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wej „Na nieludzkiej ziemi. Jeńcy polscy w ZSRR”

pt. O Katyniu i nie tylko –  
dochodzenie do prawdy trwa

ZAPROSZENIE



 W 2020 r. mija 80 lat od zbrodni katyńskiej, którym to po-
jęciem w historiografii określa się mord – dokonany na rozkaz 
najwyższych władz ZSRR – na ok. 22 tysiącach polskich oby-
wateli, głównie oficerach Wojska Polskiego i policjantach, izolo-
wanych w obozach specjalnych NKWD: Kozielsku, Ostaszkowie 
i Miednoje oraz w więzieniach zachodniej Białorusi i Ukrainy. 
Zbrodnia, w wyniku której śmierć poniosła duża grupa polskiej 
inteligencji, dramatycznie zmieniła życie jej rodzin, w latach  
II wojny światowej wstrząsnęła zawartymi sojuszami, a wielu 
ludziom na świecie uświadomiła totalitarny charakter państwa 
radzieckiego. Także współcześnie tematyka ta jest ważnym 
aspektem polskiej pamięci historycznej o okresie II wojny świa-
towej, wpływając jednocześnie na relacje polsko-rosyjskie. 
 Badania prowadzone w ciągu ostatnich 30 lat, tj. od mo-
mentu, kiedy polscy naukowcy mogą zajmować się tematem 
zbrodni katyńskiej, nadal nie pozwalają odpowiedzieć na wiele 
pytań, m.in. o dane osobowe wszystkich ofiar. Z powodu braku 
współpracy ze strony władz białoruskich nie odnaleziono jak 
dotąd listy z nazwiskami ok. 3,9 tys. Polaków zamordowanych  
w więzieniach zachodniej Białorusi (tzw. Białoruska Lista Ka-
tyńska). Tematem dyskusji specjalistów z dziedziny prawa mię-
dzynarodowego pozostaje kwestia prawnej kwalifikacji mordu 
na polskich jeńcach wojennych. Pytanie o to, czy była to zbrod-
nia wojenna, jak orzekł m.in. Europejski Trybunału Praw Czło-
wieka w Strasburgu, czy zarazem – zbrodnia wojenna i zbrod-
nia ludobójstwa, na co wskazują argumenty części prawników, 
jest nadal aktualne.
 Podczas spotkania w Centralnym Muzeum Jeńców Wo-
jennych, które od początku lat 90. XX w. aktywnie uczestniczy  
w procesie upamiętnienia polskich jeńców w ZSRR, zapre-
zentowane zostaną wyniki badań na temat zbrodni katyńskiej  
i wyzwania, z którymi mierzą się badacze problemu, w tym gość 
specjalny – dr Ewa Kowalska. Obecnie pracownik Biura Poszu-
kiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej, wcześniej 
wieloletni pracownik i kierownik Muzeum Katyńskiego Oddział 
Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego. W jej dorobku na-
ukowym znajdują się książki i artykuły naukowe poświęcone 
losom obywateli polskich w latach II wojny światowej, w szcze-
gólności ofiarom Katynia.

Serdecznie zapraszamy!

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych jest instytucją kultury 
Samorządu Województwa Opolskiego, 
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Spotkanie odbędzie się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego. 
Prosimy o potwierdzenie obecności (tel. 77 45 37 872, e-mail: cmjw@cmjw.pl)


