
ZBRODNIA KATYŃSKA   - „Prawda i kłamstwa o Katyniu” 

 

Przy wstępie chcę przypomnieć parę faktów historycznych. Zbrodnia Katyńska nie działa się 

tylko w jednym miejscu (Katyniu), te miejsca to Mińsk, Kijów, Charków Kalinin (Twer), Miednoje  i 

właśnie Katyń. Liczba zabitych osób to 21 768 (w tym ponad 7000 ofiar to osoby, których miejsce 

pochowania jest ciągle nieznana). Wśród nich byli polscy generałowie, oficerowie, policjanci, 

profesorowie, prawnicy, nauczyciele, inżynierowie. Inaczej mówiąc w masowych grobach zginęła 

polska inteligencja I polska służba cywilna (żołnierze, policjanci).   

Kłamstwem jest mówienie że Stalin (przywódca ZSRR) przyznał się do tego mordu na narodzie 

polskim w Katyniu zaraz po jego dokonaniu. Pierwszymi, którzy odnaleźli masową mogiłę byli Niemcy, 

był to rok 1942r. Jednak Niemcy zdecydowali się na ujawnienie tych informacji dopiero, gdy sytuacja 

na froncie wschodnim stała się dla nich krytyczna. W lutym 1943r., rozpoczęto ekshumacje w Lesie 

Katyńskim, a 13 kwietnia niemieckie radio podało informacje, że odnaleziono groby polskich oficerów 

zamordowanych przez Sowietów. Tą informację podał sam niemiecki minister propagandy Joseph 

Goebbels. 13 kwietnia 1990 r. - dokładnie 47 lat po dokonaniu bestialskiego mordu na narodzie 

polskim- prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow przyznał, że odpowiedzialność za wymordowanie 

polskich oficerów i podoficerów ponosi strona rosyjska. Przekazał w tej sprawie dokumenty 

prezydentowi Wojciechowi Jaruzelskiemu. 

Kłamstwem jest to, że jedyną kobietą zamordowaną w Katyniu była Janina Lewandowska, 

(była ona pilotem szybowca I samolotowym, córką generała Józefa Dowbora-Muśnickiego, który był 

dowódcą powstania wielkopolskiego w 1919 r.). Oprócz niej w Katyniu zamordowana została też  

Anna Mucha, działaczka społeczna. 

Autor książki “Katyń - Stalinowska masakra i tryumf prawdy” Allen Paul we wstępie napisał, że 

jest zdumiony, że Zachód Europy kompletnie nie zna tak strasznej zbrodni dokonanej przez Sowietów. 

Kilkukrotne wizyty w Polsce i rozmowy z Polonią w Stanach Zjednoczonych i w Europie, uświadomiły 

autora tej książki, że nasi rodacy mają często znikome pojęcie o wydarzeniach, które można śmiało 

nazwać zbrodnią przeciwko ludzkości lub ludobójstwem. Autor dobrze zauważa, że obecnie pojawia 

się coraz więcej książek na temat Katynia wypełniając “puste miejsca” w historii, które powstały w 

skutek reżimu politycznego w Polsce w latach 1947 – 1989. Ówczesne władze wszelkimi sposobami 

tłumiły prawdę, aby nie “urazić przyjaźni polsko – radzieckiej”.  

Z notatki szefa NKWD ZSRR Ławrentija Berii do Józefa Stalina wynika że Beria wprost wydał 

wyrok śmierci na polskich jeńców. Fragment notatki Berii: “[…]- rozpatrzyć w trybie specjalnym, z 

zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelenie .[…]”), trzeba także zaznaczyć 

że na pierwszej karcie w poprzek tekstu zatwierdzają dekret: “Za: J. Stalin, K. Woroszyłow, M. 

Mołotow, A. Mikojan” na marginesie dopisano: “Kalinin - za, Kaganowicz – za” świadczy, że ci ludzie  



wydali wyrok.   

Już nie ma wątpliwości, że Stalin podpisując tą deklaracje miał na myśli, aby się pozbyć pretendentów 

na przyszłych premierów i prezydentów Polski. Pozbywając się ich, miał wolną drogę, aby stworzyć w 

Polsce komunistyczny rząd. I nie ma wątpliwości, że Niemcy podając do informacji publicznej, że 

Sowieci dokonali mordu na narodzie polskim, spodziewali się, że współpraca Aliantów z Sowietami 

zakończy się  i skoczą sobie do gardeł.   

  


