
Katyń Pro Memoria



KWIECIEŃ – MIESIĄC PAMIĘCI NARODOWEJ

Po zakończeniu II wojny światowej, przez dziesiątki lat mord dokonany 
na Polakach w Katyniu w 1940 roku był pilnie strzeżoną tajemnicą, a 
władze Związku Radzieckiego nie przyznawały się do jego popełnienia. 
Przełom nastąpił po upadku komunizmu w Europie. Dopiero po 1989 
roku Polacy  mogli poznać prawdę o okrutnym losie żołnierzy polskich 
wziętych do niewoli przez Rosjan na początku wojny.



Katyń – polski cmentarz wojenny

ZBRODNIA KATYŃSKA to zbrodnia ludobójstwa 
popełniona przez radzieckie służby NKWD wiosną 1940 
roku. Rozstrzelano wówczas ok. 21 tysięcy obywateli 
Polski. Ofiary zbrodni katyńskiej pogrzebano w masowych 
grobach w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło 
Kalinina, Piatichatkach na przedmieściu Charkowa, 
Bykowni koło Kijowa. Rozstrzeliwań dokonywano w ścisłej 
tajemnicy.

Ofiarami zbrodni byli oficerowie, podoficerowie Wojska 
Polskiego, naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, 
nauczyciele, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy, 
przedstawiciele wolnych zawodów, funkcjonariusze Policji 
Państwowej, Straży Granicznej i Służby Więziennej, którzy po 
17 września 1939 roku w różnych okolicznościach zostali 
rozbrojeni i zatrzymani przez Armię Czerwoną na terytorium 
Rzeczypospolitej i osadzeni w obozach jako jeńcy wojenni. 



13 kwietnia – DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI 
KATYŃSKIEJ

Dzień Pamięci obchodzony jest w 
rocznicę opublikowania przez 
Niemców w 1943 roku informacji o 
odkryciu w ZSRR masowych 
grobów oficerów Wojska 
Polskiego. Związek Radziecki nie 
przyznawał się  do popełnienia 
zbrodni na polskich żołnierzach aż 
do  13 kwietnia 1990 roku. 



MATKA BOŻA KATYŃSKA

Płaskorzeźbę, która dzisiaj 
używana jest na wszystkich 
ważnych uroczystościach 
upamiętniających śmierć polskich 
oficerów, wykonał Tomasz Płatek 
na życzenie księdza prałata 
Zdzisława Peszkowskiego. Ksiądz 
przeżył pobyt w obozie w 
Kozielsku. 



KATASTROFA SMOLEŃSKA – 10 kwietnia 2010 r.

2010 był rokiem 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. 
Hołd zamordowanym żołnierzom pragnęła 
oddać w imieniu Polaków państwowa delegacja, 
która 10 kwietnia udając się na uroczystości 
zginęła w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. 
Delegację stanowili najwyżsi urzędnicy 
państwowi: prezydent RP Lech Kaczyński z 
małżonką Marią Kaczyńską, ostatni prezydent RP 
na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, 
wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, 18 
parlamentarzystów, dowódcy wszystkich 
rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii 
Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, 
duchowni, przedstawiciele ministerstw, 
organizacji kombatanckich i społecznych, a także 
załoga samolotu.



Zapal światło pamięci.

Odwiedź stronę katynpromemoria.pl


