


Zbrodnia katyńska została popełniona 

przez NKWD (z ros. Ludowy Komisariat 

Spraw Wewnętrznych ZSRR) poprzez 

rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 

21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 

tys. oficerów Wojska Polskiego i Policji 

Państwowej. 

Zbrodnia została popełniona na mocy 

decyzji najwyższych władz ZSRR zawartej w 

tajnej uchwale z 5 marca 1940 roku (w tzw. 

„decyzji katyńskiej”). 



Przez 50 lat (od 1940 do 1990 roku) władze 

ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności 

za zbrodnię katyńską. 13 kwietnia 1990 roku 

oficjalnie przyznały, że była to „jedna z 

ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii 

związanych z tą zbrodnią zostało jak dotąd 

niewyjaśnionych.



Ofiarami zbrodni byli oficerowie, podoficerowie 
i szeregowi Wojska Polskiego. Poza tym zamordowani 
zostali naukowcy, lekarze, prawnicy, nauczyciele 
i urzędnicy państwowi, którzy po agresji ZSRR na Polskę
17 września 1939 roku zostali w różnych okolicznościach 
rozbrojeni i zatrzymani przez Armię Czerwoną na 
terytorium Polski jako jeńcy wojenni. Zamordowano także 
kilkutysięczną grupę funkcjonariuszy Policji Państwowej, 
Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), Straży Granicznej i 
Służby Więziennej. Poza tym wśród ofiar było ponad 7 tys. 
osób cywilnych.

Rodziny ofiar zbrodni przebywające na tych terenach –
ponad 60 tys. osób – wysiedlono w kwietniu 1940 roku do 
Kazachstanu.



Geografia zbrodni katyńskiej



Motywy podjęcia takiej decyzji są przedmiotem 

różnych hipotez, ponieważ nie są znane 

dokumenty wyjaśniające tę kwestię. Wysuwane 

są przypuszczenia o osobistej zemście Stalina 

za porażkę w wojnie 1920 roku, co jest jednak 

kwestionowane. Według części badaczy 

powodem była chęć pozbawienia narodu 

polskiego warstwy przywódczej, 

elity intelektualnej, której przedstawicielami 

byli zamordowani oficerowie, by uniemożliwić
odrodzenie polskiej państwowości.



Po tajnych egzekucjach polskich jeńców ich 

rodziny straciły z nimi kontakt – przestała 

nadchodzić korespondencja, wysyłana poczta 

wracała, próby uzyskania informacji o losach 

jeńców i miejscu ich pobytu były pozostawiane 

bez odpowiedzi.

3 grudnia 1941 roku, podczas wizyty 

gen. Sikorskiego w Moskwie, odpowiadając na 

pytania gen. Sikorskiego i gen. Andersa o los 

polskich oficerów, Stalin kłamał i starał się
unikać jednoznacznej odpowiedzi, podobnie 

podczas rozmowy z płk. Okulickim

18 marca 1942 roku:

Gen. Władysław Sikorski: „Poleciłem sprawdzić, czy 

nie ma ich w kraju, z którym mam stałą łączność. 

Okazało się, że nie ma tam żadnego z nich, podobnie 

jak w obozach jeńców wojennych w Niemczech. Ci 

ludzie znajdują się tutaj. Nikt z nich nie wrócił”. 

Józef Stalin: „To niemożliwe! Oni uciekli”. 

Gen. Władysław Anders: „Dokądże mogli uciec?”.

Stalin: „No, do Mandżurii na przykład... Ja już

wydałem wszystkie rozkazy, by ich zwolnić. (...) Nie 

wiem, gdzie są. Na co nam ich trzymać? Może byli w 

obozach na terenach, które zajęli Niemcy, rozbiegli 

się”. 

Płk Leopold Okulicki: „To niemożliwe, o tym byśmy 

wiedzieli”. 

Stalin: „Myśmy zatrzymywali tych tylko Polaków, 

którzy są na niemieckiej służbie”



13 kwietnia 1990 roku podczas wizyty 
prezydenta RP Wojciecha Jaruzelskiego w 
Moskwie, Michaił Gorbaczow przekazał
pochodzące z radzieckich archiwów dokumenty 
dotyczące zbrodni katyńskiej, po raz pierwszy 
oficjalnie przyznając, że zbrodni dokonało 
NKWD. Tego samego dnia w oświadczeniu 
państwowej agencji TASS oznajmiono, że 
bezpośrednią odpowiedzialność za zbrodnię
katyńską ponoszą generałowie Beria, 
Mierkułow i ich pomocnicy. W komunikacie 
tym, zatwierdzonym tajną uchwałą Biura 
Politycznego KC KPZR z 7 kwietnia 1990 roku, 
padło stwierdzenie:

Strona radziecka, wyrażając ubolewanie 

w związku z tragedią katyńską, oświadcza, 

że jest ona jedną z ciężkich zbrodni 

stalinizmu.
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