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Szanowni Państwo, Uczestnicy obchodów upamiętniających spoczywające na 

cmentarzu w Miednoje -  policyjnym Katy niu Ofiary sowieckiego ludobójstwa!

Wiosną 1940 roku na terenach ośrodka wypoczynkowego NKWD chowano 

potajemnie mordowanych w więzieniu NKWD w Twerze polskich jeńców wojennych 

z obozu w Ostaszkowie. Według danych z 18 lutego 1940 roku w klasztorze na wyspie 

Stołbnyj na jeziorze Seliger przebywało 6369 więźniów, w tym 282 oficerów policji, 

żandarmerii oraz Korpusu Ochrony Pogranicza, 784 podoficerów policji i żandarmerii, 5001 

szeregowców policji i żandarmerii oraz 114 strażników więziennych. Wśród jeńców 

Ostaszkowa byli też lekarze, sędziowie, pracownicy wywiadu, duchowni oraz osadnicy 

wojskowi.

Mordy twerskie były częścią aktu ludobójstwa, który nazywamy Zbrodnią Katyńską. 

Łącznie zostało w niej zgładzonych prawie 22 tysiące obywateli polskich przetrzymywanych
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wcześniej także w obozach w Kozielsku i Starobielsku oraz więzieniach Zachodniej Ukrainy 

i Białorusi.

Zbiorowe leśne mogiły miały na zawsze zatrzeć pamięć o Ofiarach Zbrodni 

Katyńskiej i ukryć je j sprawców. Ten perfidny płan Sowietom się nie powiódł. Prawda 

ostatecznie zwyciężyła, ale walka o nią była długa i trudna i trzeba było na tej drodze mierzyć 

się z różnymi przeciwnikami. Warto pamiętać, że prawda o Katyniu nie była dla naszych 

zachodnich aliantów wygodna. Należy też jasno powiedzieć, że zmagania o prawdę oraz 

o przyjęcie wynikających z niej konsekwencji nie zostały zakończone.

Miejsce zbiorowego pochówku skrytobójczo zamordowanych przez Sowietów 

więźniów obozu w Ostaszkowie pozostawało przez cały czas skrzętnie skrywaną przez 

komunistów tajemnicą. Prawda wyszła na jaw dopiero w 1990 roku dzięki „Przyjaciołom 

Moskalom” -  działaczom twerskiego oddziału Stowarzyszenia Memoriał. W wyniku 

prowadzonych w następnych latach prac ekshumacyjnych odnaleziono 25 zbiorowych mogił 

z ciałami prawie 6300 polskich jeńców. 2 września 2000 roku w Miednoje został uroczyście 

otwarty Polski Cmentarz Wojenny. Spoczywa na nim 169 funkcjonariuszy służących na 

terenie Okręgu XII Policji Państwowej Pomorskiego.

Chciałbym Państwu złożyć najserdeczniejsze podziękowania wszystkim Osobom 

zaangażowanym w organizację tej pięknej uroczystości, jak również je j Uczestnikom. Bez 

Was, Szanowni Państwo, i Waszego trudu pamięć o Zamordowanych w sowieckich miejscach 

kaźni nie byłaby tak godnie uhonorowana. Mój Śp. Brat wielokrotnie powtarzał, że Polacy 

muszą pamiętać o swoich bohaterach, pamiętać o tych, którzy oddali życie za Ojczyznę.

Pamięć historyczna buduje tożsamość. Nie tylko daje niezbędne zakorzenienie w 

przeszłości, ale też przekazuje wartości i wzorce postępowania. Bez tej pamięci, bez tego 

zakorzenienia i tych wartości nie będziemy tworzyli ani Narodu ani wspólnoty 

poczuwających się do odpowiedzialności za losy swego kraju i państwa obywateli.

Wieczna Chwała Funkcjonariuszom Policji, Żandarmerii i Służby Więziennej 

zamordowanym w Twerze i wszystkim Obywatelom Rzeczypospolitej, którzy padli 

ofiarą Zbrodni Katyńskiej
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