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WYSTAWA "KATYŃ, ZBRODNIA KTÓRA MIAŁA BYĆ
ZAPOMNIANA"
Data publikacji 11.04.2018

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy
Głównej Policji w ramach obchodów 78. rocznicy zbrodni katyńskiej przygotowało wystawę
„Katyń. Zbrodnia, która miała być zapomniana”.
Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 11 kwietnia 2018 r. w siedzibie Biura Historii i Tradycji Policji KGP przy ul.
Orkana 14 w Warszawie. Symbolicznego zdjęcia wstęgi dokonał nadinsp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji
oraz gen. bryg. Biskup Polowy WP Józef Guzdek.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. nadinsp. Helena Michalak Zastępca Komendanta Głównego Policji, Prezes Zarządu
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Katowicach Teresa Bracka, Prezes Stowarzyszenia
„Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski, dyrektorzy biur KGP oraz rodziny funkcjonariuszy Policji
Państwowej pomordowanych przez NKWD wiosną 1940 r.
W uroczystości uczestniczyli również rekonstruktorzy – uczniowie klas mundurowych z I Liceum Ogólnokształcącego PUL
im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie, Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku, wraz z opiekunami.
Witając przybyłych na wystawę gości Komendant Główny Policji zwrócił się do rodzin oﬁar zbrodni katyńskiej. Podkreślił
ile lat upokorzenia i kłamstw musieli znosić, aby prawda mogła być ujawniona. Budowana współcześnie pamięć i etos
nie mogą być zapomniane.
Biskup Polowy WP Józef Guzdek podkreślił w swoim przemówieniu wartość wolności oraz skierował prośbę do młodzieży
o wykorzystanie szansy i przeniesienie wolności ojczyzny w kolejne pokolenia. Skierował również słowa uznania dla
polskiej Policji za wkład w proces edukacji młodego pokolenia.
Wyróżnienie za okazaną życzliwość i wsparcie dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z rąk
prezes Teresy Brackiej oraz nadkom. Krzysztofa Musielaka dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej
Policji odebrała nadinsp. Helena Michalak Zastępca Komendanta Głównego Policji.
Zwieńczeniem uroczystości było zaproszenie zebranych gości do obejrzenia wystawy poświęconej 78. rocznicy zbrodni
katyńskiej. Ekspozycja prezentuje oﬁary zbrodni katyńskiej i jej mocodawców. Zawiera unikatowe zdjęcia
przedstawiające ekshumacje przeprowadzone w Katyniu wiosną 1943 r. oraz w latach dziewięćdziesiątych XX w.
Wystawa porusza również ważny wątek kłamstwa katyńskiego i prawdy, która ocalała pomimo ponad
pięćdziesięcioletniego nakazu milczenia. Ukazuje także formy zachowania i pielęgnowania pamięci o oﬁarach zbrodni.
Wystawę uzupełniają zgromadzone zbiory historyczne – replika umundurowania przedwojennego funkcjonariusza Policji
Państwowej, elementy umundurowania, fotograﬁe, pamiątkowy medal oraz pieta.

Niezwykle wzruszającym elementem wystawy są fotograﬁe Aleksandra Załęskiego – byłego eksperta fotograﬁi
kryminalistycznej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz autora zdjęć z przeprowadzonych prac
ekshumacyjnych w Charkowie, Miednoje i Katyniu w latach 1991-1995.
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