
Zbrodnia katyńska

"Skala represji i zbiorowy profil ofiar, motywy podjęcia decyzji i sposób                    

 jej przeprowadzenia - kwalifikują ją do uznania za zbrodnię ludobójstwa. Ofiary 

łączyła przynależność do elity polskiego społeczeństwa, Z tej przyczyny zostały 

skazane przez komunistów  na zagładę (...)". 

                      

- Dr Witold Wasilewski 



CZYM JEST ZBRODNIA KATYŃSKA ?

Zbrodnia dokonana na Polakach w 1940 r. 

Polegała na rozstrzelaniu (strzałem  w tył 

głowy) przez NKWD elity polskiego 

społeczeństwa – policjantów, żołnierzy, 

nauczycieli, lekarzy, prawników. 
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Zbrodnia katyńska 
21 857 ofiar



BRANIE DO NIEWOLI
Po zajęciu przez Armię Czerwoną 

wschodnich terenów II Rzeczpospolitej 

prawie 15 tysięcy jeńców wojennych – 

polskich oficerów – w dużej części 

pochodzących z rezerwy zostało 

osadzonych w obozach w Kozielsku, 

Ostaszkowie i Starobielsku. 





DECYZJA O MORDZIE
Podjęło ją 5 marca 1940 r. Biuro Polityczne KC WKP(b) na podstawie 

pisma, które ludowy komisarz spraw wewnętrznych Ławrientij Beria 

skierował do Stalina. Szef NKWD, oceniając w nim, że wszyscy 

wymienieni Polacy "są zatwardziałymi, nierokującymi poprawy 

wrogami władzy sowieckiej", wnioskował o rozpatrzenie ich spraw  

 w trybie specjalnym, "z zastosowaniem wobec nich najwyższego 

wymiaru kary - rozstrzelanie". Dodawał, że sprawy należy 

rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania 

zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia. 





PRZEBIEG ZBRODNI
– Katyń. Wymordowano tam 4.410 jeńców z obozu kozielskiego. 

Głównie oficerowie WP. 

– Charków. Wymordowano tam 3.739 jeńców z obozu starobielskiego. 

Głównie oficerowie WP. 

– Kalinin Wymordowano tam 6.314 jeńców z obozu ostaszkowskiego. 

Głównie oficerowie WP i PP. 

– Kijów Wymordowano tam 3.435 więźniów z Zachodniej Ukrainy.  

– Mińsk Wymordowano tam 3.870 więźniów z Zachodniej Białorusi. 





ODKRYCIE MIEJSC KAŹNI
Informację o odkryciu masowych grobów w Katyniu Niemcy podali 13 kwietnia 

1943 r. (to dziś symboliczna rocznica zbrodni). 

15 kwietnia 1943 r. w odpowiedzi Sowieckie Biuro Informacyjne ogłosiło, że polscy 

jeńcy byli zatrudnieni na robotach budowlanych na zachód od Smoleńska                  

i "wpadli w ręce niemieckich katów faszystowskich w lecie 1941 r., po wycofaniu 

się wojsk sowieckich z rejonu Smoleńska". Komunikat stwierdzał: "Niemieckie 

zbiry faszystowskie nie cofają się w tej swojej potwornej bredni przed 

najbardziej łajdackim i podłym kłamstwem, za pomocą którego usiłują ukryć 

niesłychane zbrodnie, popełnione, jak to teraz widać jasno, przez nich samych". 





         MIEJSCA ZBRODNI          

    NA FUNKCJONARIUSZACH 

POLICJI PAŃSTWOWEJ



OSTASZKÓW

Największy obóz specjalny NKWD dla polskich jeńców 

wojennych przetrzymywanych na przełomie Września 

1939/Maja 1940 w poklasztornych zabudowaniach pustelni 

Niłowo-Stołobieńskiej, na wyspie Stołobnyj, na jeziorze 

Seliger. Więzionych było ponad 6000 funkcjonariuszy Policji 

Państwowej II RP oraz innych służb mundurowych, księży, 

pracowników sądownictwa.  





KALININ

Obwodowy zarząd NKWD, w którego piwnicach 

wykonywano egzekucje- strzałem w tył 

głowy- na funkcjonariusza Policji Państwowej 

II RP oraz innych służb mundurowych.  





MIEDNOJE
Ośrodek rekreacyjny NKWD- miejsce grzebania w dołach śmierci 

zamordowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP, Policji 

województwa śląskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, 

Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, Żołnierzy Wojska 

Polskiego, oficerów wywiadu i kontrwywiadu Oddziału II Sztabu 

Głównego, księży, pracowników sądownictwa, straży pożarnej, 

leśników oraz osadników wojskowych.  
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