polskich, 

tłumaczonych tam, dla rosyjskiego czytelnika. W Polsce tego kupić nie moŜna, 

ale w naszej bibliotece głównej jest, bo Ŝeśmy to przekazywali, nie wiem czy w 

CBW - Centralnej Bibliotece Wojskowej teŜ, czy nie, ale w biurze historycznym 

jest, bo mój kolega przekazywał, tym wojskowym na ul. Ostrobramskiej. 

Problem tylko był taki, Ŝe niestety nie było zgody i nie ustalono wspólnego 

wstępu, czyli są dwa - rosyjski i polski punkt widzenia. Wiadomo, Ŝe we 

wstępach jest wprowadzenie do problematyki utworu, no i jednak spory są, co 

do charakteru tej wojny, a co nas obchodzi charakter wojny, kaŜdy moŜe mieć 

swój punkt widzenia, nas to nie interesuje, czy to była wojna imperialistyczna, 

czy inna. To jest inny problem, a skutkiem jednym byli jeńcy. Poza tym strona 

rosyjska uwaŜała, Ŝe jednak więcej ich jeńców wzięto do niewoli, dlatego 

wielkim sukcesem jest to, Ŝe się zgodzono ostatecznie na nasz punkt 

widzenia, czyli jak wynikało z początkowych ustaleń - akurat ja to ustalałem, Ŝe 

zmarło maksymalnie 18 tysięcy i tu juŜ nie ma dyskusji. A co z ta resztą, to są 

dywagacje, co z ta resztą, która nie powróciła, a teŜ nie zmarła.. 
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A.R. Pewnie uciekli do Mand Ŝurii jak mówił Stalin.. 
 
No tak, podobno oni zdezerterowali, uciekli z frontu. Problem polega na tym, 

Ŝe ten tom juŜ jest tylko nie odbyła się jego prezentacja, bo strona rosyjska nie 

chce doprowadzić do tej prezentacji. No i nie wiem dlaczego, nie wiem.. 

 

A.R. No, ale to jest chyba ró Ŝnica, Ŝe w Katyniu zgin ął kwiat inteligencji 
polskiej, a tam, wcze śniej w tym 1919-1920, ci którzy byli rzekomo przez 
Polaków mordowani to byli pro ści ludzie.. 
 
- No chłopi, ale wie pani tutaj serwować nie moŜna, to znaczy my nie 

powinniśmy, bo Ŝycie człowieka jest takie same.. 

 

A.R. Ale oni tutaj niby, Ŝe wy nam wi ęcej pomordowali ście, ale wy nam 
lepszych.. 
 
- No moŜna to teŜ tak robić, ale tego nikt nie podejmuje, to znaczy Polacy 

mówią, Ŝe tutaj to była inteligencja.. 

 

A.R. To było bardziej wyrachowane.. 
 
- Tak, no na pewno, dlatego teŜ równieŜ pod tym kątem to było robione. No, 

ale potem jak wiemy Stalin powiedział, Ŝe to pomyłka była.. 

 

A.R. Nie mog ę znaleźć w ogóle w rosyjskich mediach, w gazetach sprawy 
Katynia..  
 
- Bo oni tym się nie zajmują, a Lebiediewą pani ma? Bo ona wyszła, Natalia 

Lebiediewa, po polsku wyszła jej ksiąŜka, ona była ta pierwszą, która doszła 

do tych archiwów i jest ksiąŜka KATYŃ. Na pewno gdzieś tam jest poza tą 

ksiąŜką, ale bardzo pobieŜnie, Rosjanie nie będą się tym zajmowali, bo dla 

nich to ujma, po drugie, wróciliśmy tydzień temu z Rosji. Oni się trochę dziwią, 

Ŝe Polacy tak naciskają. Ja im trochę tłumaczyłem, bo to młodzi ludzie. Mówią, 
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Ŝe Rosjanie więcej stracili ludzi w wyniku represji stalinowskich i Ŝe te represje 

to w duŜej części robili teŜ Polacy, bo w NKWD byli teŜ Polacy – DzierŜyński..  

 

A.R. Ale Polska jest przecie Ŝ duŜo mniejsza.. 
 
- Ja teŜ im tłumacze inną rzecz, kto to zrobił.. bo weźmy pod uwagę Jedwabne 

na przykład. Tamto było inspirowane i to było raczej spontaniczne, a tu było 

przemyślane, decyzje podjęte wcześniej i tu jest właśnie problem, Ŝe to od 

góry rząd zdecydował, no który rząd wydaje decyzję o mordowaniu? To sąd 

powinien o to dbać, a skoro to rząd, to jest za to odpowiedzialny i teraz ci, 

którzy ich powołują, czy odwołują z tego rządu. Władza Związku Sowieckiego 

powinna wziąć na siebie odpowiedzialność, chociaŜby przeproszenie.. Samo 

przyznanie się do zbrodni nie jest waŜne, istnieje równieŜ zadość uczynienie, a 

tego Rosja nie chce zrobić. Oni mówią, Ŝe takich „katyni” w Rosji jest pełno w 

kaŜdej miejscowości. Ja im mówię, Ŝe Polacy nie mają pretensji do Rosjan, 

wiemy, co wycierpieli, Ŝe tak samo byli represjonowani. Mamy pretensje tylko 

do władzy sowieckiej. Skoro władza to zrobiła, a tu mamy czarno na białym. 

Trzeba to potępić, przyznać się – to juŜ jest zrobione, ale przede wszystkim 

potępić i odpowiednio zareagować.  

Coraz więcej ludzi uczy się dzisiaj rosyjskiego, bo przecieŜ Rosja jest wielkim 

rynkiem i wielkim państwem. Myślę, Ŝe wcześniej, czy później dojdą oni do 

jakiegoś porozumienia. My próbowaliśmy, Ŝeby nie łączyć tych problemów. 

Katyń nie powinien być łączony z tamtymi jeńcami, bo tam nie ma problemu 

ludobójstwa, choć oni szukali takiego argumentu. Problemem, który powinien 

się łączyć z problemem jeńców sowieckich w Polsce, to jest przecieŜ los 

polskich jeńców tam, wiadomo, Ŝe jak jest wojna,  to jedni brali jeńców i drudzy 

brali. Porównywalna jest trudna sytuacja dla nich i dla nas, ale nie Katyń. Jak 

moŜna to porównać? Tam przecieŜ było w wyniku wojny, która się toczyła ze 

zmiennym szczęściem, a jeśli chodzi o Katyń to w tym przypadku wojny nie 

było. Tu był „nóŜ w plecy” i ludobójstwo ewidentne.. 
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A.R. Ale przecie Ŝ są kryteria, według których ocenia si ę ludobójstwo.. 
więc nie powinno by ć kwestii, czy oni to uznaj ą, czy nie uznaj ą.. 
 
- No tak, ale co z tego? Do pana boga się zwrócimy? MoŜemy się do pana 

boga zwrócić, Unia Europejska nas poprze, ale.. 

 

A.R. A Trybunał Mi ędzynarodowy? 
 
- On osądem historycznym się nie zajmuje. Był poruszany problem w 

Norymbergii, ale do końca go nie moŜna było rozwiązać.. To szczęście, Ŝe ci 

alianci zachodni, którzy na wszystko Stalinowi pozwalali, w końcu nie pozwolili 

wpisać Katynia na rachunek zbrodni niemieckich, ale dalej nic nie zrobili. To 

problem ogólno międzynarodowy. Tutaj kaŜdy się moŜe wstydzić, oni teŜ, ale 

nie ma takiego trybunału, który rozwiązał sprawy historyczne, tylko pan bóg.  

 

A.R. Ale media mogłyby troch ę bardziej stara ć się, Ŝeby przybli Ŝyć 
histori ę, a nie milcze ć.. DuŜo młodych ludzi w ogóle nie wie, co to jest 
Katyń.. 
 
- Media.. sama pani wie.. oni walczą o wierszówkę.. Jeśli w Polsce tak 

podchodzi do nauczenia historii, jeśli jest nawet jakakolwiek inicjatywa to. We 

wszystkich krajach na wschód od nas, nawet na Litwie, Łotwie i w Estonii, 

wszyscy studenci na wszystkich kierunkach, łącznie z medycyną mają 

egzamin z własnego narodu. O czym my dyskutujemy? Nie tylko w szkole 

średniej, nie wszyscy zdają maturę z historii. Oni mają roczne zajęcia i zdają z 

tego egzamin – z historii narodowej. Nie rozumiem czego się tu wstydzić? My 

przecieŜ wychowujemy Polaków, a jak się mówi o polityce historycznej, to juŜ 

się wszyscy śmieją.. moŜna być za Unią Europejską, sam jestem jej bardzo 

wielkim zwolennikiem, ale politykę trzeba bardzo umiejętnie prowadzić. Polacy 

są  dosyć dziwni, zawsze będą przypochlebiać innym. MoŜe dlatego, Ŝe przez 

tyle czasu byli pod butem zaborców.. 
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WRAśENIA I FOTOGRAFIE Z MOJEGO UDZIAŁU  

W VI PIELGRZYMCE MŁODZIEśY WARSZAWSKIEJ 

DO KATYNIA 17-20 KWIETNIA 2007 ROKU 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Pisząc na temat zbrodni katy ńskiej, dokonanej na narodzie polskim przez 

rosyjskie NKWD mi ędzy kwietniem, a czerwcem 1940 roku, warto osobi ście 
odwiedzi ć tereny, gdzie dokonał si ę ten straszliwy mord. 

Tutaj, gdzie czas jakby stan ął w miejscu, przemierzaj ąc świat pami ętający 
codzienno ść naszych pradziadków, zastanawiałam si ę, jak to mo Ŝliwe, Ŝeby w 

tym niepozornym, cichym miejscu, w otoczeniu surowe j przyrody wydarzyło si ę 
tak wiele w minionym stuleciu.  

W promieniach sło ńca niczym gwiezdna po świata zal śniły srebrne nici paj ęczych 
sieci.. W nich, swe ostatnie złudzenia trwoni uwi ęziona ofiara przeznaczenia.. To 
jak człowiek, któremu zabrano zbyt wiele, ostatkiem  sił walczy o swoje miejsce 
na pięknym, a jednocze śnie brutalnym świecie. I tylko cud zdaje si ę mieć lito ść 

nad tym jednym, w ątłym istnieniem. W śród je ńców  tego cudu do świadczyli tylko 
nieliczni.. 

Smoleńsk – miasto poło Ŝone nad Dnieprem, po śród bujnych lasów z 
rozrzewnieniem nuc ących swoj ą pieśń.  

Przez las prowadz ą wąskie ścieŜki.  
Kozie Góry, nadnieprza ńska cz ęść lasu Katy ńskiego, to tu, od kwietnia 1940 do 
kwietnia 1990 roku, przez wiele długich lat, zapala ły si ę i gasły światła w sercu 

pewnej historii. Historii, która dopiero dzisiaj ma  prawo mówi ć, moŜe krzycze ć.. 
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 18 kwietnia godzina 14:00 wysiadamy z poci ągu na stacji w Smole ńsku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Wejście główne na dworzec. Autorka pracy w drodze do au tokaru 
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Laureatki wiedzy o Katyniu nios ą wieniec dla pomordowanych – w tle Stanisław 
Stachowicz, syn Andrzeja Stachowicza ppor. agronoma , zamordowanego przez 

NKWD w kwietniu 1940 roku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z wizyt ą u ojca Ptolemeusza – Jacka Kucznika w katolickiej parafii 
Niepokalanego Pocz ęcia NMP w Smole ńsku. Na zdj ęciu w kaplicy ko ścioła 

polskiego autorka pracy obok Stanisława Stachowicza  
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Znaki wyznaniowe umieszczone w jednej z alejek na c mentarzu katy ńskim, 
naprzeciw Ŝeliwnego ołtarza 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrześcijański, Ŝydowski, prawosławny oraz islamski 
symbolizuj ą one cztery religie, których wyznawcy spocz ęli w ziemi katy ńskiej . 
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Mogiły zbiorowe przy alei głównej, w tle ołtarz Ŝeliwny w krzy Ŝem i dzwonem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W HOŁDZIE PONAD 4400 SPOCZYWAJ ĄCYM W LESIE KATYŃSKIM OFICEROM WOJSKA 
POLSKIEGO, JEŃCOM WOJENNYM Z OBOZU W KOZIELSKU ZAMORDOWANYM WIOSN Ą 1940 R. 

PRZEZ NKWD – NARÓD POLSKI 
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Na terenie cmentarza znajduje si ę sześć zbiorowych mogił ze szcz ątkami 
oficerów 

 i dwa groby generałów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Chorągiewka biało czerwona – barwy polskiej flagi narodo wej - symbol pami ęci 
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Epitafium zbiorowe wyryte na ścianie ołtarza, poni Ŝej poziomu ziemi, w 
specjalnej niszy  został umieszczony dzwon po święcony pomordowanym 

oficerom.  Na powierzchni dzwonu został wyryty tekst Bogurodzicy i nazwa dzwonu 
„Katyń". 

Wszystko wykonane z Ŝeliwa. Podczas deszczu konstrukcje Ŝeliwne przybieraj ą 
czerwonawy kolor, a faktura materiału zatrzymuje kr ople wody, co w rezultacie 

daje silne wra Ŝenie jakby wszystko „to” płakało. Widok pot ęguje emocje, 
nadając miejscu wzniosły i przejmuj ący charakter, zbli Ŝa do tragedii jaka 

spotkała je ńców. Dotykaj ąc najgł ębszych ludzkich uczu ć, na zawsze wpisuje w 
pamięć miejsce, gdzie w tak okrutny sposób dokonali Ŝywota ludzie hołduj ący 

warto ściom ponadczasowym, bezgranicznie oddani własnej oj czyźnie, honorowi 
i bohaterscy.  
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         Aleja z tabliczkami imiennymi pomordowanyc h oficerów 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PodąŜając alejkami w milczeniu z pokor ą wdycham powietrze. Przemierzam w 
myślach dług ą podró Ŝ człowieka przez samotno ść na obcej ziemi z dala od 

ojczyzny i rodziny. Znaczenie ludzkiego Ŝycia, znaczenie pami ęci i wiary, a tak Ŝe 
znaczenie prawdy 
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          Trakt wzdłu Ŝ epitafiów indywidualnych 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cmentarz ma form ę kurhanu otoczonego „murem”, stanowi ący jakby 

symboliczn ą granic ę pomi ędzy u święcon ą krwi ą ofiar ziemi ą, a światem 
zewnętrznym 
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    Ciąg inskrypcji indywidualnych zako ńczony jest płaskorze źbami z 
wizerunkami krzy Ŝy 

Order Kampanii Wrze śniowej 
Order Virtuti Militari 
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         Przygotowania do uroczystej celebracji na cmentarzu katy ńskim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

śeliwny ołtarz-stół ofiarny  
Przed msz ą świętą 18 kwietnia 2007 roku 
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        Msza święta za jeńców Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa oraz innyc h         
Polaków pomordowanych w czasie II wojny światowej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zapalaj ąc znicz przy ołtarzu z krzy Ŝem Ŝeliwnym 

Brama znajduj ąca si ę poza ołtarzem jest otwarta, a stoj ący w niej wysoki Ŝeliwny 
krzy Ŝ znamionuje zwyci ęstwo prawdy  
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Mogiły generałów 
gen. brygady Mieczysław Smorawi ński ur. 25.XII.1893 w Kaliszu 

odznaczony Orderem Virtuti Militari kl. V, Krzy Ŝem Niepodległo ści, Krzy Ŝem 
Walecznych czterokrotnie oraz Złotym Krzy Ŝem Zasługi 

 
gen. brygady Bronisław Bohatyrewicz ur. 28.II.1870 w Grodnie 

odznaczony krzy Ŝem Virtuti Militari kl. V, Krzy Ŝem Walecznych czterokrotnie i 
Krzy Ŝem Zasługi Wojsk Litwy Środkowej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        Trzymaj ąc ziemi ę z grobów spoczywaj ących tu polskich generałów  
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Krzy Ŝ drewniany zwany prymasowskim. Dar Prymasa Polski k ardynała J. 
Glempa. Przywieziony z Polski 2. IX. 1988 roku z in skrypcj ą zapowiadaj ącą, Ŝe w 

„tym miejscu zostanie wzniesiony krzy Ŝ upami ętniaj ący śmierć polskich 
oficerów” 
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        Cichy zagajnik wiedzie mnie śladami historii przez zło i krzywdy minionych 

       stuleci, przez skutki represji stalinowskich , krwawych re Ŝimów i  
       okrucie ństwa drugiej wojny światowej. Okresu bezprawia, terroru, 

pacyfikacji wsi i masowych eksterminacji ludno ści 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Las sosnowo brzozowy w Katyniu, spaceruj ąc dotykam historii.. 
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         Nie ekshumowane mogiły znajduj ące si ę poza cmentarzem katy ńskim.  
       W   nich równie Ŝ pogrzebani s ą polscy oficerowie.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          W lesie katy ńskim znale źć moŜna polany, z do ść charakterystycznymi   
          zagłębieniami ziemi, niewykluczone, jak mówi historia, Ŝe właśnie w tych   

             miejscach spoczywaj ą zwłoki innych pomordowanych Polaków?.. 
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   Wejście na teren, gdzie w 1931 roku wybudowana została willa dla  
      funkcjonariuszy policji politycznej. Od roku 1940 otoczone drutami  

      kolczastymi miejsce patrolowane było przez Ŝołnierzy NKWD. To w tej     
      właśnie willi, na tle tragedii w czasie masowych mordów  na polskich 

oficerach urz ądzano podobno orgie i zabawy  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Dzisiaj budynku ju Ŝ nie ma, ale na jego fundamentach wzniesiono nowy 
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      Stacja w Gniezdowie, ostatnia przesiadka je ńców z obozu w Kozielsku 
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         Tory na stacji w Gniezdowie ostatnia podró Ŝ w nieznane.. 
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      Jeden z wagonów, którym transportowano je ńców z obozu kozielskiego na  
   stacj ę w Gniezdowie, stamt ąd jeńcy przewo Ŝeni byli do miejsca strace ń   
     głównie w karetkach wi ęziennych, bez okien, ka Ŝdy osobno w małych 

celkach.  
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       Przy wej ściu do budynku muzeum katy ńskiego na cmentarzu w Katyniu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Pamiątki po ofiarach zbrodni: fotografie pomordowanych, zdjęcia z 
       ekshumacji zwłok z 1943 roku, osobiste przed mioty znalezione przy  

        zwłokach tj. medaliki, guziki z orzełkami, klamry od pasów głównych,  
         zapalniczki,  papiero śnice, monety, listy do rodzin i przyjaciół, pocztów ki, 

fotografie osobiste 
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  Doły śmierci, z których ekshumowano zwłoki ofiar, zaznacz ono płytami 
Ŝeliwnymi.  Maj ą eksponowa ć plamy, których nie da si ę zetrzeć 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan cmentarza w Katyniu 
 

A – DROGA OD SZOSY 
B – WEJŚCIE GŁÓWNE 
C – MOGIŁY ZBIOROWE 

D – TRAKT WZDŁUś EPITAFIÓW INDYWIDUALNYCH 
E – OŁTARZ 

F – EPITAFIUM ZBIOROWE 
G – KRZYś śELIWNY 

H – GROBY GENERAŁÓW 
I – TRAKT PIESZY 
J – DOŁY ŚMIERCI 

K – ZNAKI WYZNANIOWE 
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