
KATYŃ…PAMIĘTAMY! 

 

Zbrodnia Katyoska to skrytobójczy mord dokonany przez 
Sowietów na blisko 22 tysiącach obywatelach paostwa polskiego, 
których - po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski 17 września 
1939 r. - wzięto do niewoli lub aresztowano. Na podstawie tajnej 
decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego 
Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików)                          
z 5 marca 1940 r., zgładzono strzałem w tył głowy około                          
15 tysięcy jeoców przetrzymywanych wcześniej w obozach 
specjalnych NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz       
7 tysięcy osób osadzonych w więzieniach zachodnich obwodów 
republik Ukraioskiej i Białoruskiej, tj. terenach wschodnich Polski, 
włączonych w 1939 r. do Związku Sowieckiego. Ofiarami byli 
głównie znaczący obywatele paostwa polskiego: oficerowie 
Wojska Polskiego i policji, urzędnicy administracji paostwowej 
oraz przedstawiciele intelektualnych i kulturalnych elit Polski. 
Zginęli zakopani bezimiennie w masowych dołach cmentarnych - 
co najmniej w pięciu miejscach na terenie Związku Sowieckiego. 
Jeocy z trzech obozów specjalnych NKWD transportowani byli 
pociągami w kwietniu-maju 1940 r. do miejsc egzekucji: Katynia 
(obóz w Kozielsku), Kalinina (obóz w Ostaszkowie), Charkowa 
(obóz w Starobielsku). Zabici w Kalininie (obecnie Twer) zakopani 
zostali w Miednoje. Pozostali, przetrzymywani w więzieniach                    
i tam mordowani, grzebani byli w nieustalonych dotąd miejscach; 
znane są dwa w białoruskiej i ukraioskiej republice ZSRR 
(Kuropaty pod Mioskiem i Bykownia pod Kijowem). Sprawa 
„katyoska" była przez cały okres ZSRR jedną z najściślej 
strzeżonych tajemnic Kremla. Gdy po zakooczeniu II wojny, 
podczas procesów norymberskich Związkowi Sowieckiemu nie 
udało się obarczyd winą za ten mord Niemców (ale zarazem udało 
mu się uniknąd poddania osądowi win ZSRR), władze sowieckie 
na stałe przyjęły wbrew faktom wykładnię „kłamstwa 
katyoskiego": Sowieci nie mają nic wspólnego z mordem na 
polskich oficerach - za wszystko odpowiedzialny jest niemiecki 
faszyzm ... 

 

Po zmianach systemowych w całym bloku sowieckim (1989-1991), żądanie wyjaśnienia prawdy o „Katyniu" pojawiło 
się także po rosyjskiej stronie. Wielu Rosjan pomagało w dochodzeniu do prawdy o tej zbrodni. W latach 1990-1992 
ujawniono główne dokumenty „katyoskie", w tym decyzję BP KC WKP(b) z 5 marca 1940 r., podpisaną między innymi 
przez Stalina. W sierpniu 1993 r. grupa rosyjskich historyków opracowała w Moskwie wyczerpującą ekspertyzę, 
uczciwie przedstawiającą przebieg zbrodni i późniejszego kłamstwa o niej. 

Nasza szkoła pragnie w szczególny sposób uczcid pamięd o tych bolesnych 
wydarzeniach naszej historii. W tym celu na początku przyszłego roku 
szkolnego upamiętnimy postad osoby zamordowanej w Katyniu przez 
posadzenie Dębu Pamięci. Jak się okazało wśród uczniów naszej szkoły                  
są osoby spokrewnione w czwartym pokoleniu z zamordowanymi na terenie 
ZSRR przez NKWD.  



Katyń...ocalić od zapomnienia 

 

Celem Programu KATYO... OCALID OD ZAPOMNIENIA jest uczczenie 
pamięci Bohaterów Zbrodni Katyoskiej, a zarazem przywrócenie ich 
sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21.857 DĘBÓW 
PAMIĘCI. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła                       
w Katyniu, Twerze lub Charkowie.  

Jeden DĄB to jedno Nazwisko. 

W Programie uczestniczy już ponad 3.000 instytucji z Polski i spoza jej 
granic, w tym: szkoły, ośrodki wychowawcze, placówki opiekuocze                     
i edukacyjne, komendy policji i placówki straży granicznej, starostwa 
powiatowe i urzędy gmin, parafie, szpitale, drużyny harcerskie, kluby 
sportowe, stowarzyszenia kombatantów, organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorstwa, media lokalne i ogólnopolskie.  

KATYOSKIE DĘBY PAMIĘCI posadzono już w: USA, Rosji, Szwajcarii, 
Norwegii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, 
Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie i Cyprze  

Patronat nad Projektem objął Prezydent R.P. Pan Bronisław 
Komorowski. 

http://www.katyn-pamietam.pl/  

 

Do tej pory uczczono pamięć 4458 

bohaterów zbrodni katyńskiej 

przez posadzenie dębu pamięci… 

Podkomisarz Policji Paostwowej Wacław Turkowski syn Jana i Emilii, urodzony 12 VIII 1896 w Leoninie.                       
W Policji od 1919. Od 26 VI 1937 pełnił funkcję Komendanta Powiatowego w Włodzimierzu Wołyoskim na 
Wołyniu. Od 2 IV 1938 kierował referatem w Komendzie Wojewódzkiej w Tarnopolu gdzie zastał go wybuch                
II wojny światowej we wrześniu 1939 roku. Aresztowany XI 1939 przez NKWD i umieszczony w obozie                  
w Ostaszkowie. Na przełomie IV i V 1940r. przewieziony z Ostaszkowa do miejscowości Twer (daw. 

Kalinin) i tam zamordowany w dniu 10.IV.1940r. Wacław Turkowski znajduje się na liście jeńców obozu                                 
w Ostaszkowie pochowanych na cmentarzu w Miednoje pod numerem Nr 023/3, dot. 4802. 

 
Wacław Turkowski  (1896-1940) 

 
Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje „Doły Śmierci” oznaczone krzyżami 

 

http://www.katyn-pamietam.pl/

