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„Prawda i kłamstwo o Katyniu”

Ilustrowany Kurier polski

Warszawa,17.04.1943r.

Oficerowie polscy ofiarami okrucieństw bolszewickich

Polacy!
Zwycięska armia niemiecka natrafiła na masowe groby (ok.10 tys. polskich oficerów) w lesie
katyńskim.

Polacy!
Wszyscy muszą się dowiedzieć, do czego zdolni są „Towarzysze radzieccy''. Zidentyfikowano także
zwłoki gen. Bohaterewicza i Smorawińskiego. Zostaną zaproszeni do badań przedstawiciele
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.

Polacy!
Naród niemiecki chce donieść swej dobrej woli wobec Polaków i ujawnić bestialską zbrodnię.

Dziennik Prawda

Moskwa,25.04.1943r.

Towarzysze!

Niemiecki wróg nie tylko chce zawładnąć naszą ojczyzną,zniszczyć
naród rosyjski, ale również oskarża nas o zbrodnię, której sam się dopuścił,zabijając Polaków pod
Smoleńskiem.
Niemcy nie oszczędzili nikogo! Zamordowali zarówno zwykłych
robotników, pracujących na tamtych terenach,jak i generałów.

Prawda

Moskwa,29.09.2004r.

Deklaracja prezydenta Rosji

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił, że przekaże stronie polskiej całość materiału
dotyczących śledztwa zgromadzonych w 183 tomach.

Przypominamy,iż

prokurator wojskowy gen. Aleksander

Solnierzkow

stwierdził,że sprawa została zamknięta jako przestępstwo „ Przekroczenie uprawnień władzy''.

Rzeczpospolita

Warszawa,13.12.2004r.

Śledztwo IPN w sprawie Katynia

30 listopada br. po zakończeniu śledztwa rosyjskiego IPN wszczął nowe śledztwo
w sprawie zbrodni katyńskiej. Przyjęto, iż masowe zabójstwa co najmniej 21,786 tys. obywateli miało
znaczenie ludobójstwa, ponieważ kryteria kwalifikacyjne do likwidacji ludzi, była ich przynależność
państwowa – byli Polakami !

Sprawcy chcieli eksterminować polskie elity i inteligencję by zapobiec odrodzeniu polskiej
państwowości. W trakcie toczącego się śledztwa IPN gromadzi zeznania świadkóworaz dokumenty
z archiwów polskich i zagranicznych.

Rzeczpospolita

Warszawa,24.03.2011r.

Katyń

Krewni zamordowanych w Katyniu, zwrócili się do Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka o rehabilitację ofiar.
Trybunał uznał,iż nie można ocenić rosyjskiego śledztwa w tej sprawie oraz że
masowy mord na polskich jeńcach miał cechy zbrodni wojennej.

Chicago Tribune

Waszyngton,04.05.2012r.

Znów Katyń

Archiwa Narodowe USA (NARA) opublikowały kilka tysięcy stron dokumentów
dotyczących Zbrodni Katyńskiej. Wynika z tego,że rząd USA już w lecie 1943 roku wiedział, kto
dokonał zbrodni,ale oficjalnie uznał radziecką odpowiedzialność za nią dopiero po rozpadzie ZSRR.

Rzeczpospolita

Warszawa,11.04.2010r.

Katastrofa smoleńska

Wczoraj,10 kwietnia br. miała się odbyć uroczystość obchodów 70 – lecia zbrodni
katyńskiej z udziałem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką oraz przedstawicielami
wojska,lekarzami i prawnikami.
Nie doszła ona do skutku z powodu katastrofy polskiego samolotu Tu -154
na lotnisku pod Smoleńskiem. Zginął prezydent oraz osoby towarzyszące, przebywające w samolocie.
W kraju ogłoszono żałobę narodową.

Rzeczpospolita

Warszawa,16.06.2016r.

Niewyjaśniona Kwestia Katynia
Z ok.22 tysięcy ofiar nadal nie znamy tożsamości ok.4 tysięcy osób. Nie znamy wszystkich powiązań
między NKWD a Gestapo.

Jeszcze większą zagadkę pozostają niewyjaśnione akta rosyjskie – te
historyczne i te z lat 1990-2004 ze śledztwa prokuratury wojskowej.

Pytanie jest zasadnicze- czy po tylu latach poznamy prawdę?
Czy jednak interesy polityków zdominują prawdziwą historię i poczucie sprawiedliwości.

W mojej miejscowości istnieje ulica im. Ofiar Katynia.
Tę nazwę zaproponował mój nie żyjący już dziadek na początku lat 90 – tych ubiegłego wieku na
posiedzeniu Rady Miasta w Żarkach.
Wcześniej ulica nosiła nazwę Armii Czerwonej. Zmiana nazewnictwa ulic, była pierwszym objawem
nadchodzących zmian.

Bibliografia: Zeszyty Katyńskie, komplet tekstów na stronie IPN
Filmy o Katyniu na stronach Muzeum Katyńskiego
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