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Kurów, 2 kwietnia 2017 r. 

 

 

Czcigodny  Księże ! Dostojni Goście! 

Szanowni Państwo ! 

Tragiczne wydarzenia, które dziś przypominamy, były wynikiem 

/niemieckiej 1 IX.1939 r. i sowieckiej 17.IX.1939 r./ agresji na Polskę wywołującej  

II wojnę światową. 

Już w pierwszych dniach agresji sowieci zamordowali 25 – 30 tys. żołnierzy, 

policjantów, urzędników i cywilów, a w  wigilię Bożego Narodzenia 1939 r. wywieziono  

w nieznane miejsce i zamordowano blisko 200 kapelanów. 

Do niewoli sowieckiej dostało się ponad 250 tys. oficerów i żołnierzy  

polskich /10 generałów, 55 pułkowników, 126 podpułkowników 5131 oficerów niższego 

stopnia /majorów - 316, kapitanów- 843, poruczników/ 4096 podoficerów i 181223 

szeregowców/, których osadzono w obozach i więzieniach podobnie jak  

ok. 7 tys. naszych rodaków: /urzędników, ziemian, nauczycieli, sędziów, prokuratorów, 

policjantów/ aresztowanych na wschodnich kresach Rzeczypospolitej zajętych 

przez Armię Czerwoną.  

77 lat temu dnia 5.03.1940 r. władze sowieckie zdecydowały 

o    rozstrzelaniu 21.857 polskich jeńców  /ponad 20% polskiej  kadry oficerskiej w 97% 

narodowości polskiej. Było wśród nich 50 kobiet oraz kilkuset bardzo młodych ludzi i ponad 

200 kapelanów/.  

 Zbrodni dokonano w: 

- Katyniu /k. Smoleńska (Rosja)  gdzie jest cmentarz/ wymordowano 4410 jeńców  

z obozu w Kozielsku od 3.04.-12.05.1940 r. /Zginęli tam: kontradmirał Ksawery Czernicki, 

generałowie: Bronisław Bochatyrewicz, Henryk Minkiewicz i Mieczysław Smorawiński. Jedyna 

kobieta, która zginęła w Katyniu  ppor. rez. Janina Lewandowska (32 lata), córka gen. Józefa 

Dowbór-Muśnickiego/.  

- Charkowie (Ukraina) gdzie jest cmentarz /wymordowano 3739 jeńców z obozu  

w Starobielsku od  5.04.-16.05.1940 r./zginęli tam generałowie: Leon Bielewicz, Stanisław 

Haller, Aleksander  Kowalewski, Kazimierz Orlik – Łukoski, Konstanty Plisowski, Franciszek 

Sikorski, Leonard   Skierski     i   Piotr  Skuratowicz.                  

- Kalininie /obecnie  Twer Rosja /wymordowano 6314 jeńców z obozu w Ostaszkowie  

od 4.04.-16.05.1940 r./ Policjantów, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii 

Wojskowej, Służby Więziennej, oficerów wywiadu i kontrwywiadu. Ich cmentarz jest  

w Miednoje.  
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Z 12/13.IV.1940 r. deportowano do Kazachstanu 320 tys. członków  

rodzin wziętych do niewoli i uwięzionych. 

Rozstrzelania uniknęło 258 oficerów /o sympatiach komunistycznych jak płk. Zygmunt 

Berling,  specjalistów jak  prof. Stanisław Świaniewicz z Wilna ekspert od gospodarki sowieckiej 

i niemieckiej. Władysław Anders jako znany generał  trafił do więzienia Łubianka w Moskwie. 

Tam doczekał się porozumienia Sikorski-Majski w lipcu 1941 r. i został dowódcą armii polskiej 

ZSRR/.  

Mordowano  w więzieniach lub nad grobami,  strzałem w tył głowy bez 

sądu i wyroku, oficerów WP, policjantów, oficerów rez. /profesorów, lekarzy, 

prawników, inżynierów, nauczycieli, artystów, urzędników, kapelanów/ - elitę narodu 

polskiego. Stawiających opór krępowano. Niektóre ofiary nosiły ślady 

przekłuć bagnetem. Nie wolno było o nich po wojnie pamiętać.    

 Hitler i jego potworne zbrodnie zostały osądzone i potępione. 

  Stalin winien śmierci milionów ofiar w tym setek tysięcy Polaków 

pozostaje  nadal   bezkarny. 

Federacja Rosyjska - zgodnie z prawem międzynarodowym następca 

prawny Rosji Sowieckiej, której funkcjonariusze dokonali tej zbrodni 

dotychczas nie uznała zbrodni katyńskiej za ludobójstwo, które się nie 

przedawnia jak zwykła zbrodnia kryminalna, nie odtajniła  akt prokuratorsko  

-  sądowych tej sprawy. Nie wskazała winnych tej zbrodni, nie potwierdziła 

prawnie niewinności ofiar i nie powiedziała zwykłego słowa przepraszam. 

Od soboty 10.04.2010 r. Katyń symbolizuje również katastrofę lotniczą 

pod Smoleńskiem.  Ten niedokończony lot przypomniał ponownie światu  

o  zbrodni katyńskiej. 

Pamiętamy o poległych i pomordowanych na „nieludzkiej ziemi”  

w Związku Sowieckim: 

- ofiarach rzezi wołyńskiej, polskich dworów i zaścianków z lat 1917-1919, 

przejmująco opisanej w debiutanckiej autobiograficznej powieści „Pożoga” Zofii 

Kossak – Szczuckiej. 

- ofiarach operacji antykułackiej z lat 1930-1931 i „Wielkiego Głodu” z lat 1932 – 1933 

na Ukrainie i w Kazachstanie, wśród których byli również Polacy.  

- ofiarach eksterminacji Polaków z lat 1937-1938 aresztowanych i rozstrzelanych  

111 tys. naszych rodaków – pięć razy więcej niż w Katyniu oraz mniej więcej tyle ile 

w Oświęcimiu. 

- ofiarach czterech deportacji z Kresów 9/10 luty 1940 r. ok. 220 tys. osób, 13 kwietnia 

1940 r. 320 tys. osób, czerwiec/lipiec 1940 r. ok. 240 tys. osób, czerwiec 1941 r. ok. 300 
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tys. osób. Razem ok. 1 mln na Sybir i do Kazachstanu.  Około 400 tys. pozostało tam 

bez grobu. 

- 21.857 ofiarach  zbrodni katyńskiej, por. rez. Józefie Gradzie z Kurowa, ppor. 

rez. Józefie Jaźwierskim z Kurowa, ppor. rez. Władysławie Kołodzieju z Płonek  

- ofiarach deportacji żołnierzy AK i BCh do sowieckich Łagrów w  1944 r.  

i 16 przywódców struktur cywilnych i wojskowych Polskiego Państwa Podziemnego.  

Wybitny poeta emigracyjny Kazimierz Wierzyński napisał wstrząsający utwór  „Na proces 

moskiewski” zaczynający się od znamiennych słów „Oskarżajcie nas wszystkich nie tylko 

szesnastu. Sądźcie poległych w grobie to też winowajcy. Oskarżcie także wolność, nieznane 

wam słowo, ten odwieczny zabobon co zawsze nas dzieli.” 

 Wywozili więc ich do Łagrów w Borowiczach i Świerdłowsku /gdzie umierał co 

5 więzień/ zmarli: Stanisław Chabros ps „Stary” z Płonek Wójt Gminy Kurów i Piotr 

Sadura nauczyciel z Dęby – żołnierze BCh, Antoni Furtak i Wiktor Furtak  

– żołnierze AK z Kurowa. Powrócili: 70 lat temu w 1947 r. Ryszard Jasiński ps. 

„Ryś”, Jerzy Kędzierski ps. „Jur”, Eugeniusz Kluczyński ps. „Klin”, Wacław 

Królikowski  

ps. „Jastrząb”, Feliks Marczak ps. „Skrzat”, Witold Rukasz ps. „Sam”, „Jacek”, 

Gustaw Sadurski  ps. „Sad”, żołnierze AK z Kurowa. 

- W kwietniu jest jeszcze jedna data o której pamiętamy 75 lat temu 8 kwietnia 

1942 r. 2 500 Żydów z Kurowa wyruszyło w swą ostatnią drogę  

do hitlerowskiego obozu śmierci w Sobiborze. 

 Pamiętamy również o: 96 ofiarach katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 

w której zginął Prezydent   R P L. Kaczyński  z małżonką, Prezydent R P na 

Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski /Jego ojciec pochodził z Kurowa/, dowódcy 

wojskowi i inne osobistości życia publicznego oraz duchowni. 

Niech te upamiętnienia przypominają przechodniom – że polegliście 

wierni w służbie Polsce – Ojczyźnie Naszej. 


