
80. ROCZNICA 
ZBRODNI KATYŃSKIEJ 



W 2020 roku obchodzimy 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

Na przełomie kwietnia i maja 1940 roku, decyzją najwyższych władz
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, rozstrzelano ponad
21 tys. Polaków. Zamordowani zostali m.in. żołnierze Wojska Polskiego, Korpusu
Ochrony Pogranicza, funkcjonariusze Policji Państwowej, urzędnicy, prawnicy,
nauczyciele, naukowcy, lekarze, inżynierowie, ziemianie, duchowni, artyści - elita
II Rzeczpospolitej, stanowiąca o przyszłości polskiego narodu. Byli jeńcami
wojennymi pojmanymi po ataku sowieckim na Polskę 17 września 1939 roku.
Przetrzymywano ich w obozach pod zarządem NKWD (ros. НКВД СССР: Ludowy
Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR).

Pomnik Poległych i Pomordowanych na Wschodzie w Warszawie





Zbrodnię przeprowadzono na wniosek naczelnika NKWD Ławrientija Berii,
na mocy tajnej uchwały Biura Politycznego Komitetu Centralnego
Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) pod przewodnictwem
Józefa Stalina z 5 marca 1940 roku. Na śmierć skazano 14 700 jeńców
przetrzymywanych w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie i 11 tysięcy
aresztowanych znajdujących się w więzieniach NKWD. Sporządzono „listy
śmierci” w 1. Wydziale Specjalnym NKWD.



Mordów dokonano w Katyniu, Kalininie, Charkowie, Kijowie, Mińsku
i innych miejscach. Ofiary pogrzebano w masowych grobach w Katyniu pod
Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru, Piatichatkach na przedmieściu
Charkowa, Bykowni koło Kijowa i w przypadku ok. 6–7 tys. ofiar w innych
nieznanych miejscach.



Dopełnieniem Zbrodni Katyńskiej były represje na polskiej ludności cywilnej.
Eliminacji podlegali nie tylko mężczyźni zabijani w Katyniu i innych miejscach
kaźni, ale również ich najbliżsi - żony, dzieci, rodzice i rodzeństwo wywożeni
w deportacjach w odlegle tereny ZSRR.



Mord przez lata był trzymany w tajemnicy przez władze radzieckie.
Walka o jego ujawnienie i upamiętnienie trwała prawie pół wieku, niektóre
z tajemnic wciąż nie zostały w pełni wyjaśnione.

Informację o odkryciu masowych grobów w Katyniu pierwsi podali Niemcy
13 kwietnia 1943 roku.



Po raz pierwszy oficjalnie mord dokonany przez NKWD potwierdził dopiero
w 1990 roku ówczesny przywódca ZSSR Michaił Gorbaczow.

W latach 1999–2000 i w 2012 roku na terenie Rosji i Ukrainy utworzono
cmentarze wojenne części ofiar zbrodni katyńskiej (łącznie ok. 15 tys. osób):
Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu, Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje,
Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie, Polski Cmentarz Wojenny
w Kijowie-Bykowni.

Muzeum Katyńskie w Warszawie   



Bykownia - miejsce pogrzebania Polaków z tzw. Ukraińskiej Listy Katyńskiej
to jedyne miejsce kaźni odwiedzone w 2001 roku przez Jana Pawła II, który tak
bardzo pragnął pomodlić się przy mogiłach ofiar katyńskich.

Cmentarz w Bykowni



Wśród ofiar zbrodni katyńskiej jest ponad dziewięćdziesięciu Tarnowian.
Jednym z nich jest porucznik Zbigniew Rafał Kawalerski, syn Franciszka i Adeli
z Warchałowskich, urodzony w 1906 roku w Rawie Ruskiej, później zamieszkały

w Tarnowie. Do śmierci z Tarnowem było związane jego rodzeństwo: brat Antoni,
siostry: Stefania i Władysława. Zbigniew był z wykształcenia prawnikiem, znanym
i cenionym radcą prawnym. Jako ochotnik walczył w Kampanii Wrześniowej

w 75 Pułku Piechoty. Pochodził z rodziny zasłużonej dla Polski. Był potomkiem
podporucznika Stanisława Kawalerskiego, członka Sprzysiężenia Wysockiego,
walczącego w Powstaniu Listopadowym, potem aktywnego w Komitecie
Narodowym Polskim w Paryżu.

Zbigniew Kawalerski na polowaniu                               
(pierwszy z lewej,fotografia z około 1935 roku)



Rodzina Zbigniewa miała potwierdzone informacje, że został wzięty do niewoli
sowieckiej i był przetrzymywany we Lwowie. Potem ślad się urywał.
Jego nazwisko pojawiło się dopiero na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej
opublikowanej w 1994 roku. Rodzina poszukiwała go przez kilkadziesiąt lat.

Tarnowskie Dęby Katyńskie  



Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej obchodzony jest każdego roku
13 kwietnia.

Marsz pamięci Zbrodni Katyńskiej w Warszawie 



„Zbrodnia Katyńska jest nadal jednym z kluczowych punktów współczesnej polskiej
tożsamości historycznej – pamięć o niej w czasach dyktatury komunistycznej pomagała
tę tożsamość podtrzymywać przeciwko wszechobecnemu kłamstwu. Pamięć o niej
obecnie służy budowaniu społecznego przekonania, iż służba Ojczyźnie ma niekiedy
swoją wielką cenę, zaś obowiązkiem państwa jest pamiętać o tych, którzy w imię tej
służby oddali życie”.

Z przemowy Janusza Kurtyki do książki ”Zbrodnia katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa ”.
Instytut Pamięci Narodowej: Warszawa,2010



„Złóżmy zatem hołd pamięci ofiar pochowanych w Katyniu, Charkowie, Miednoje
i Bykowni oraz w innych, także nieznanych dotąd miejscach. Ich nazwiska
wypisane są na wirtualnych tablicach przy Grobie Nieznanego Żołnierza

w Warszawie”.

Przesłanie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w 80. rocznicę Zbrodni
Katyńskiej

www.80rocznicakatynia.pl

http://www.80rocznicakatynia.pl/
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