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Sprawa mordu katyńskiego : ta książka była pierwsza / Józef 
Mackiewicz. Londyn : "Kontra", 2009. ISBN 9780907652632. [27539] 
 
Spis treści: I. Od spisku politycznego do bezkarnej zbrodni -- 1. Największy 
spisek przeciw pokojowi świata -- 2. Zdradziecki napad Związku Sowieckiego 
-- 3. Jak marszałkowie Tomoszenko i Szaposznikow oszukali gen. Langera -- 
4. Piętnaście tysięcy jeńców znika bez śladu -- 5. Niepokój ogarnia rodziny w 
kraju -- 6. Pierwsze potwierdzenie ponurych domysłów -- 7. Czerwiec roku 
1941 -- 8. Na zmylonych śladach zbrodni -- 9. Straszliwa rewelacja radia 
niemieckiego -- 10. Dlaczego Międzynarodowy Czerwony Krzyż nie podjął 
badań w Katyniu -- 11. Głosy zza grobu -- 12. Orzeczenie i kulisy 
międzynarodowej komisji ekspertów -- 13. Walka o trzecie pytanie -- 14. Moje 
odkrycia w Katyniu -- 15. W obliczu nowej zbrodni -- 16. Sprawy, o których się 
nie mówi -- 17. Spowiedź Iwana Kriwoziercowa -- 18. Gdzie wymordowano 
resztę jeńców polskich? -- II. Kłamstwo komunikatu sowieckiego -- 
Stwierdzenie fałszu -- III. Załączniki.  
 
Od wydawcy: "Po powrocie z Katynia, pytano mnie wiele razy o „wrażenia”. 
Naturalnie wrażenie jest takie, o którym zwykło się mówić, że „mrozi krew w 
żyłach”. Stosy trupów nagich budzą najczęściej odrazę. Stosy trupów w 
ubraniu, raczej grozę. Może dlatego, że nici tych ubrań wiążą je jeszcze z 
życiem, którego je pozbawiono, a przez to stwarzają kontrast. W Katyniu 
znaleziono wyłącznie prawie wojskowych i to oficerów. Wymowność tego 
munduru robi wrażenie, zwłaszcza na Polaku. Odznaki, guziki, pasy, orły, 
ordery. Nie są to trupy anonimowe. Tu leży armia. Można by zaryzykować 
określenie – kwiat armii, oficerowie bojowi, niektórzy z trzech uprzednio 
przewalczonych wojen. To jednak, co najbardziej nęka wyobraźnię, to 
indywidualność morderstwa, zwielokrotniona w tej potwornej masie. Bo to nie 
jest masowe zagazowanie, ani ścięcie seriami karabinów maszynowych, 
gdzie w ciągu minuty czy sekund przestają żyć setki. Tu przeciwnie, każdy 
umierał długie minuty, każdy zastrzelony był indywidualnie, każdy czekał 
swojej kolejki, każdy wleczony był nad brzeg grobu, tysiąc za tysiącem! Być 
może w oczach skazańca układano w grobie poprzednio zastrzelonych 
towarzyszy, równo, w ciasne szeregi, może przydeptywano je nogami, ażeby 
mniej zajmowali miejsca. I tu doń strzelano w tył głowy. Każdy trup 
wydobywany w moich oczach po kolei, każdy z przestrzeloną czaszką, od 
potylicy do czoła, wprawną ręką, to kolejny eksponat straszliwego 
męczeństwa, strachu, rozpaczy, tych wszystkich rzeczy przedśmiertnych, o 
których my, żywi, nie wiemy." 

 

1 / 10 

http://hip.coleurop.pl/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001~!29176~!13&ri=3&aspect=basic&menu=search&source=~!horizon&profile=natlib
http://hip.coleurop.pl/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001~!29176~!13&ri=3&aspect=basic&menu=search&source=~!horizon&profile=natlib#focus


 

 
 
 
 
 

 
new edition 

Katyń : Stalin's massacre and the seeds of the Polish 
resurrection / Allen Paul. - Annapolis, Md. : Naval Institute Press, 
1996. - ISBN 1557506701. [Originally published in 1991 by Charles 
Scribner's Sons] [06223] 
 
Katyń : Stalin's massacre and the triumph of truth / Allen Paul. - 
Northern Illinois University Press, 2010. - ISBN 9780875806341. [new 
edition, on its way] 
 
From the Publisher: Marking the 70th anniversary of the Katyń Forest 
massacre, this edition exposes the crime and its cover-up. Twenty years ago, 
Allen Paul wrote the first post-communist account of one of the greatest but 
least-known tragedies of the 20th century: Stalin's annihilation of Poland's 
officer corps and massive deportation of so-called 'bourgeoisie elements' to 
Siberia. Today, these brutal events are symbolized by one word, Katyń - a 
crime that still bitterly divides Poles and Russians. Paul's richly updated 
account covers Russian attempts to recant their admission of guilt for the 
murders in Katyń Forest and includes recently translated documents from 
Russian military archives, eyewitness accounts of two perpetrators, and 
secret official minutes published here for the first time that confirm that US 
government cover-up of the crime continued long after the war ended. Paul's 
masterful narrative recreates what daily life was like for three Polish families 
amid momentous events of World War II - from the treacherous Nazi-Soviet 
invasion in 1939 to a rigged election in 1947 that sealed Poland's doom. The 
patriarch of each family was among the Polish officers personally ordered by 
Stalin to be shot. One of the families suffered daily repression under the 
German General Government. Like thousands of other Poles, two of the 
families were deported to Siberia, where they nearly died from forced labor, 
starvation, and neglect. Through painstaking research, the author 
reconstructs the lives of these families including such stories as a miraculous 
escape on the last transport of Poles leaving Russia and a mother's daring ski 
trek over the Carpathian Mountains to rescue a daughter she had not seen in 
six years. At the heart of the drama is the Poles' uncommon belief in 'victory 
in defeat' - that their struggles made them strong and that freedom and 
independence, inevitably, would be regained.  

 
Katyń : Stalinowska masakra i tryumf prawdy / Allen Paul ; z ang. 
przeł. i oprac. red. Zofia Kunert. Warszawa : Rada Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa : Świat Książki, 2007. - ISBN 9788324709564. 
[24761] 

 

 
Od wydawcy: "Prawdy nie da się zataić, choć na obiektywną relację o tej 
strasznej zbrodni czekaliśmy kilkadziesiąt lat. Słynna praca amerykańskiego 
dziennikarza jest nie tylko niezwykłym źródłem wiedzy na temat zbrodni, 
ukrywanej przez dziesiątki lat. Autor z pasją i precyzją opisał przyczyny, 
dzieje i próby jej zafałszowania, wyjaśnił, w jaki sposób stalinowskie 
prześladowania wpłynęły na losy Polaków. O tragedii katyńskiej opowiedział 
na przykładzie trzech rodzin. Ich dramat przedstawił na szerokim, rzetelnie 
udokumentowanym tle polskiej historii od 1939 po 1992 rok, gdy władze 
rosyjskie wreszcie opublikowały "Rozkaz nr 13", w którym Stalin osobiście 
nakazał rozstrzelanie polskich jeńców z Kozielska, Starobielska i 
Ostaszkowa." 
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Katyń : a crime without punishment / edited by Anna M. Cienciala, 
Natalia S. Lebedeva, and Wojciech Materski ; documents translated 
by Marian Schwartz with Anna M. Cienciala and Maia A. Kipp. New 
Haven : Yale University Press, 2007. - ISBN 9780300108514. [24338] 
 
Contents: Pt. I. Prisoners of an undeclared war, 23 August 1939-5 March 
1940 -- Pt. II. Extermination, March-June 1940 -- Pt. III. Katyń and its echoes, 
1940 to the present.  
 
Book Jacket: "The book shows the background and mechanics of the Soviet 
mass executions in spring 1940 of 14,500 Polish prisoners of war - army 
officers, police, gendarmes, and civilians - taken by the Red Army when it 
invaded eastern Poland in September 1939. They were executed at three 
different sites, of which the most famous is Katyń. Seven thousand three 
hundred other prisoners were also shot elsewhere at this time. Katyń 
presents 122 documents, with introductions and endnotes, selected from the 
published Russian and Polish volumes co-edited by Natalia S. Lebedeva and 
Wojciech Materski. The documents detail Soviet killings, the elaborate cover-
up of the crime, the admission of truth, and the Katyń question in 
Soviet/Russian-Polish relations in the years 1941-2000." 

 

 
 

Katyń, 1940 : the documentary evidence of the West's betrayal / 
Eugenia Maresch. - History Press Ltd, 2010. - ISBN 9780752455358. 
[not yet published] 
 
From the Publisher: The mass murder of 22,000 Poles by the Soviet NKVD at 
Katyń is one of the most shocking events of the Second World War and its 
political implications are still being felt today. Information surrounding Katyń 
came to light with Russian perestroika, which made it possible to disclose a 
key document indicating the circumstances of the massacre. The bitter 
dispute is ongoing between the Russian and Polish governments, to 
declassify the rest of the documents and concede to genocide perpetrated by 
the Soviets. British 'Most Secret' files reveal that Katyń was considered as a 
provocative incident, which might break political alliance with the Soviets. The 
'suspension of judgment' policy of the British Government hid for more than 
half a century a deceitful diplomacy of Machiavellian proportions. "Katyń 
1940" draws on intelligence reports, previously unpublished documents, 
witness statements, memoranda and briefing papers of diplomats, MPs and 
civil servants of various echelons, who dealt with the Katyń massacre up to 
the present day to expose the true hypocrisy of the British and American 
attitude to the massacre. 

 

 
 

 

 
 
The murderers of Katyń / Vladimir Abarinov ; foreword and 
chronology by Iwo Cyprian Pogonowski. New York : Hippocrene 
Books, 1993. - ISBN 0781800323. [23387] 
 
Contents: Foreword / Iwo Cyprian Pogonowski -- Author's Note / Vladimir 
Abarinov -- 1. The Prose of Death -- Echelon, Special and Through Convoys -
- Kozelsk Chronicle -- Ostashkov -- Starobelsk -- 2. The End of the "Polish 
Experiment" -- 3. Lublyanka Prison, Moscow -- 4. Pseudoexperts -- 5. The 
Nuremberg Version -- 6. Witnesses. 
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Katyń : l'Armée polonaise assassinée : 1940-1943 / Alexandra 
Kwiatkowska Viatteau. Bruxelles : Editions Complexe, c1989. - ISBN 
287027310X. [07114] 
 
Contenu : 1943 : Une tragédie inopportune -- L’histoire du massacre -- Le 
silence et la mémoire -- Vers l’aveu soviétique. 

 
 

Children of the Katyn Massacre : accounts of life after the 1940 
Soviet murder of Polish POWs / Teresa Kaczorowska ; translated 
from the Polish by Frank Kujawinski ; foreword by Wesley Adamczyk ; 
abridged from the original Polish, Kiedy jesteście, mniej boli-- (2003). 
Jefferson, N.C. : McFarland, c2006. - ISBN 9780786427567. [22080] 
 
Contents: 1. The eleventh urchin of Lvov -- 2. Construction engineer 
/publisher -- 3. A participant in the exhumation -- 4. American professor -- 5. 
The little prince and the fairy tales -- 6. Little Ewa always in ribbons -- 7. 
Faithful to the blue uniform -- 8. In love with the land of his birth -- 9. "When 
tape seals our lips" -- 10. Custodian of the house with the turret -- 11. Witness 
to more than one crime -- 12. Stalwart from the Podkarpacie region -- 13. 
Maja and the cherries -- 14. Emigre because of martial law -- 15. Devotee of 
freedom -- 16. Fugitive from the sailing vessel "Dar Pomorza" -- 17. Child of 
two cultures -- 18. Katyn pilgrims. 
 
Book Jacket:  "World War II was - and remains - one of the bloodiest wars in 
history. Not only did millions of soldiers die in combat but thousands of 
civilians lost their lives - some for no greater crime than their religious 
heritage or their nationality. The Soviets, at first allied with the Germans, 
incarcerated thousands of Polish military officers and reservists in the pre-
established Soviet camps of Ostashkov, Starobelsk and Kozelsk. On March 
5, 1940, Joseph Stalin and his lieutenants signed an execution order for 
25,700 Polish prisoners of war. After months of hardship and interrogation, 
14,700 prisoners from these camps were taken to remote areas, murdered 
with a shot to the back of the head and buried in mass graves. Later, when 
Germany turned its sights on the Soviet Union, the USSR allied itself with the 
West. With the discovery of the first of the mass burials by the Germans in 
the Katyn Forest (the area from which the entire massacre gets its name), the 
Soviets attempted to place the blame for the atrocities on the Germans in 
spite of a plethora of evidence to the contrary. Only in 1990, with the fall of 
communism, did President Mikhail Gorbachev admit Soviet responsibility for 
the Katyn murders. Compiled from a series of interviews, this emotionally 
moving account records the stories and fates of 18 men and women, 16 of 
whom lost their fathers in the Katyn massacre. The author traveled to Poland, 
Lithuania, the Ukraine, Canada, the United States and Israel to talk 
extensively with the 18, recording their thoughts, feelings, memories and 
experiences of the hardships during and after the war. Photographs and 
maps are included." 
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Katyn and the Soviet massacre of 1940 : truth, justice and 
memory / George Sanford. London : New York : Routledge, 2005. - 
ISBN 9780415338738. [21977] 
 
Contents: 1. Poland and Russia -- 2. The Sovietisation of East Poland -- 3. 
The Stalinist terror and prisoner of war system -- 4. The indoctrination, 
screening / investigation and selection processes -- 5. Course, mechanisms 
and technology of the massacre -- 6. The struggle for historical truth -- 7. The 
management and control of the truth about the 1940 massacre -- 8. Soviet 
and Polish communist control of the truth about Katyń : the conflict with 
national memory -- 9. Conclusion : closure of the 1940 Soviet massacre 
issue.  
 
Book Jacket: "The Soviet massacre of Polish prisoners of war at Katyn and in 
other camps in 1940 was one of the most notorious incidents of the Second 
World War. The truth about the massacres was long suppressed, both by the 
Soviet Union, and also by the United States and Britain, who wished to hold 
together their wartime alliance with the Soviet Union. This informative book 
examines the details of this often overlooked event, shedding light on what 
took place, especially in relation to the massacres at locations other than 
Katyn itself. It discusses how the truth about the killings was hidden, how it 
gradually came to light and why the memory of the massacres has long 
affected Polish-Russian relations." 

 

 

Rosja a Katyń / [red. prowadzący Anna Dzienkiewicz ; współpr. Ewa 
Rybarska]. -Warszawa : Ośrodek Karta : Dom Spotkań z Historią, 
2010. Wyd. 2 uzup. i popr. - ISBN:  9788361283348 (Karta) 
9788362020133 (DSzH). [27538] 
 
Książka zbiera ważne teksty na temat stanowiska „nieoficjalnej” Rosji wobec 
zbrodni katyńskiej. Najważniejszy dokument, niedrukowany w Rosji, to 
opracowana przez grupę rosyjskich naukowców wyczerpująca ekspertyza (z 
1993 roku), która uczciwie przedstawia zarówno przebieg zbrodni, jak i 
późniejsze sowieckie kłamstwa o niej. 
 
Spis treści: Od Wydawcy / Zbigniew Gluza -- Rosja a Katyń / Aleksiej 
Pamiatych -- Droga do prawdy o Katyniu (28 lutego 1993) / Jurij Zoria -- 
Orzeczenie komisji ekspertów (2 sierpnia 1993) / Borys Topornin, Aleksandr 
Jakowlew, Inessa Jażborowska, Walentina Parsadowa, Jurij Zoria, Lew 
Bielajew -- Oświadczenie „Memoriału” : O śledztwie w sprawie „zbrodni 
katyńskiej” w Rosji (4 kwietnia 2005) -- „Memoriał” a Katyń / Aleksander 
Gurjanow -- Kto rozstrzeliwał Polaków / Nikita Pietrow. 

 

 

 
Katyń : Ocalona pamięć / Andrzej Kunert. - Świat Książki, 2010. - 
ISBN 9788324718924. [nowość]  
 
Od wydawcy: Pierwsza tak wyczerpująca książka, obejmująca wszystko, co - 
pośrednio i bezpośrednio - dotyczy zbrodni katyńskiej. W chronologicznie 
ułożonych notach wybitny historyk omawia i wyjaśnia, jak doszło do 
sowieckiej okupacji, IV rozbioru Polski i do samej zbrodni, opisuje też dzieje 
"kłamstwa katyńskiego". W kalendarium są m.in. zapiski z pamiętników i 
wiersze ofiar, fragmenty wywiadów i przemówień polityków, teksty rozkazów, 
komunikatów. Bogata ikonografia obejmuje czołówki gazet, ulotki, kadry z 
filmów propagandowych, plakaty, znaczki pocztowe, rysunki, czy karykatury. 
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Edition 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edition 2003 

Le massacre de Katyn : crime et mensonge [édition 2007] / Victor 
Zaslavsky ; [traduit de l'italien par Christine Vodovar]. Paris : Perrin, 
2007. - ISBN 9782262026516. [23815] 
 
Contenu: Le partage de la Pologne et l'internement des Polonais dans les 
camps soviétiques -- Le massacre de Katyń: la recherche des responsables -
- Les documents qui ne devaient pas exister -- Les prisonniers polonais, 
victimes du "nettoyage de classe" de l'Etat totalitaire -- Les fusillés et les 
déportés, destins comparés -- Le mensonge soviétique et la complicité 
occidentale -- L'affaire de Katyń, une leçon pour l'historiographie et la 
politique.  
 
Résumé: "Katyń, avril 1940: une clairière dans une forêt de Biélorussie. Une 
fosse gigantesque. Au fond, en couches superposées, 4100 cadavres 
d'officiers polonais assassinés d'une balle dans la nuque. Cet ordre de mort 
participait de la politique mise en œuvre par Staline contre les élites d'une 
Pologne dont il venait de se partager la dépouille avec Hitler. Pourtant, on le 
sait, les Soviétiques ont réussi pendant quarante ans à camoufler leur forfait 
et à en accuser les nazis. A l'aide des archives ouvertes au temps de 
Gorbatchev, aujourd'hui refermées, Victor Zaslavsky a écrit le livre de 
référence sur le drame. A l'occasion de cette première parution en poche, le 
livre a été actualisé et un chapitre ajouté." 
 
 
 
Le massacre de Katyn : Crime et mensonge / Victor Zaslavsky ; 
[traduit de l'italien par Christine Vodovar]. - Paris : Éditions du Rocher, 
2003. - ISBN 2268047962. [22538] 
 
Contenu: 1. Le partage de la Pologne et l'internement des Polonais dans des 
camps soviétiques -- 2. Le massacre de Katyn : la recherche des 
responsables -- 3. Les documents qui ne devaient pas exister -- 4. Les 
prisonniers polonais, victimes de "nettoyage de classe" de l'Etat totalitaire -- 
5. Les fusillés et les déportés, destins comparés -- 6. Le mensonge 
soviétique et la complicité occidentale -- 7. L'affaire de Katyn, une leçon pour 
l'historiographie et la politique.  
 
Résumé: "Katyn ! Une clairière dans une forêt de Biélorussie. Une fosse 
gigantesque. Au fond, en couches superposées, 4100 cadavres d'officiers 
polonais assassinés d'une balle dans la nuque. Découvert en 1943, ce 
massacre a pendant des décennies été attribué aux nazis. Mais, avec la 
chute de l'URSS, les archives ex-soviétiques ont révélé, sans discussion 
possible, que le 5 mars 1940, c'est Staline et tout le Politburo qui avait 
ordonné la mort de 25700 personnalités polonaises, dont les officiers 
prisonniers de guerre. Cet ordre, immédiatement exécuté dans le bois de 
Katyn, participait du génocide de classe mis en œuvre par Staline contre les 
élites d'une Pologne dont il venait de se partager la dépouille avec Hitler. Puis 
ce fut pendant cinquante ans la lutte acharnée du régime soviétique pour 
camoufler sa responsabilité dans ce crime de masse et fuir sa culpabilité. 
Victor Zaslavsky expose ici les pièces inédites de ce terrible dossier où crime 
et mensonge communistes se mêlent étroitement. " 
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Staline assassine la Pologne : 1939-1947 / Alexandra Viatteau ; 
avec la collaboration de Stanislaw Maria Jankowski et Youri Zoria. 
Paris : Seuil, c1999. - ISBN 2020231719. [20421] 
 
Contenu: Hitler et Staline détruisent la Pologne en 1939-1941 -- Préliminaires 
à l'extermination -- Première résistance et première répression -- Le crime de 
guerre de Katyn et autres charniers de prisonniers de guerre -- Le crime 
contre l'humanité avec préméditation: la persécution des populations civiles 
polonaises -- La "sortie d'Egypte" -- Staline assassine ses "alliés" de l'AK -- 
Le crime de Staline contre Varsovie, 1er août - 5 octobre 1944 -- Complicité 
politique et morale -- La mise en garde du Saint-Siège au monde libre -- La 
terreur communiste dans la Pologne "libérée" -- La fin de la Pologne libre -- 
Conclusion: Le génocide soviétique en Pologne.  
 
Résumé: "Après le pacte germano-soviétique d'août 1939, Staline décide 
l'élimination systématique des élites polonaises. Crime contre la paix, crimes 
de guerre, crimes contre l'humanité: telle fut pendant près de deux ans la 
pratique quotidienne des communistes soviétiques. Le méfait le plus connu 
fut l'assassinat de sang-froid de plus de 15.000 officiers polonais dont les 
corps ont été trouvés dons le bois de Katyn et dans les charniers de 
Miednoyé et Dergatché. Parallèlement, Staline et sa police politique 
déportèrent au goulag, en Sibérie et au Kazakhstan, près de 1.800.000 
Polonais, dont plus d'un million ne revinrent jamais; ils assassinèrent sans 
conteste plus de 25.000 prisonniers de guerre et environ 124.000 autres 
disparurent. La seconde occupation de la Pologne par l'Armée rouge, à partir 
de l'été 1943, vit se reproduire les mêmes tueries, les mêmes déportations de 
masse. Ce livre retrace cette immense tragédie, qui relève du génocide, et 
que l'Occident, pour des raisons diplomatiques, a voulu ignorer pendant un 
demi-siècle. L'effondrement du régime de Moscou et l'ouverture des archives 
soviétiques et communistes de Pologne permettent enfin d'établir l'histoire de 
cette persécution et ainsi d'honorer la mémoire des victimes innocentes." 

 
 

 

Katyń - zbrodnia i propaganda : niemieckie fotografie 
dokumentacyjne ze zbiorów Instytutu Zachodniego / [wstęp, 
oprac. zbioru Krzysztof Szczepanik, Janusz Zgudka ; tł. z jęz. niem. 
Maria Wagińska-Marzec, tł. na jęz. ang. Zbigniew Szymański]. - 
Poznań : Instytut Zachodni, 2003. - ISBN 8387688363. [16778] 
 
Od wydawcy: Publikacja stanowi unikatowy zbiór niemieckich zdjęć z Katynia, 
pochodzących z Archiwum II wojny światowej Instytutu Zachodniego w 
Poznaniu. Fotograficzną ilustracje zbrodni, świadomi jej wymowy, 
przekazujemy bez komentarza. Zbiór liczy 265 zdjęć, z czego 131 to 
duplikaty. Zgromadzony zbiór nie ma charakteru uporządkowanego. Zdjęcia 
pochodzą z różnych źródeł i były prawdopodobnie gromadzone dla celów 
propagandowych przez jedną z instytucji niemieckich (być może Regierung 
des Generalgouverments Hauptabteilung, Propaganda w Krakowie, gdyż 
wiele zdjęć ma na rewersie pieczątkę właśnie tej instytucji). Prezentowane w 
albumie zdjęcia zostały posegregowane w sekwencje tematyczne z 
zachowaniem oryginalnych opisów w języku niemieckim. Zdjęcia są bardzo 
drastyczne i wymowne. W końcowej części albumu umieszczono ich 
przykładowe rewersy, pokazujące niejednorodność kolekcji pod względem 
sposobu katalogowania, opisów, używanych pieczątek. Album w części 
wstępnej zawiera fotokopie ważniejszych dokumentów stalinowskich 
dotyczących sprawy więzionych polskich oficerów, które zostały przekazane 
przez władze rosyjskie stronie polskiej. 
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Gibraltar i Katyń : co kryją archiwa rosyjskie i brytyjskie / Tadeusz 
A. Kisielewski. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2009. - ISBN 
9788375104431. [26748] 
 
Od wydawcy: "Dr Tadeusz Kisielewski, autor Zamachu i Zabójców, 
niezmiernie poczytnych książek poświęconych śmierci gen. Sikorskiego, od 
opublikowania swej ostatniej pracy dokonał kilku sensacyjnych odkryć. W 
Gibraltarze i Katyniu ukazuje nowe poszlaki świadczące o uprowadzeniu do 
Moskwy córki naczelnego wodza i premiera Rzeczypospolitej, prezentuje też 
rezultaty ekshumacji jego szczątków, diametralnie różniące się od doniesień 
medialnych. W tej intrygującej książce czytelnik znajdzie również dowody, że 
gen. Sikorskiemu już w 1940 roku wywiad meldował o zbrodni katyńskiej, co 
stawia w zupełnie nowym świetle politykę Polski i aliantów zachodnich wobec 
ZSRR. Autor wskazuje także nieznane dotąd miejsca pochówku kilkuset 
polskich ofiar smoleńskiego NKWD z 1940 roku i demaskuje sowieckiego 
agenta uplasowanego w nowosądeckim Gestapo, który na rozkaz Łubianki 
mordował polskich kurierów". 

 
 

 

Oprawcy z Katynia / Władimir Abarinow ; przeł. Walentyna Dworak, 
Klaudia Rumińska. Kraków : Wydawnictwo "Znak", 2007. - ISBN 
9788324007929. [26803] 
 
Spis treści: 1. Proza śmierci -- Kolejowe, specjalne, przelotowe -- Los jeńców 
-- Kronika Kozielska -- Ostaszków, Starobielsk -- 2. Koniec "eksperymentu 
polskiego" -- 3. Moskwa, Łubianka -- 4. Pseudoeksperci -- 5. Wariant 
norymberski -- 6. Świadkowie -- 7. Tajne staje się jawne -- Zakończenie -- 
Katyń - zbrodnia (nadal) chroniona tajemnicą państwową / Daniel Boćkowski 
(IH PAN), Anna Dzienkiewicz (Ośrodek KARTA). 

 
 

Katyń : Zbrodnia nieukarana / [Przedmowa i red. nauk. prof. dr. 
hab.] Krzysztof Komorowski. Warszawa : ZP Grupa Sp. z o.o., 2009. - 
ISBN 9788361529200. [26801] 
 
Spis treści: Geneza klęski, niewoli i zbrodni -- Anatomia zbrodni -- Bitwa o 
prawdę -- Anty-Katyń -- Wina i odpowiedzialność -- Kalendarium -- 
Dokumenty.  
  
Od wydawcy: Katyń zajmuje w naszej pamięci narodowej miejsce 
szczególne. Jest bowiem symbolem sowieckich zbrodni wojennych 
popełnionych na Polakach podczas II wojny światowej. Znamienne, że 
pamięci Katynia, jego wyrazistej obecności w świadomości historycznej 
narodu polskiego, nie zdołały osłabić ani wieloletnie kłamstwa, ani rozmyślne 
przemilczenia, ani natrętna propaganda. Swoistym paradoksem jest 
natomiast niebezpieczna relatywizacja tragicznej pamięci w miarę krzepnięcia 
III Rzeczypospolitej. 
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Katyń w pomnikach świata / Alina Siomkajło. - Rytm, 2003. - ISBN 
8373990097. [newly acquired] 
 
Od wydawcy: Album przedstawia ponad 300 pomników i tablic katyńskich w 
Polsce i na świecie. Zawiera informacje dotyczące ich lokalizacji w czasie i 
przestrzeni, nazwiska fundatorów i twórców. Omówione zostały ich 
artystyczno - ideowe rozwiązania, a także, w wielu przypadkach, historia ich 
powstania. Uwzględniono też inne formy upamiętnień: repliki i stylizacje 
obrazów Matki Boskiej Kozielskiej i Katyńskiej, cmentarze wojenne w Katyniu, 
Charkowie, Miednoje, Muzeum Katyńskie w Warszawie, tablice pamiątkowe 
w kościołach i cmentarzach. Obfita dokumentacja fotograficzna (ponad 400 
zdjęć) pozwala poznać walory estetyczne upamiętnień katyńskich i treść 
umieszczonych na nich inskrypcji. 

 
 

 

Kłamstwo katyńskie : historia pewnej manipulacji : fakty, 
dokumenty, świadkowie / Franz Kadell ; przeł. Jerzy Pasieka. 
Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, cop. 2008. - ISBN 
9788324586455. [26749] 
 
Od wydawcy: "Bogato udokumentowana historia kaźni polskich oficerów w 
obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz odkrycia grobów w 
Katyniu i dochodzenia do prawdy o sprawcach tego mordu. Kadell 
przedstawia działalność międzynarodowej komisji dochodzeniowej powołanej 
przez Niemców do zbadania grobów w Katyniu, przytacza reakcje 
międzynarodowej opinii publicznej oraz rządów Wielkiej Brytanii, USA i ZSRR 
na ogłoszenie przez Niemców faktu odnalezienia grobów polskich oficerów. 
Opisuje usiłowania rządu polskiego w Londynie, by przebić się z prawdą o 
Katyniu do przywódców Wielkiej Brytanii i USA. Ukazuje próby wyjaśnienia 
zbrodni katyńskiej podejmowane w USA już po zakończeniu wojny. Kadell 
cytuje też reakcje na te wydarzenia w prasie krajów komunistycznych i 
zachodnich oraz przedstawia próby upamiętnienia ofiar zbrodni 
podejmowane przez Polaków na emigracji i w kraju." 

 
 

 

Katyń : zbrodnia i kłamstwo / Tadeusz A. Kisielewski. Poznań : Dom 
Wydawniczy Rebis, 2008. - ISBN 9788375102192. [24748] 
 
Od wydawcy: ""Katyń. Zbrodnia i kłamstwo" to najbardziej aktualna i 
wszechstronna praca na temat wymordowania w 1940 r. przez NKWD tysięcy 
polskich jeńców. Tadeusz Kisielewski z jednej strony przedstawia najwyższej 
wagi dokumenty archiwalne, z drugiej zaś doprowadza narrację niemal do 
chwili obecnej, ukazując bieżący stan sprawy na podstawie najnowszych 
odkryć i informacji prasowych. Prezentuje też wyniki własnych poszukiwań i - 
z właściwym sobie politologicznym zacięciem - rzadko omawiane 
międzynarodowe aspekty katyńskiego mordu. Jak podkreśla autor, zbrodnia i 
sprawa katyńska kryją jeszcze wiele tajemnic - ta książka to dowód, że 
możemy się o niej dowiedzieć wiele nowego." 
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Katyń... nasz ból powszedni / Wojciech Materski. Warszawa : 
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej : Oficyna Wydawnicza 
"Rytm", cop. 2008. - ISBN 9788373992788. [26743] 
 
Spis treści: 1. Złowrogi sąsiad -- 2. Zmowa Stalin-Hitler -- 3. Niewola jeniecka 
-- 4. System obozów specjalnych NKWD -- 5. Co dalej z Polakami? -- 6. 
Ludobójstwo -- 7. Terror -- 8. Opór -- 9. Odkrycie mogił katyńskich -- 10. 
Zerwanie stosunków polsko-sowieckich -- 11. Sowiecki łże-raport -- 12. 
Proces norymberski -- 13. Pół wieku zakłamania -- 14. Ujawnienie prawdy -- 
15. Anty-Katyń - 16. Kto ponosi winę. 
 
Od wydawcy: "Książka poświęcona jednej z najtragiczniejszych kart 
najnowszej historii Polski. Oparte na oryginalnej dokumentacji kompendium 
podstawowej wiedzy o bezprecedensowym ludobójstwie dokonanym przez 
reżym sowiecki wiosną 1940 r. na bezbronnych jeńcach wojennych i 
więźniach - obywatelach II Rzeczypospolitej, a także o trwającej wiele lat 
walce o ujawnienie prawdy o tej zbrodni i jej sprawcach. Temat "zbrodni 
katyńskiej", zakazany w czasach PRL-u, odzyskany przed kilkunastu laty dla 
świadomości historycznej narodu, wciąż jeszcze posiada wiele luk i 
niedopowiedzeń. Należy do nich m.in. sprawa korelacji zbrodni katyńskiej, 
wymierzonej w polską inteligencję wojskową z hitlerowską akcją AB - 
eksterminacją polskiej inteligencji cywilnej. W dzieje sprawy Katynia wpisuje 
się też, o czym przypomina Autor moralnie obrzydliwa "operacja" zarządzona 
przez prezydenta Michaiła Gorbaczowa - poszukiwanie w losach jeńców 
sowieckich wojny 1920 r. przeciwwagi dla niemożliwej już do ukrycia prawdy 
o bezprecedensowym ludobójstwie." 

 

 
 

 

Katyń : milczący, niepokonani / Włodzimierz Odojewski. Warszawa : 
"Twój Styl", 2007. - Wyd. 3. - ISBN 9788371634314. [24760] 
 
Od wydawcy: "W opowiadaniu "Ku Dunzynańskiemu Wzgórzu idzie las" 
Włodzimierz Odojewski, posługując się szekspirowską metaforą, ożywił las 
katyński i kazał mu kroczyć na Zachód, by swą prawdą o zbrodni dokonanej 
na tamtejszej polanie atakować obojętny świat. Po latach Autor znów 
powraca do katyńskiej tragedii, tłumacząc to w jednym z wywiadów radiowych 
obojętnością zmerkantylizowanego kraju wobec bolesnych momentów 
własnej historii. "Katyń. Milczący, niepokonani" nie są opowieścią o samej 
zbrodni, ale o jeszcze jednym kłamstwie z tym morderstwem związanym. O 
kłamstwie mało znanym, dziś niemal zapomnianym. Inspirującą główny watek 
tej powieści była autentyczna historia z przełomu lat 1945-1946 próby 
zainscenizowania w Polsce procesu katyńskiego, mającego uprzedzić proces 
norymberski i udowodnić jednoznacznie winę Niemców. Opowieść 
Odojewskiego nie jest wierną rekonstrukcją tej mało znanej historii, jest raczej 
fabularnym wniknięciem w jej tajemnicę, jest jej literacką interpretacją. Autor 
"Katynia" zwrócił uwagę na błąkające się wciąż w piśmiennictwie 
postsowieckim kłamstwa, czego przykładem jest wydana w Moskwie książka 
Jurija Muchina "Antyrosyjska podłość" oraz aktualne enuncjacje 
zaprzeczające, że tego zbrodniczego aktu dokonał Związek Radziecki. 
Opowieść o Katyniu była pomyślana jako nowela filmowa do obrazu o 
Katyniu Andrzeja Wajdy." 
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