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KATYÑ
Tej nocy zg³adzono Wolnoœæ                
W katyñskim lesie... 
Zdradzieckim strza³em w czaszkê 
Pokwitowano Wrzesieñ. 

Zwi¹zano do ty³u rêce, 
By w obecnoœci kata 
Nie mog³a ich wznieœæ b³agalnie 
Do Boga i do œwiata. 
Zakneblowano usta, 
By w tej katyñskiej nocy 
Nie mog³a b³agaæ o litoœæ, 
Ni wezwaæ znik¹d pomocy. 
W podartym jenieckim p³aszczu 
Martw¹ do rowu zepchniêto 
I zasypano ziemi¹ 
Krwi¹ na wskroœ  przesi¹kniêt¹. 
By zmartwychwstaæ nie mog³a, 
Ni daæ znaku o sobie 
I na zawsze zosta³a 
W leœnym katyñskim grobie. 
Pod œmiertelnym ca³unem 
Zwiêd³ych katyñskich liœci, 
By nikt siê nie doszuka³, 
By nikt siê nie domyœli³ 
Tej samotnej mogi³y, 
Tych prochów i tych koœci - 
Œwiadectwa najwiêkszej hañby 
I najwiêkszej pod³oœci.

>>>fragment wiersza M. Hemara
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Wymordowanie w 1940 roku 21 857 obywateli polskich
— oficerów Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogra-
nicza, funkcjonariuszy Policji Pañstwowej, Policji Woje-
wództwa Œl¹skiego, Stra¿y Granicznej i Stra¿y Wiêziennej
z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz
wiêŸniów trzymanych w licznych wiêzieniach NKWD od
Tarnopola, Stanis³awowa, Lwowa, Drohobycza, a¿ po
Grodno, Wilejkê, Berezwecz czy te¿ Bia³oruski Miñsk, to
bezprzyk³adna w dziejach cywilizowanego œwiata zbrod-
nia, jakiej dopuszczono siê na wziêtych do niewoli, bez-
bronnych ¿o³nierzach strony przeciwnej oraz niewinnych
obywatelach, zw³aszcza przedstawicielach inteligencji
kraju, który znalaz³ siê pod okupacj¹. Zbrodnia ta, przez
pó³wiecze brzemienna w nastêpstwa polityczne dla oboj-
ga narodów, polskiego i rosyjskiego, powinna po wsze
czasy byæ przestrog¹ dla ca³ej ludzkoœci. Jak s³usznie po-
wiedziano: „Takiej mogi³y jeszcze nie by³o... '. Nie ma pra-
wie Polaka, który by kogoœ bliskiego ze spoczywaj¹cych
w tej mogile nie straci³. 

JAK DOKONA£A SIÊ ZBRODNIA LUDOBÓJSTWA

Czwarty rozbiór Rzeczpospolitej dokonany w nastêpstwie agre-
sji wrzeœniowej zapocz¹tkowa³ nowy, niezwykle tragiczny roz-
dzia³ w dziejach historii Polski, znamienny gehenn¹ Polaków na
Wschodzie, która przybra³a niespotykane dotychczas rozmiary.
Okupacja sowiecka trwa³a stosunkowo krótko, mniej ni¿ dwa
lata, do 22 czerwca 1941 roku, kiedy to Niemcy napad³y znie-
nacka na swego sojusznika. Jednak¿e rezultaty dzia³alnoœci
NKWD w Polsce od wrzeœnia 1939 roku do czerwca 1941 roku,
okaza³y siê przera¿aj¹ce w skutkach. Mówi¹ o tym zreszt¹,
ujawnione w ostatnim okresie, liczne dokumenty NKWD opa-
trzone gryfem najwy¿szej tajnoœci. 

Do obozów NKWD zlokalizowanych w g³êbi ZSRR trafi³o ³¹cznie
130 242 polskich jeñców, wliczaj¹c 5189 ¿o³nierzy przetrans-
portowanych w lipcu 1940 roku z £otwy i Litwy. Do 1 sierpnia
1941 roku dotrwa³o w wiêzieniach i ³agrach ¿ywych 46 594
polskich obywateli, aresztowanych na Kresach Wschodnich
Rzeczpospolitej. Ilu zosta³o wczeœniej straconych, ilu zmar³o
w wiêzieniach, podczas transportu, a zw³aszcza w strasznych
warunkach obozowych, nie by³ w stanie do dziœ zliczyæ nikt.
Wiele masowych morderstw pope³niono nadto w okresie ewa-
kuacji wiêzieñ w czerwcu i lipcu 1941 roku rêkami enkawudzi-
stów wycofuj¹cych siê po naporem wojsk niemieckich. Przyk³a-
dy: Lwów, Berezwecz, Wilejka, £uck, Miñsk. Straty podczas tych
okrutnych marszów szacuje siê na wiele tysiêcy ofiar. Prace nad
ustaleniem wykazu zamordowanych s¹ obecnie w toku. 
Co najmniej 330 tysiêcy Polaków, w tym starców, kobiet i dzie-
ci, wywieziono ca³ymi rodzinami z terenów zabu¿añskich
w g³¹b Zwi¹zku Sowieckiego, g³ównie do Kazachstanu. 

19 wrzeœnia 1939 roku komisarz bezpieczeñstwa pañstwowe-
go I rangi £awrientij Paw³owicz Beria powo³a³ Zarz¹d NKWD
ZSRR do spraw Jeñców Wojennych i Internowanych i nakaza³
utworzenie obozów dla jeñców polskich. By³y to obozy juch-
nowski, ju¿yñski, kozielski, kozielszczañski, orañski, ostaszkow-

ski, putywlski, starobielski, wo³ogodzki i griazowiecki. Postano-
wiono, by szczególnie aktywny, wysoce patriotyczny element,
wyros³y na tradycjach niepodleg³oœciowych zosta³ odizolowany
w wyodrêbnionych obozach: 
- genera³owie i oficerowie s³u¿by sta³ej oraz rezerwy, wysokiej
rangi urzêdnicy wojskowi i pañstwowi, zatem kadra dowódcza
armii i kwiat inteligencji w obozie starobielskim (od listopada
tak¿e w Kozielsku) 
- kadra wywiadu i kontrwywiadu, ¿andarmeria, funkcjonariusze
policji i wiêziennictwa — w obozie ostaszkowskim. 
Tropiono szczególnie zajadle s³u¿by MSW — funkcjonariuszy
Policji Pañstwowej i autonomicznej Policji Województwa Œl¹-
skiego, Stra¿y Granicznej i Stra¿y Wiêziennej, jak równie¿ osad-
ników wojskowych zamieszkuj¹cych na wschodnich rubie¿ach
Rzeczpospolitej. We wrzeœniu 1939 roku internowano ³¹cznie
na terenach zabu¿añskich oko³o 6000 policjantów, a wiêc co
5 — 6 policjant znalaz³ siê w Ostaszkowie. 

Blisko 20 000 aresztowanych przez wiele miesiêcy oczekiwa³o
w wiêzieniach na swój los. Decyzja zapad³a w marcu 1940 ro-
ku. 5 marca 1940 roku na wniosek komisarza Berii, Biuro Poli-
tyczne podjê³o decyzjê o rozpatrzeniu w trybie specjalnym z za-
stosowaniem kary œmierci przez rozstrzelanie, spraw 14 7000
jeñców wiêzionych w obozach NKWD oraz blisko 11 000 pol-
skich obywateli znajduj¹cych siê w wiêzieniach w zachodnich
obwodach Bia³oruskiej SRR i Ukraiñskiej SRR. 
W okresie od 3 kwietnia do 19 maja 1940 roku wymordowano
14 552 jeñców: 4421 z obozu kozielskiego, 6311 z obozu
ostaszkowskiego i 3820 z obozu starobielskiego — w Lesie Ka-
tyñskim, Kalininie (dziœ Twer) i Charkowie. RzeŸ ominê³a jedynie
395 jeñców: 205 z Kozielska, 112 z Ostaszkowa i 78 ze Staro-
bielska, których wywieziono do obozu juchnowskiego, a stam-
t¹d do Griazowca. Byli jedynymi, którzy uniknêli zag³ady. 

Autorem tekstu jest Jêdrzej Tucholski 

Kopia
pierwszej

strony 
tajnego
rozkazu

rozstrzelania
polskich
jeñców:

Jako katolicy wybaczyliœmy naszym oprawcom, ale zapomnieæ ich zbrodni nie mo¿emy. Czy ludzie
rzeczywiœcie musz¹ w XXI wieku i póŸniej ¿yæ w nieustannym zagro¿eniu przysz³oœci swych potomków
najwy¿szy ju¿ czas temu przeciwdzia³aæ.

Ks.pra³at Zdzis³aw J. Peszkowski
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T³umaczenie tajnych dokumentów dotycz¹cych wymordowania 21 tys. Polaków przez NKWD

Notatka szefa NKWD ZSRR £. Berii dla J. Stalina (marzec 1940r.)
ZSRR                                                                                                         P13 N 144 op
Ludowy Komisariat Spraw Wewnêtrznych                                                                               Œciœle tajne   
"" Marca 1940 R                                                                             z 5 III 40 r
Nr 794/B
Moskwa

KC WKP (b)
Dla towarzysza Stalina

W obozach NKWD ZSRR dla jeñców wojennych i w wiêzieniach zachodnich obwodów Ukrainy i Bia³orusi w chwili obecnej prze-
trzymywana jest wielka liczba by³ych oficerów armii polskiej, by³ych pracowników polskiej policji i organów wywiadu, cz³on-
ków polskich nacjonalistycznych k-r [kontrrewolucyjnych] partii, cz³onków ujawnionych k-r [kontrrewolucyjnych] organizacji po-
wstañczych, zbiegów i in. Wszyscy oni s¹ zawziêtymi wrogami w³adzy sowieckiej, pe³nymi nienawiœci do ustroju sowieckiego. 
Jeñcy wojenni, oficerowie i policjanci, przebywaj¹cy w obozach, próbuj¹ kontynuowaæ dzia³alnoœæ k-r [kontrrewolucyj-
n¹]. Aktywn¹ rolê kierownicz¹ odgrywali byli oficerowie by³ej polskiej armii, byli policjanci i ¿andarmi. Wœród zatrzyma-
nych zbiegów i osób, które naruszy³y pañstwowe granice wykryto tak¿e znaczn¹ liczbê osób, cz³onków k-r [kontrrewo-
lucyjnych] szpiegowskich i powstañczych organizacji. 
W obozach dla jeñców wojennych przetrzymywanych jest ogó³em (nie licz¹c ¿o³nierzy i kadry podoficerskiej) — 14.736
by³ych oficerów, urzêdników, obszarników, policjantów, ¿andarmów, s³u¿by wiêziennej, osadników i agentów wywiadu
— wed³ug narodowoœci: ponad 97% Polaków. 
Wœród nich jest:
Genera³ów, pu³kowników i podpu³kowników - 295
Majorów i kapitanów - 2.080
Poruczników, podporuczników i chor¹¿ych - 6.049
Oficerów i m³odszych dowodz¹cych policji, stra¿y granicznej i ¿andarmerii - 1.030
Szeregowych policjantów, ¿andarmów, s³u¿by wiêziennej i agentów wywiadu - 5.138
Urzêdników, obszarników, ksiê¿y i osadników (wojskowych ) - 144

W wiêzieniach zachodnich obwodów Ukrainy i Bia³orusi przetrzymywanych jest ogó³em 18 632 aresztowanych ( wœród
nich 10 685 Polaków ), w tej liczbie:

By³ych oficerów - 1.207
by³ych policjantów, agentów wywiadu i ¿andarmów - 5.141
Szpiegów i dywersantów - 347
By³ych obszarników, fabrykantów i urzêdników - 465
Cz³onków ró¿norakich k-r [kontrrewolucyjnych ] i powstañczych organizacji i
ró¿nych k-r [kontrrewolucyjnych] elementów - 5.345
Zbiegów - 6.127
Bior¹c pod uwagê, ¿e wszyscy oni s¹ zatwardzia³ymi, nie rokuj¹cymi poprawy wrogami w³adzy sowieckiej, NKWD ZSRR
uwa¿a za niezbêdne:
I. Poleciæ NKWD ZSRR:
1) Sprawy znajduj¹cych siê w obozach dla jeñców wojennych 14.700 osób, by³ych polskich oficerów, urzêdników,

obszarników, policjantów, agentów wywiadu, ¿andarmów, osadników i s³u¿by wiêziennej,
2) Jak te¿ sprawy aresztowanych i znajduj¹cych siê w wiêzieniach w zachodnich obwodach Ukrainy i Bia³orusi 11.000

osób, cz³onków ró¿norakich k-r [kontrrewolucyjnych] szpiegowskich i dywersyjnych organizacji, by³ych obszarników,
fabrykantów, by³ych polskich oficerów, urzêdników i zbiegów

- rozpatrzyæ w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich najwy¿szego wymiaru kary - rozstrzelanie.
II. Sprawy rozpatrzyæ bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów, decyzji o zakoñczeniu œledztwa i aktu

oskar¿enia w nastêpuj¹cym trybie:   
a) wobec osób znajduj¹cych siê w obozach dla jeñców wojennych - wed³ug informacji przekazanych przez Zarz¹d do

Spraw Jeñców Wojennych NKWD ZSRR 
b) wobec osób aresztowanych-wed³ug informacji ze spraw przekazywanych przez NKWD USRR i NKWD BSRR.
III. Rozpatrzenie spraw i powziêcie uchwa³y zleciæ trójce w sk³adzie t.t. (skreœlone rêcznie "Kabu³ow") Mierku³ow,

[dopisane rêcznie} Kabu³ow i Basztakow (naczelnik I-go Specwydzia³u NKWD ZSRR).

LUDOWY KOMISARZ SPRAW WEWNÊTRZNYCH SRR
(podpis) ( £. BERIA)

Wyk[onaæ?]
(podpis: Beria)
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Notatka Szefa KGB ZSRR A. Szelepina dla N. Chruszczowa (9 marca 1959)
Œciœle tajne 
(pieczêæ o treœci: PODLEGA ZWROTOWI 0680 9 MAR 1965 6 sektor w KC KPZR WYDZIA£ OGÓLNY)

Do Towarzysza Chruszczowa N.S.
W Komitecie Bezpieczeñstwa Pañstwowego przy Radzie ministrów ZSRR od 1940 roku przechowywane
s¹ akta ewidencyjne i inne materia³y dotycz¹ce rozstrzelanych w tym¿e roku jeñców i internowanych
oficerów, ¿andarmów, policjantów, osadników, obszarników itp. Osób z by³ej bur¿uazyjnej Polski. W
sumie na podstawie decyzji specjalnej trojki NKWD ZSRR rozstrzelano 21.857 osób, z czego; w Lesie
Katyñskim ( obwód Smoleñski) 4.421 osób, w obwodzie Starobielskim w pobli¿u Charkowa 3.820 osób,
w obozie Ostaszkowskim (obwód Kaliñski) 6.311 osób i 7305 osób by³o rozstrzelanych w innych
obozach i wiêzieniach zachodniej Ukrainy i Zachodniej Bia³orusi.
Ca³a operacja likwidacji wymienionych osób przeprowadzone zosta³a na podstawie decyzji KC KPZR z 5
marca 1940 roku. Wszyscy oni os¹dzeni zostali na najwy¿szy wymiar kary na podstawie akt
ewidencyjnych zaprowadzonych dla nich jako jeñców wojennych i internowanych w 1939 roku.
Od momentu przeprowadzenia wymienionej operacji, tj. od 1940 roku, ¿adnych informacji zwi¹zanych
z t¹ spraw¹ nikomu nie udzielano i wszystkie akta w liczbie 21.857 przechowywane s¹ w
opieczêtowanym pomieszczeniu.
Z punktu widzenia Organów Sowieckich wszystkie te akta nie przedstawiaj¹ ani operacyjnej, ani
historycznej wartoœci. W¹tpliwe jest , by mog³y one przedstawiaæ rzeczywist¹ wartoœæ dla naszych
polskich przyjació³. Przeciwnie nawet, jakakolwiek nieprzewidziana niedyskrecja mo¿e doprowadziæ do
zdekonspirowania przeprowadzonej operacji, ze wszystkimi niepo¿¹danymi dla naszego pañstwa
nastêpstwami. Tym bardziej, ¿e w stosunku do rozstrzelanych w Lesie Katyñskim funkcjonuje wersja
oficjalna, potwierdzona przeprowadzonym z inicjatywy Organów W³adzy Sowieckiej w 1944 roku
œledztwem Komisji nazywaj¹cej siê; " Komisja Specjalna powo³ana dla ustalenia i zbadania okolicznoœci
rozstrzelania w Lesie Katyñskim przez niemiecko-faszystowskich okupantów jeñców wojennych-polskich
oficerów".
Zgodnie z konkluzjami tej komisji, wszyscy zlikwidowani tam Polacy uznani zostali za zlikwidowanych
prze niemieckich okupantów. Materia³y œledztwa by³y w tym okresie szeroko komentowane w prasie
sowieckiej i zagranicznej. Konkluzje komisji trwale zapad³y w œwiadomoœæ miêdzynarodowej
spo³ecznoœci.
W zwi¹zku z powy¿ej powiedzianym wydaje siê celowe zniszczenie wszystkich akt ewidencyjnych
dotycz¹cych osób rozstrzelanych w 1940 roku w ramach wy¿ej wymienionych operacji.
Dla odpowiedzi na potencjalne pytania po linii KC KPZR b¹dŸ Rz¹du Sowieckiego mo¿na pozostawiæ
protoko³y posiedzeñ trójki NKWD ZSRR, która os¹dzi³a wymienione osoby na karê rozstrzelania i akta
dotycz¹ce wykonania decyzji trójki. Objêtoœæ tych dokumentów jest niewielka i przechowywaæ je mo¿na
w specjalnej teczce.

Projekt decyzji KC KPZR w za³¹czeniu
Przewodnicz¹cy Komitetu Bezpieczeñstwa Pañstwowego 

przy Radzie ministrów ZSRR  A. Szelepin  "3" marca 1959 roku
(podpis i zamazana 

pieczêæ oraz wybity numer "9485" i daty: - 59, 20 III 65)

K U L A W £ O C H O W S K A

Onegdaj na Mazowszu z braku œrodków przekazu istnia³a potrzeba znalezienia instrumentu szybkiego przep³ywu
informacji. Mieszkaniec otrzymuj¹cy wiadomoœæ zapisywa³ jej treœæ i oddawa³ najbli¿szemu s¹siadowi, 

ten nastêpnemu, itd. Tê formê przekazu nazwano "kul¹". 
W nawi¹zaniu do tej mazowieckiej tradycji, W³ochowianom podajemy Kulê W³ochowsk¹.
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