Dokładnie takiego właśnie człowieka potrzebuję! - Włodzimierz Lenin

Bezwzględność
Geneza i przebieg Zbrodni Katyńskiej
pod przywództwem nieobliczalnego,
pozbawionego sumienia
i zaślepionego krwią Józefa Stalina.
Jestem przywódcą. A kim jestem? Jestem Józefem Stalinem. Wiem, co zrobić, by
wyprowadzić Rosję na sam szczyt. Nie brzydzę się krwi, nie boję się śmierci, nie uciekam
przed wrogiem. To ja stawiam warunki, to ja ustanawiam prawo. To ja tworzę system i silne
państwo. To na dźwięk mojego głosu cały drżysz, to przede mną próbujesz się ukryć. Nikt
mnie przed tym nie powstrzyma, nikt się nie przeciwstawi, nikt nie odważy się na mnie
spojrzeć. Dlaczego?

Jego się nie boisz… mnie się boisz!
Sprawuję władzę od 29 lat. Jestem bezwzględnym dyktatorem Związku Radzieckiego
i posiadam nieograniczoną władzę. Czasami czuję się jak Bóg. Jako metodę rządzenia
stosuję niezastąpiony wewnętrzny i zewnętrzny terror. Niektórzy mówią, że pochłonął on
do kilkudziesięciu milionów ofiar śmiertelnych. I dobrze. Niech czują strach, niech się boją.
To gwarancja zwycięstwa.

Wolę, gdy ludzie popierają mnie ze strachu niż z przekonania.
Przekonania są zmienne, strach zawsze jest ten sam.

Już w 1938 roku miałem duże plany wobec Polski. Jednakże Polacy ciągle pokazywali
miłość do ojczyzny, cały czas mieli świadomość narodową i nieustannie walczyli o wolność.
Już przed podpisaniem paktu Ribbentrop – Mołotow wiedzieliśmy, co mamy zamiar zrobić.
Wiedzieliśmy też, że nikt nie może się o tym dowiedzieć. Siedemnastego września
wkroczyliśmy na teren Polski i wprowadziliśmy w życie nasz plan – wymordować elity
Rzeczypospolitej.

Polscy jeńcy wojenni wzięci do niewoli we wrześniu 1939 roku przez Armię Czerwoną
zostali następnie wbrew konwencjom międzynarodowym przekazani NKWD, które skupiło
ich w specjalnie utworzonym systemie obozów NKWD dla jeńców polskich. Po różnych
działaniach mających miejsce do marca 1940 roku m.in. przemieszczeniach,
wyselekcjonowaniu osób, szczegółowych przesłuchaniach wszystkich jeńców,
aresztowaniach w obozach, większość oficerów Wojska Polskiego i policjantów więzionych
w ZSRR – ok. 15 tys. – skoncentrowano w trzech obozach specjalnych.[1]
Pierwszego albo drugiego marca dostałem tajną wiadomość od Ławrientija Berii.
Notatka dotyczyła uzasadnionego rozstrzelania zdeklarowanych i nierokujących nadziei

poprawy wrogów władzy sowieckiej. Oczywiste jest, że podpisałem to razem
z Woroszyłową, Mołotowem i Mikojaną.

Jedna śmierć to tragedia,
milion – to statystyka.
Piątego marca, na mój rozkaz, podjęto uchwałę o rozstrzelaniu polskich jeńców
wojennych przebywających w sowieckich obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie
oraz polskich więźniów przetrzymywanych przez NKWD. Kazałem zastrzelić elitę,
inteligencję, oficerów i mundurowych. Ludzi posiadających wiedzę, którzy mogliby
świadomie pokierować Polską, co gorsza mogliby sprawić, że odzyskałaby dawną potęgę.
Potrzebowałem ludzi, którymi ja sam mógłbym pokierować, by stworzyć jedno wielkie
zależne tylko i wyłącznie ode mnie państwo.

Państwo jest silne wówczas, kiedy masy o wszystkim wiedzą,
o wszystkim mogą wydać sąd i wszystko czynią świadomie.

Czternastego marca 1940 roku w gabinecie Bogdana Kobułowa odbyła się narada.
Uczestniczyło w niej kilkanaście osób, m.in. Piotr Soprunienko, szefowie zarządów NKWD
obwodu smoleńskiego, kalinińskiego i charkowskiego, ich zastępcy oraz naczelnicy
wydziałów komendanckich wymienionych zarządów obwodowych NKWD. To im wówczas
zlecono wymordowanie jeńców. [1]
Trzeciego kwietnia 1940 roku z obozu w Kozielsku wyruszył pierwszy transport jeńców

kierowanych na egzekucję do Katynia.
Zamordowano ponad dwadzieścia tysięcy Polaków w Katyniu, Charkowie, Twerze,
Kijowie, Mińsku. Strzelano im w tył głowy, by krwi było mało.

Lepiej skrócić o głowę niewinnego
niż zawahać się podczas wojny.

W 1941 roku podpisaliśmy z Polską układ Sikorski – Majski, przywracający stosunki
dyplomatyczne między państwami. Układ Sikorski – Majski pozwalał na

stworzenie

Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR pod dowództwem gen. Władysława Andersa, które jako 2
Korpus Polski stanowiły od 1942 trzon Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Problem
pojawił się wtedy, gdy Polacy zorientowali się, że brakuje mundurowych.
Wtedy zaczęto zadawać pytania. Naziści zaczęli nagłaśniać sprawę. Pomimo setki
zapytań, starałem się unikać odpowiedzi, zmylić tropy i odwrócić uwagę. Chciałem, żeby
zaczęto podejrzewać Niemców i nawet mi się to udało... Aż do 11 kwietnia 1943 roku, gdy
radio niemieckie podało informację o odkryciu w Katyniu zbiorowych grobów polskich
oficerów. Dwa dni później w Berlinie w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyła
się konferencja prasowa poświęcona mogiłom odnalezionym przez Niemców. Nie było
odwrotu, odbiłem piłeczkę. Kazałem oskarżyć Niemców.

We wrześniu 1943 roku, po wyparciu armii niemieckiej ze Smoleńszczyzny, w Katyniu
natychmiast przystąpiła do pracy specjalna ekipa funkcjonariuszy NKWD i kontrwywiadu
wojskowego Smiersz kierowana przez Mierkułowa, Rajchmana i Krugłowa. Odgrodziła ona
miejsce pochówku, otworzyła mogiły i utworzyła dwa nowe miejsca pochowania zwłok.
Funkcjonariusze NKWD umieszczali w grobach sfałszowane dokumenty, przygotowywali
fałszywych świadków, a niewygodnych likwidowali lub skazywali na więzienie. Powołano
komisję kierowaną przez Nikołaja Burdenkę, znaną jako tzw. Komisja Burdenki. W jej
składzie było tylko ZSRR. [1]
Komisja Burdenki pracowała w Katyniu w dniach 13–24 stycznia 1944 roku i
przeprowadziła pewną liczbę ekshumacji i przesłuchań przygotowanych przez NKWD
świadków, a także odnalazła sfałszowane przez NKWD dokumenty. Na tej podstawie
podpisano końcowy komunikat, również przygotowany przez służby specjalne, wskazujący

na winę Niemców – polscy jeńcy wojenni mieli zostać wiosną 1940 roku umieszczeni bez
prawa do korespondencji w trzech obozach w rejonie Smoleńska, a następnie zamordowani
przez Niemców jesienią 1941 roku. Komunikat opublikowano 26 stycznia 1944 roku.[1]
Po tym cały mój plan został zrealizowany. Zastanawiacie się pewnie, czy gryzło mnie
sumienie? Nie, nie gryzło. Tak naprawdę było mi lżej, bo wiem, że Mateczka Rosja znowu się
powiększy, siejąc grozę.
Józef Stalin zmarł 5 marca 1953 w Kuncewie. Do ostatnich dni utrzymywał, że to Niemcy
stoją za Zbrodnią Katyńską. W dodatku udało mu się ocenzurować słowo Katyń.
Po śmierci Stalina, w Rosji nadal była cenzura, wszechobecny terror i propaganda. Przez
całe lata propaganda sowiecka wmawiała, że sprawcami zbrodni katyńskiej byli hitlerowcy.
Prawda wyszła na jaw trzynastego kwietnia 1990 roku. Dopiero po pięćdziesięciu latach
ZSRR przyznało się do rozstrzelania polskich jeńców wiosną 1940 roku przez NKWD.
Winnych uznano Ławrientija Berię i jego zastępcę Wsiewołoda Mierkułowa.
Rosja przekazała Ukraińską Listę Katyńską 5 maja 1994 roku zastępcy Prokuratora
Generalnego RP. Był to spis 3435 więziennych akt osobowych. Naczelnik 1 Wydziału
Specjalnego NKWD USRR 25 listopada 1940 roku wysłał listy do naczelnika 1 Wydziału
Specjalnego NKWD ZSRR.
Zbrodnię Katyńską nazwano „jedną z cięższych zbrodni stalinizmu".
Pomimo postawy Stalina, jego mrocznej bezwzględności, jego wręcz niepohamowanej
żądzy władzy, wielu Rosjan ma go za wzór. Wielu Sowietów zawsze staje za nim murem, nie
patrząc na spełnianie wizji bolszewickiej. Wprowadził do ZSRR kult jednostki, terror,
komunizm i cenzurę. Rosjanie cenią go za jego silną rękę do władzy, rozwijanie Rosji oraz
zmodernizowanie armii. Wielu z nich ceni go również za zainteresowanie literaturą.

Pisarz jest inżynierem ludzkiej duszy.
Dla Rosjan Stalin jest bohaterem, geniuszem i postacią niezłomną, która zaprowadziła
ZSRR na sam szczyt.

Jesteście jak ślepe kocięta. Beze mnie ten kraj zginie.
W mojej opinii postawa Stalina jest niedopuszczalna, egoistyczna i pełna mrocznych
wizji. Postępował w nieludzki sposób ze wszystkimi, nie licząc się z niczym. Jako Polka,
chciałabym poznać całą prawdę. Prawda znaczy coś więcej niż wiedza: poznanie prawdy

prowadzi nas do odkrycia dobra. Prawda przemawia do całego człowieka i zachęca nas,
byśmy na nią odpowiedzieli całym naszym istnieniem. Te słowa Benedykta XVI stają się
naszym wyznacznikiem działań w budowaniu naszej tożsamości narodowej i odkrywaniu
kart historii. Zbrodnia Katyńska pozostanie dla nas świadectwem próby zniszczenia
narodu, które próbuje odebrać należytą cześć bohaterom tamtych dni. Katyń dla nas
młodych ludzi pozostanie świadectwem niezłomności i oddania ojczyźnie co pozostanie w
naszej pamięci.
Pamięć o Zbrodni Katyńskiej

Popełniona w 1940 roku przez stalinowski Związek Radziecki zbrodnia na polskich jeńcach
to jeden z najbardziej tragicznych momentów w najnowszych dziejach naszej ojczyzny.
Stracenie ponad 20 tysięcy niewinnych i bezbronnych ludzi zaprzeczało fundamentalnym
normom, na których opiera się nasza cywilizacja i które zapisane są w ludzkim sumieniu.
[...]Tym większą wdzięczność powinniśmy dzisiaj, w wolnej Rzeczypospolitej, odczuwać

wobec tych, którzy przechowali prawdę o Katyniu. Czcząc ofiary, oddajmy również hołd
wszystkim tym odważnym ludziom, którzy aż do naszych czasów przenieśli nienaruszoną
pamięć o tym wstrząsającym mordzie. - List prezydenta podczas obchodów 70. rocznicy
Zbrodni Katyńskiej w Gorzowie Wielkopolskim.[5]

Prawda o Katyniu jest fundamentem wolnej Rzeczypospolitej, tak jak katyńskie kłamstwo
było fundamentem założycielskim PRL-u. - Lech Kaczyński
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Oliwia Szweblik – uczennica SP Strumień. Praca pisana pod nadzorem Korneli Zubek.
Interesuję się historią, w przyszłości planuję być prawnikiem. W wolnym czasie czytam
książki i jeżdżę konno.

