
Droga Babciu! 

 Ostatnio zadałam Ci pytanie, kto właściwie w 1940 roku dokonał zbrodni w Katyniu. 

Według Ciebie byli to Niemcy. Twoja odpowiedź zaskoczyła mnie, ponieważ już wiele lat 

temu ujawniono prawdę o tej okrutnej zbrodni. 

Z drugiej strony jestem w stanie Cię zrozumieć, albowiem przez wiele lat ludzie nie znali 

prawdy i byli karmieni fałszem.  

 Posiadłam ostatnio dużą wiedzę na temat zbrodni katyńskiej i wiem kto jej dokonał, 

po co i jak do niej doszło. W dzisiejszych czasach polscy nauczyciele uczą nas prawdziwej, 

nieprzekłamanej historii. Dzięki dostępowi do internetu mogę sama samodzielnie zgłębiać 

wiedzę, czytając teksty źródłowe i opracowania. Teraz Droga Babciu pozwól, że krok po 

kroku wyjaśnię Ci, co wydarzyło się w Katyniu w 1940r.  

 Zaczynając od początku. 1 września 1939r. Adolf Hitler wydał rozkaz napadu na 

Polskę. Rozpoczęła się druga wojna światowa. Żołnierze Wermachtu wkroczyli do naszego 

kraju. Natomiast 17 września na polskie Kresy Wschodnie wkroczyli Sowieci, czyli żołnierze 

Armii Czerwonej. W ten sposób Stalin realizował postanowienia paktu Ribbentrop-Mołotow 

z 23 sierpnia 1939r. Jego założeniem był podział stref wpływów III Rzeszy i ZSRR w Europie 

Środkowo-Wschodniej. W Polsce linię podziału wyznaczały rzeki Narew-Wisła-San. Gen. 

Edward Rydz-Śmigły, czyli Naczelny Wódz naszego kraju wydał „Dyrektywę ogólną”, rozkazał 

w niej, aby nie stawiać oporu Armii Czerwonej, kazał pertraktować i bronić się jedynie w 

czasie ostrzeliwania. Natomiast dowódca obrony stolicy rozkazał traktować Armię Czerwoną 

jako sojusznika. Skoro dowódcy tak kazali traktować Sowietów, to zapewne będziesz się 

zastanawiać jak wojskowi sowieccy traktowali Polaków? 

Działania armii radzieckiej szerzyły się na terenie całej Polski. Żołnierze ZSRR zabijali polskich 

oficerów walczących na Wschodzie, zginęli również cywile uznani za wrogów. Do niewoli 

trafiło prawdopodobnie około 230-250 tys. żołnierzy polskich, a w tym około 15 tys. oficerów 

i 12 tys. generałów. 

 Musisz pamiętać, że w wyniku agresji Niemiec i ZSRR Polska znów zniknęła z mapy 

Europy. Obaj najeźdźcy współpracowali z sobą, atakowali coraz więcej państw i dzielili 

między sobą Europę. 22 sierpnia 1941r. Hitler niespodziewanie zaatakował Związek 

Radziecki, ponieważ tak naprawdę atak na to państwo było jego głównym celem.  

 

 



Stalin w obliczu poczucia zdrady stanął po stronie państw koalicji antyhitlerowskiej. 30 lipca 

1941r. polski premier oraz radziecki ambasador w Londynie podpisali traktat Sikorski-Majski. 

 Sowieci unieważnili wtedy wszystkie układy podpisane z Niemcami w 1939 roku.  

I nawiązali nowe stosunki dyplomatyczne z Polakami. Obie strony zobowiązały się do 

prowadzenia działań zbrojnych przeciwko Niemcom. 

 W ZSRR została utworzona Armia Polska, której dowódcą został generał Władysław 

Anders, który w sierpniu 1941 roku rozpoczął formowanie wojska. W marcu 1942r. armia 

składała się już z 66 tys. żołnierzy. Jednak w dalszym ciągu nie było wiadomo, co działo się 

z polskimi oficerami, którzy wiosną 1940r. trafili do obozów jenieckich w Kozielsku, 

Starobielsku i Ostaszkowie. Ze względu na brak jakichkolwiek informacji o ich losie polscy 

dowódcy rozpoczęli poszukiwania na własną rękę. Powołane Biuro Poszukiwań 

przesłuchiwało wielu więźniów z różnych obozów. Wszystkie poszlaki wskazywały na to, że 

oficerów zamordowało NKWD, czyli Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR. 

 Tymczasem Niemcy, którzy od Zachodu wkraczali na teren ZSRR dotarli w okolice 

Smoleńska, natrafili tam na masowe groby polskich oficerów w lesie katyńskim. 

Wszystko wyszło na jaw przypadkiem, podczas budowy linii kolejowej, kiedy to robotnicy 

dowiedzieli się od miejscowej ludności o masowych egzekucjach, które miały miejsce  

w okolicy. Te historie potwierdził członek ekipy budowlanej Teofil T., który był mieszkańcem 

Poznania. 

 13 kwietnia 1943r. radio niemieckie w Berlinie poinformowało o odkryciu  

w Kosogórach, leżących zaledwie 16 kilometrów od Smoleńska mogił okrutnego mordu. 

Niemiecka komisja, która badała to miejsce odkryła dół szeroki na 29 metrów i głęboki na 16 

metrów, było w nim ułożone 12 warstw ciał polskich oficerów, liczba trupów wynosiła 3 tyś. 

Wszyscy mieli rany od strzałów rewolwerowych oddanych w potylicę, byli ubrani w pełne 

mundury wojskowe, niektórych częściowo powiązano. Z powodu właściwości gruntu ciała 

były zmumifikowane. Sowieci zostawili przy ciałach dokumenty tożsamości, dzięki temu 

identyfikacja zwłok nie była trudna. 

Wszystkich zamordowanych oficerów było w sumie około 10 tyś., liczba ta odpowiadała 

całości korpusu oficerskiego polskiego, który bolszewicy wzięli do niewoli. 

 

15 kwietnia 1943r. radio moskiewskie wydało komunikat. 



Według radzickich doniesień w ciągu ostatnich kilku dni oszczerczy Goebbels rozpowszechnia 

kłamstwa, jakoby wiosną 1940r. Sowieci mieli dokonać egzekucji na polskich oficerach. 

Jednocześnie zapewnia, że władze radzieckie są niewinne. ZSRR obciążało winą za zbrodnię 

w Katyniu Niemców. 

 Rząd polski na emigracji wezwał Związek Radziecki do złożenia wyjaśnień w 

„sprawie katyńskiej”, ponieważ wszystko wskazywało na to, że niemieckie doniesienia są 

prawdą. W tym samym czasie polska strona zgłosiła się do Międzynarodowego Czerwonego 

Krzyża w Genewie z prośbą o przeprowadzenie bezstronnego śledztwa. 

 Nad sprawą pracowały trzy komisje-Międzynarodowa, Polska i Niemiecka. Wszystkie 

szczegółowo analizowały cały materiał dowodowy, oględziny miejsca masowego mordu 

przed rozkopaniem, ziemie w poszczególnych mogiłach, odkopanych zwłok oraz liczby 

dowodów rzeczowych (dokumentów osobistych, notatek, korespondencji, zaświadczeń z 

obozu pracy, gazet- łącznie uzbierano 3900 dowodów). Pod uwagę zostały również wzięte 

zeznania świadków. Komisje zaskoczyła rozbieżność czasu w jakim dokonano zbrodni, 

datowana jest ona na koniec marca, kwiecień i początek maja 1940r.  

 ZSRR powołało własną komisję do zbadania „sprawy katyńskiej”, która na podstawie 

zeznań świadków datowała zbrodnię na sierpień i wrzesień 1941r. Jednak po uwagach 

zaproszonych obserwatorów datę przesunięto na wrzesień-grudzień 1941r. Podstawą do 

tego miał być fakt, że ofiary były w ciepłej bieliźnie, płaszczach i szalikach zimowych. 

 W przeciwieństwie do trzech pozostałych komisji, ta radziecka w raportach nie  

wspominała o typie amunicji użytej podczas egzekucji. Do zamordowania polskich oficerów 

użyto niemieckiej amunicji firmy Genschow and Co., jeden pocisk miał kaliber 7,65. Wysyłana 

była ona do państw bałtyckich, używało jej NKWD. 

 Na mogiłach w Katyniu sprawcy okrutnego mordu posadzili sosny. Badania wykazały, 

że drzewka były pięcioletnie i słabo rozwinięte, na złej glebie, ukryte w cieniu starych  

i wysokich sosen. Miało to ukryć wszystkie ślady masowej egzekucji, która miała 

miejsce w lesie katyńskim. Sowieci stosowali takie metody już wcześniej.  Po dokładnym 

przebadaniu drzew nikt nie miał wątpliwości co do czasu zbrodni i jej sprawców. 

 

 

 



 Szczególną uwagę zwrócono na zapisy w notatnikach i korespondencjach 

zamordowanych oficerów, kończyły się one w kwietni- maju 1940r.  

 Stalin oskarżył Polaków, którzy chcieli poznać prawdę o współpracę z Hitlerem i  

Działanie na szkodę ZSRR. Zerwanie stosunków polsko-radzieckich nastąpiło w nocy z 24 na 

25 kwietnia 1943r.  

 W sprawie wyjaśnienia zbrodni katyńskiej Polacy nie uzyskali wsparci zachodnich  

przywódców, którzy pomagali Stalinowi w tuszowaniu zbrodni, by ten nie zerwał z nimi 

sojuszu. 

 24 maja 1943r. ambasador Wielkiej Brytanii przy emigracyjnym polskim rządzie 

W Londynie, napisał obszerny raport dla rządu brytyjskiego, w którym dowiódł to, iż  

 sprawcami mordu w Katyniu nie byli Niemcy, tylko Sowieci. Materiał został utajniony 

przed parlamentem i rządem brytyjskim. Również raport płk. Henryka Szymanowskiego, 

który 30 czerwca 1943r. został wysłany do Waszyngtonu został utajniony przed administracją 

USA, mimo że zawierał on obszerną dokumentację wskazującą na winę ZSRR. W wyroku 

Międzynarodowego Trybunału Narymberskiego z dnia 30 września 1946r. nawet nie 

wspomniał o okrutnej zbrodni z 1940r. 

 Wszystkie osoby mieszkające w Polsce, które były powiązane ze śledztwem po 

wkroczeniu w 1945r. wojsk radzieckich zostały aresztowane albo poszukiwane. Do lat 80-

tych rząd ZSRR kontrolował Polskę, którą zarządzały marionetki Sowietów. W tym czasie 

domaganie się prawdy o Katyniu było aktem wrogości wobec Związku Radzieckiego. Po 

1989r. żądanie wyjaśnień o sprawie masowej egzekucji z wiosny 1940r. rozpoczęło się także 

wśród Rosjan. W latach 1990-1992 ujawniono główne dokumenty „katyńskie”, w tym 

decyzję BP KC WKP(b), którą podpisał między innymi Stalin. W sierpniu 1993r. rosyjscy 

historycy opracowali szczegółowe materiały dotyczące zbrodni katyńskiej oraz po ponad 50 

latach przedstawiono kłamstwa i przebieg zbrodni, tym samym Rosjanie przyznali, że NKWD 

było odpowiedzialne za zamordowanie polskich oficerów w Katyniu. 

 Droga Babciu, liczę na to, że teraz już będziesz wiedziała kto dokonał zbrodni 

katyńskiej. Choć przez wiele lat próbowano zrzucić winę na Niemców, to w końcu 

udowodniono, że to Sowieci odpowiadają za ten okrutny mord. Sprawa katyńska jest jedną  

z wielu, która wyszła na jaw po tym, jak Polska stała się wolnym krajem. 

 

 



 Mam nadzieję, że już nie będziesz miała żadnych wątpliwości w sprawie Katynia. 

Starałam się przedstawić przebieg wydarzeń w kolejności chronologicznej oraz pokazać mity, 

które tworzono wokół zbrodni. 

 Swoją wiedzę posiadłam głównie z mojego podręcznika do historii „Wczoraj i dziś”, 

którego autorem jest Robert Śniegocki oraz przeczytałam artykuły „Gazety Wyborczej na 

temat książki, skorzystałam również z Wikipedii, aby lepiej zapamiętać ważne daty. 

 We współczesnym świecie można skorzystać z wielu prostych sposobów, aby 

dowiedzieć się wszystkiego o zbrodni katyńskiej. Mając tyle narzędzi, powinniśmy 

pielęgnować pamięć o mordzie z 1940r., aby prawda, na którą tak długo trzeba było czekać, 

nie została zapomniana. 

 

Twoja wnuczka- Zuzia. 

 

  


