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70. rocznica zbrodni katyńskiej

Równo 70 lat temu w marcu 1940 r. członkowie Biura Politycznego Wsze-
chzwiązkowej Partii Komunistycznej (bolszewików): Józef Stalin, Ławrentij
Beria, Wiaczesław Mołotow, Kliment Woroszyłow, Anastas Mikojan, Michaił
Kalinin i Łazar Kaganowicz, skazali na śmierć bez sądu 25700 Polaków prze-
trzymywanych w obozach jenieckich i więzieniach zachodnich Białorusi i
Ukrainy. To była tzw. zbrodnia katyńska. Dlaczego do niej doszło? Szef NKWD
Ławrentij Beria w swoim wniosku o rozstrzelanie Polaków napisał, że jeńcy
czekają, by po wyjściu na wolność „aktywnie włączyć się do walki przeciw
władzy radzieckiej”. Są „zatwardziałymi i nierokującymi poprawy wrogami”,
można ich tylko rozstrzelać. Bolszewicy we własnym kraju po rewolucji 1917 r.
robili to samo na dużo większą skalę. W krwawych czystkach wymordowali
elitę rosyjską, by nie wykiełkowała z niej stara Rosja. Tylko tak, mogli sobie
stworzyć zniewolonego „radzieckiego człowieka”. Zbrodnia katyńska była
dla władz komunistycznych ZSRR kolejną czystką społeczną, a narodowość
miała tutaj małe znaczenie, chociaż sam Stalin Polaków nienawidził. Dla
Stalina znakomicie wykształceni i wychowani patriotycznie Polacy byli zia-
renkiem, które gdziekolwiek rzucisz, wykiełkuje tam Polska. Wrócą do kraju,
to zrobią w nim Polskę. Wyślesz ich w przeciwnym kierunku na daleką Syberię,
to i tam zrobią Polskę. A Polski już nigdy miało nie być! Stalin z Hitlerem byli
zgodni, że na obszarze dawnej II Rzeczypospolitej zostanie szara niewykszta-
łcona i zastraszona masa ludności, z której będzie można ulepić to, co przyjdzie
im do głowy. Po wybuchu II wojny światowej niemieckie Gestapo i radziecka

W kwietniu 2010 r. na cmentarzu wojskowym w Katyniu oraz pod wsią Miednoje odbędą się wspólne polsko-rosyjskie uroczystości żałobne z okazji 70.
rocznicy zbrodni katyńskiej. Miejmy nadzieję, że przy tej okazji dojdzie wreszcie do ostatecznego nazwania tej zbrodni wojennej – zbrodnią przeciw
ludzkości, kłamstw – kłamstwami, a najważniejsze - Rosja ujawni, publicznie napiętnuje i sprawiedliwie osądzi w jawnych procesach wszystkich jej
winowajców (od członków Politbiura do szeregowych katów) oraz w pełni i bezwarunkowo zrehabilituje ofiary zbrodniczego komunistycznego systemu.

NKWD opracowały wspólne plany wyniszczenia polskich elit intelektualnych.
Katyń był prostą tego realizacją. Zbrodnia katyńska stała się tak znana przez
sprzeciw opinii światowej wobec pół wieku haniebnych kłamstw i fałszerstw,
gdy ZSRR wbrew oczywistym faktom odrzucał odpowiedzialność za zbrodnię.
W 1990 r. Michaił Gorbaczow przekazał Polsce imienne listy jeńców wysła-
nych na kaźń oraz dokumenty świadczące, że operacji tej dokonało NKWD.
Wtedy rozpoczęto śledztwo rosyjskie. Jednak w 2004 r. śledztwo to zostało
w Rosji umorzone, a główne jego materiały, włączając nawet samą decyzję o
umorzeniu (!), zostały utajnione. W ten sposób Stalin i członkowie biura polity-
cznego zostali uznani za niewinnych. Umorzenie śledztwa, utajnienie jego
materiałów, n iewłaściwa k walifik acja prawna przestępst wa, odmo wa
rehabilitacji ofiar są istotą obecnego sporu Rosji z resztą świata w sprawie
katyńskiej. Jest to wycofanie się Federacji Rosyjskiej z ujawniania całej
prawdy. Rozstrzelanie jeńców i cywilów bez sądu powinno zostać zakwali-
fikowane jako zbrodnia wojenna i zbrodnia przeciwko ludzkości. Winni
Katynia i innych potwornych zbrodni komunistycznych w ZSRR powinni
być osądzeni i napiętnowani, a ich czyny uznane za przestępstwa nie podle-
gające przedawnieniu. Wszystkie ofiary muszą zostać uznane za niewinnych
męczenników chorej ideologii, którym należy się rehabilitacja. Pamiętajmy
też o koniecznym zadośćuczynieniu rodzinom zmarłych. Tak, jak to ma miejsce
w przypadku analogicznych zbrodni hitlerowskich.
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Stowarzyszenie im. Chopina otwarto w Kaliningradzie
Kaliningrad stał się trzecim – po
         Moskwie i Petersburgu – m ia-
stem w Rosji,gdzie zostało utworzone
Stowarzy szenie imienia Fryderyka
Chopina, na całym świecie zaś jest
ich ponad 70. Warto zaznaczyć, że
powstała ona w naszym mieście w
2010 roku, ogłoszonym przez UNESCO
Rokiem Chopinowskim w związku
z dwusetną rocznicą narodzin wybit-
nego polskiego kompozytora, który
jednak większość życia sp ędził we
Francji.

Prezentacja Stowarzyszenia odby-
ła się w jednej z sal Kaliningradzkiej
Galerii Artystycznej, ozdobionej z tej
okazji grafikami o tematyce muzycz-
nej. Ponadto na sali umieszczono po-
piersie Chopina - kopię dzieła słyn-
nego po lskiego r zeźbiarza z XIX
wieku Bolesława Syrewicza, zdobią-
cego obecnie Ogród Luksemburski
w Paryżu. Galeria otrzymała popier-
sie w prezencie od Komitetu Obcho-
dów Roku Chopinowskiego w Polsce.

Jak zaznaczyła n a po wo łanej
konferencji prasowej konsul ds. kul-
tury Konsulatu Generalnego RP w

Kalinin gradzie
Alina Kalinow-
ska, idea otwar-
cia Sali Chopina
w galerii  sp ot-
kała się z żywą
reakcją dyrektor
Galin y  Zabo -

łockiej. Teraz to miejsce powinno
stać się popularnym wśród miło śni-

ków wszystkich gatunków sztuki.
Prezesem Sto warzyszenia im .

Fryderyka Chopin a w Kaliningra-
dzie został zasłużony artysta Rosji,
nauczyciel College’u Muzycznego
im. Rach maninowa Władimir Sło-

bodian. W czasie swo jego wystą-
pienia pan Słobodian powiedział, że
dom w Żelazowej Woli pod Warsza-
wą  (m iejsce urodzen ia wielkiego
polskiego kompozytora) został odbu-
dowany dzięki rosyjskiemu kompozy-
torowi, pianiście, dyrygentowi Mi-
lijowi Bałakirewowi, który również
by ł „p rogram owym p rzywódcą”
grupy ko mpo zyto rów ro syjskich

„Potężna gromadka” (Milij Bałaki-
rew, Cezar Cui, Modest Musorgski,

Aleksandr Borodin, Nikołaj Rimski-
Korsakow), będącą narodowym ru-
chem w rosyjskiej kulturze muzycznej
XIX wieku.

Współprezes Stowarzyszenia, na-
rodowy artysta Rosji, dyrektor Fil-
harmonii Wiktor Bobkow, zauważył,
że moglibyśmy za przykładem Pola-
ków uczcić jubileusz Chopina, orga-
nizując liczne imprezy kulturalne w
Rosji.

Zakończyło się otwarcie Sali Cho-
pina prawie godzinnym koncertem
utworów kompozytora w wykonaniu
uczniów College’u Muzycznego im.
Rachmaninowa, dziecięcych szkół

muzycznych im. Szostakowicza oraz
Gliere’go.                Dmitrij Osipow,

foto autora
tłum. Natalia Daniłowa

A. Kalinowska i W. Słobodian
Pierwsza konferencja prasowa w „Sali Chopina”

Po koncercie

Kaliningradzkie trio gra Chopina


