
 

 

WYDANIE SPECJALNE 

KWARTALNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IMIENIA KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W JÓZEFINIE 

ŚCIŚLE TAJNE 

(Z T[eczki] S[pecjalnej]) 

Uchwała z 5 III 40 r. 

144. - Sprawa NKWD ZSRR 

Towarzysz  S T A L I N 

I.  Polecić NKWD ZSRR: 

1. Sprawy znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych 700 osób, byłych polskich  

oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, agentów wywiadu, żandarmów, osadników 

i służby więziennej, 

 Jak też sprawy aresztowanych i znajdujących się w więzieniach w zachodnich obwodach 

Ukrainy i Białorusi 11 000 osób, członków różnorakich kontrrewolucyjnych organizacji, byłych  

obszarników, fabrykantów, byłych polskich oficerów, urzędników i uciekinierów - rozpatrzyć  

w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary - rozstrzelania. 

II.  Sprawy rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów, decyzji 

o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia 

Niniejsze wydanie „Kuriera Szkolnego” upamiętnia uroczystość 

POSADZENIA DĘBU PAMIĘCI 

dla uhonorowania pamięci o zamordowanym w lesie katyńskim 

por. Tadeuszu Piotrze Józefie Milewskim 
 

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie 

 18.06.2010 r. 
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Historia zbrodni katyńskiej 

 
23 sierpnia 1939 r. w Moskwie Niemcy i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich zawarty układ  

o nieagresji, od nazwisk jego sygnatariuszy nazwany paktem Ribbentrop-Mołotow. Do układu dołączono tajny pro-

tokół, który przewidywał podział ziem Polski oraz państw bałtyckich między lii Rzeszę a ZSRR. Zapewniając Niem-

com przyjazną neutralność, a de facto pomoc militarną, stojący na czele państwa radzieckiego Józef Stalin umożliwił 

przywódcy III Rzeszy Adolfowi Hitlerowi ustalenie daty agresji na Polskę na 1 września 1939 r. i rozpoczęcie tym 

samym II wojny światowej. 

17 września 1939 r, gdy Wojsko Polskie prowadziło walkę z niemieckim Wehrmachtem, wschodnią granicę 

Polski na całej długości przekroczyła Armia Czerwona. ZSRR, dokonując agresji na Polskę, złamał kilka porozumień 

zawartych z rządem polskim, przede wszystkim układ o nieagresji z 1934 r., obowiązujący do 1945 r. Do końca wrze-

śnia Rosjanie zajęli wschodnie województwa Rzeczypospolitej. Do niewoli dostało się blisko 18 tyś. oficerów,  

230 tyś. żołnierzy oraz około 12 tyś. funkcjonariuszy Policji Państwowej. Wśród jeńców zna-leźli się oficerowie po-

szukujący przydziału mobilizacyjnego i oficerowie z rozbitych oddziałów Wojska Polskiego, zdążający do ośrodków 

zapasowych WR ewakuowani na wschód ranni oraz przedstawiciele administracji państwowej i uchodźcy z obszarów 

opanowanych przez wojska niemieckie. Na terenach zajętych przez Armię Czerwo-ną w ręce radzieckie dostało się 

również wielu oficerów WP w sta-nie spoczynku, nieobjętych mobilizacją. 

Wśród jeńców byli oficerowie różnych stopni, w tym 12 genera-łów i kontradmirał, reprezentujący wszystkie 

rodzaje broni i służb WP Znaczną część uwięzionych stanowili oficerowie rezerwy, powołani do wojska w chwili  

wybuchu wojny. Większość to przedsta-wiciele polskiej inteligencji - lekarze, prawnicy, urzędnicy .państwowi i sa-

morządowi, nauczyciele szkolni i akademiccy, inżynierowie, literaci, dziennikarze, ziemianie, działacze polityczni  

i społeczni. W obozach znaleźli się również przedstawiciele duszpasterstwa wojskowego różnych wyznań: kapelani 

katoliccy, prawosławni, wyznania mojżeszowego, protestanci. 

Losem jeńców zajął się Zarząd do Spraw Jeńców Wojennych i Internowanych utworzony 19 września 1939 

r. przy NKWD. Do końca października NKWD umieściło wziętych do niewoli lub aresztowanych oficerów polskich  

w obozach w Kozielska, leżącym na południowy wschód od Smoleńska, i Starobielsku na wschodniej Ukrainie, nad 

rzeką Ajdar. Na-tomiast w obozie na wyspie położonej na jeziorze Seliger, w pobliżu Ostaszkowa, uwięziono funkcjo-

nariuszy Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego, Stra-

ży Granicznej, żandarmerii, więziennictwa, urzędników sądowych 

oraz oficerów Korpusu Obrony Pogranicza. W Ostaszkowie znala-

zła się również grupa ziemian i osadników wojskowych. W obozach 

panowały złe warunki mieszkalne i sanitarne, spowodowane m.in. 

niedostatecznym zaopatrzeniem w wodę. Pociechą jeńców była zaś 

możliwość prowadzenia korespondencji z rodzinami. 

Dnia 5 marca 1940 r., na wniosek ludowego komisarza 

spraw wewnętrznych Ławrientija Berii, Biuro Polityczne Komitetu 

Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii 

(bolszewików) - najwyższej władzy ZSRR - podjęło decyzję o roz-

strzelaniu przeszło 14 730 jeńców przebywających w Kozielsku, 

Ostaszkowie i Starobielsku. Na mocy tej samej decyzji zamordowa-

no również około 7300 obywateli polskich znajdujących się w wię-

zieniach NKWD na terenie przedwojennych wschodnich woje-

wództw Rzeczypospolitej. 
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3 kwietnia 1940 r. z Kozielska wywieziono pierwszą 

grupę jeńców, liczącą 62 osoby. W następnych dniach z obozu 

odchodziły kolejne transporty, od blisko 100 do 300 osób. Pol-

skich oficerów przewożono koleją do stacji Gniezdowo pod 

Smoleńskiem, a stamtąd autobusami więziennymi do ośrodka 

wypoczynkowego NKWD nad Dnieprem, w pobliżu Katynia, 

24 kilometry od Smoleńska. W tym miejscu, bez aktu oskarże-

nia, śledztwa i możliwości obrony, strzałami w tył głowy za-

mordowano tysiące jeńców. 

Miejsce masowych grobów w Katyniu zostało odkryte 

przez polskich robotników przymusowych latem 1942 r. na 

podstawie informacji miejscowej ludności rosyjskiej. Dokonali oni poszukiwań i po odkopaniu dwóch zwłok w pol-

skim mundurze powiadomili władze niemieckie. Prace ekshumacyjne Niemcy rozpoczęli 18 lutego, i do 13 kwietnia 

wydobyli ponad 400 ciał. W dniu tym radio berlińskie podało komunikat o odnalezieniu w lesie katyńskim zwłok  

12 000 polskich oficerów. 

W odpowiedzi na komunikat radia berlińskiego radio moskiewskie (15 kwietnia 1943) podało stanowisko  

rządu radzieckiego obwiniające o zbrodnię Niemców, argumentowane rozwiniętym pomysłem Stalina z marca  

1942 r. – polscy oficerowie z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska mieli być na wiosnę 1940 r. przemieszczeni bez 

prawa do korespondencji do trzech obozów pracy specjalnego przeznaczenia w rejonie Smoleńska, a po przejęciu 

przez Niemców w 1941 r. zamordowani przez nich jesienią.  

Podczas procesu norymberskiego prokurator rosyjski wniósł akt oskarżenia o ludobójstwo ok. 11.000 polskich 

oficerów w Katyniu przez III Rzeszę. Ustalono, że w Katyniu stacjonowała niemiecka jednostka, która pojawiła się  

w Katyniu w listopadzie 1941 r. W wyroku w procesie norymberskim zbrodnia katyńska została przemilczana. 

 W Katyniu w 1978 r. utworzono pierwszy zespół upamiętniający – wybudo-

wano betonowe stele z marmurowymi zwieńczeniami, na których umieszczono po 

polsku i rosyjsku napis: Ofiarom faszyzmu – polskim oficerom rozstrzelanym przez 

hitlerowców w 1941 roku. 

 Stalinowska wersja była utrzymywana w propagandzie do 1990 r. W 1987 r. 

utworzono w porozumieniu z ówczesnym przywódcą ZSRR Michaiłem Gorbaczo-

wem mieszaną polsko-radziecką komisję do wyjaśnienia białych plam w historii 

wspólnych stosunków. Pomimo nazwy celem prac było ujawnienie sprawców zbrod-

ni katyńskiej. 13 kwietnia 1990 roku Michaił Gorbaczow przekazał pochodzące  

z radzieckich archiwów dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej, po raz pierwszy 

oficjalnie przyznając, że zbrodni dokonało NKWD, zaś  winę za zbrodnię katyńską 

ponosi ZSRR, w szczególności Beria i jego współpracownicy.  

5 maja 2010 prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew oświadczył, że Katyń to przykład fałszowania historii. 

Opowiedział się też za całkowitym odtajnieniem dokumentów w sprawie zbrodni katyńskiej, a także przekonywał  

o konieczności ukarania winnych mordu na polskich oficerach. Prezydent Rosji określił mord w Katyniu mianem 

bardzo mrocznej stronicy. 

8 maja 2010 prezydent Dmitrij Miedwiediew przekazał p.o. prezydenta Polski, Bronisławowi Komorowskie-

mu 67 tomów akt śledztwa, które w latach 1990-2004 w sprawie zbrodni katyńskiej prowadziła Główna Prokuratura 

Wojskowa Federacji Rosyjskiej. Były to te tomy, które odtajniono już wcześniej. Prezydent Rosji oświadczył jedno-

cześnie, że na jego polecenie kontynuowane będą czynności, których celem jest odtajnienie akt tego śledztwa.  
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 Kim był Tadeusz Piotr Józef Milewski? 
 

 Tadeusz Milewski urodził się dnia 23.02.1915 roku w Warszawie. 

Rodzice jego mieszkali wówczas przy ulicy Stare Miasto 48. Ojciec, Anto-

ni Józef, miał wówczas 36 lat.  Matka, Karolina Milewska z domu Kobył-

ka—24 lata. Dnia 29.03.1915 roku dziecko zostało ochrzczone w parafii 

Świętego Jana w Warszawie, nadano mu imiona Tadeusz, Piotr, Józef.  

 W Warszawie mieszkał przez 5 lat (do 

roku 1920). Wtedy jego rodzina przeprowadziła się do Bydgoszczy, 

gdzie zamieszkała przy ulicy Pomorskiej 18. Mając 10 lat Tadeusz 

wstąpił do Miejskiego Gimnazjum Męskiego im. Mikołaja Kopernika 

w Bydgoszczy (kierunek matematyczno-przyrodniczy). 18 maja 1934 

roku zdał egzamin dojrzałości, dostając wysokie oceny z geografii, 

ćwiczeń cielesnych oraz prac ręcznych. 28 czerwca tego roku otrzy-

mał świadectwo dojrzałości. Do tego czasu władał on w mowie i pi-

śmie językami: rosyjskim i niemieckim.  

 W czasie jego pobytu w Bydgoszczy rodzice wyprowadzili się do Lwowa i zamieszkali  

z córką przy ulicy Podwale 6/37. Ojciec pracował jako  

Inspektor Straży Pożarnej. Starsza siostra Tadeusza w 1937 

roku była studentką Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego 

we Lwowie.  

 Dnia 22.08.1934 roku rozpoczął się kolejny etap życia 

Tadeusza Milewskiego— związany ze służbą wojskową. 

Wskutek stawienia się przed komisję poborową uzyskał on 

kategorię „A” i 19.09. został wcielony do Batalionu Podcho-

rążych Łączności w Zegrzu jako ochotnik. Z tego okresu  

pochodzi jedyny znany opis jego wyglądu. Milewski został 

zaprzysiężony 8.11.1934 roku , dn. 23.03.1935 roku został 

awansowany na starszego szeregowca, a siedem miesięcy 

później (15.09) - na starszego kaprala podchorążego. W poło-

wie lipca został przyjęty do Szkoły Podchorążych Artylerii  

w Toruniu, którą zakończył 18.08.1937 r. w stopniu tytularnego ogniomistrza podchorążego. 

1.10.1937 podczas XIV promocji otrzymał awans na podporucznika.  Jego zdolności i chęć do na-

uki potwierdzają zachowane dokumenty, z których wynika, iż uzyskał on w swoim roczniku  

29 miejsce na 134 studentów i zasłużył na pozytywną opinię Komendanta Szkoły Podchorążych:  

 Zdolny i pracowity. Samodzielny. Zachowanie się przed frontem dobre. Wiadomości teoretyczne 

i praktyczne posiada duże. Bardzo inteligentny. Orientuje się dosyć szybko. Bardzo prawdomówny i szcze-

ry. Charakter wyrobiony— dobry. Bardzo koleżeński. Towarzysko wyrobiony. Ogólna ocena: bardzo dobry. 

 

TADEUSZ PIOTR JÓZEF MILEWSKI (1937 r.) 

wzrost 172 cm 

waga 59,5 kg 

obwód klatki piersiowej 80 cm 

włosy szatyn 

brwi szatyn 

oczy c. piwne 

nos prosty 

usta średnie 

broda wystająca, wypukła 

twarz owalna 

znaki szczególne brak 



 12.02.1938 r. ukończył Kurs Techniczno 

— Samochodowy dla oficerów Artylerii Prze-

ciwlotniczej z wynikiem pomyślnym. Na tym 

kursie wykazał duże zdolności techniczne  

i uzyskał pozwolenie na prowadzenie wojsko-

wych pojazdów mechanicznych.  

 Dnia 1.06.1938 roku z wynikiem pomyślnym zakończył również kurs specjalizujący ofice-

ra artylerii przeciwlotniczej. Podczas szkolenia dobrze opanował zasady strzelania przeciwlotni-

czego oraz znajomości sprzętu artylerii przeciwlotniczej i jego obsługi. Wyrażano się o nim jako  

o pracowitym i zrównoważonym (Zachowanie się w służbie i poza nią bez zarzutu. W przydatności  

służbowej dobry dowódca  plutonu półstałego. Po nabyciu praktyki będzie dobrym dowódcą plutonu  

małokalibrowego).  

 Od 22 lutego 1938 roku do momentu mo-

bilizacji był dowódcą plutonu w 12 baterii 4 dy-

wizjonie. Podczas mobilizacji  4 dywizjon 1 pułku 

artylerii przeciwlotniczej wystawił trzy samo-

dzielne baterie. W jednej z nich (być może w 101 

baterii) Tadeusz Milewski był oficerem zwiadow-

czym. 7 września 1939 r. baterie 101, 102 i 156 

utworzyły w Brześciu dywizjon do obrony prze-

ciwlotniczej Brześcia. 

 Dnia 11.09.1939 r. żołnierze tych baterii zo-

stali ewakuowani na południe do obrony przeciw-

lotniczej linii kolejowej Jezupol— Śniatyń. Tadeusz 

Milewski wraz z innymi najprawdopodobniej jechał 

po trasie Kowel—Łuck—Krzemieniec—Buczacz do 

rejonu Tyśmiennicy. Po drodze samochód, którym 

jechali, mógł ulec awarii, zaś jego załogę przejęli  

radzieccy żołnierze. Jak dokładnie przebiegała ta 

część życia Tadeusza Milewskiego — trudno dziś 

powiedzieć.  

Wiadomo, że podporucznika Tadeusza Milewskiego uwięziono i skierowano jako jeńca 

wojennego do obozu w Kozielsku. Stamtąd w kwietniu 1940 roku przekazano go wraz z innymi 

do dyspozycji Naczelnika NKWD obwodu smoleńskiego. Tam, wraz z 94 innymi jeńcami wojen-

nymi został przewieziony do Katynia i zamordowany strzałem w tył głowy. Zostało to udoku-

mentowane listą wywozową NKWD, na której widnieje nazwisko oficera. W wyniku ekshumacji 

jego ciała został on rozpoznany. Pośmiertnie awansowano go do stopnia porucznika. 

 

Na podstawie materiałów archiwalnych 
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LISTA WYWOZOWA NKWD 

 

KWIECIEŃ 1940 R.                             DO RĄK WŁASNYCH 

MOSKWA                    ŚCIŚLE TAJNE 

Do naczelnika obozu kozielskiego jeńców wojennych,  

st. podporucznika bezpieczeństwa państwowego,  
tow. K O R O L J E W A 

Miasto Kozielsk, obwód Smoleńsk 

 

 Wraz z otrzymaniem tego listu niezwłocznie skieruj-
cie do Smoleńska do dyspozycji Naczelnika NKWD obwo-
du smoleńskiego niżej wyliczonych jeńców wojennych, 
przebywających w obozie w Kozielsku: 

   1. ….….. 

   2……….  

   ………... 

55. Milewski Tadeusz Józef, 1915 r., nr 3840 

   ………… 

 W sumie 95 osób. 

 Naczelnik z uprawnienia NKWD CCCP do spraw 
jeńców wojennych. Kapitan Bezpieczeństwa Narodowego 

(SOPRONIENKO) 

 

 

 

 

Rozstrzelani w Ka-
tyniu. Alfabetyczny  
spis 4410 jeńców 
polskich z Kozielska 
r o z s t r z e l a n y c h  
w kwietniu – maju 
1940 według źródeł 
sowieckich, polskich 
i niemieckich, Ośro-
dek KARTA, 1995, 
s. 158 

 

Katyń.  Księga 
Cmentarna Polskie-
go Cmentarza Wo-
jennego, Rada 
Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeń-
stwa, Warszawa 
2000. 
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KILKA SŁÓW O AKCJI:  

„KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”  

 
”Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie moż-
na zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która równocześnie czyni go człowie-
kiem i stanowi o jego człowieczeństwie”.  

 Jan Paweł II 

ORGANIZATORZY PROGRAMU: 

   

Burmistrz Zbigniew Piotrowski oraz Rada Miasta i Gminy Radzymin 
Ks. Proboszcz Stanisław Kuć i Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Radzyminie 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka 
Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza 

 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZATORÓW PROGRAMU:  

  

  Pochylamy się z szacunkiem nad mogiłami ofiar zbrodni katyńskiej, uczestnicząc z powagą w pro-
jekcie edukacyjnym ku pamięci ofiar Katynia, Starobielska, Ostaszkowa. Chcemy, aby pamięć o tej strasz-
liwej zbrodni sprzed 70 lat była żywa w pokoleniach polskiego narodu. Chcemy także zachować pamięć  
o wojsku, które nie poległo, lecz zostało skrytobójczo zamordowane strzałem w tył głowy oraz o wymor-
dowaniu polskiej inteligencji, lekarzy, naukowców, artystów, duchownych, dyplomatów. 

”Tam na nieludzkiej ziemi, zabito wiarę, nadzieję, miłość. Jednym strzałem w tył głowy” 

 Poprzez kultywowanie pamięci o Polakach – ofiarach zbrodni katyńskiej pragniemy uświadamiać 
uczestnikom i realizatorom projektu trwałość przekazu pokoleniowego i jego historyczne znaczenie.  

Docieranie do źródeł historycznych dających świadectwo zbrodni, a utrwalających pamięć o ofia-
rach-bohaterach wydatnie przyczyni się do przygotowania młodzieży do różnych ról w dorosłym życiu - 
kształtując postawy patriotyczne uczyć będzie zdolności postrzegania i kojarzenia, obudzi ciekawość po-
znawczą i chęć poznawania świata w oparciu o właściwie dobrane przykłady. 

Realizacja projektu ma na celu integrację środowisk edukacyjnych, samorządowych, społeczności 
lokalnych do wspólnych działań rozwijając jednocześnie umiejętność twórczego myślenia i indywidualnej 
interpretacji zjawisk mających miejsce w dziejach naszego narodu i historii Europy. 

   

ZASADY PROWADZENIA AKCJI: 

 Akcja polega na posadzeniu w parkach, na skwerach itp. 21.857 DĘBÓW PAMIĘCI na 70 rocznicę 
zbrodni katyńskiej, czyli do roku 2010. Jeden DĄB to jedno nazwisko z listy katyńskiej. 

Uczestnicy projektu zobowiązują się do opieki nad DĘBEM oraz upamiętnienia na terenie placów-

ki oficera - ofiarę zbrodni. Nieodzownym w miarę możliwości będzie dotarcie do życiorysu - na dowód 

pamięci w imię prawdy. 

Uczestnicy deklarując chęć wzięcia udziału w akcji po rejestracji otrzymują numer oraz nazwisko  

i imię z listy katyńskiej.  
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 Pragniemy szczególnie podziękować wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu dzisiejszej  

uroczystości i zebraniu niezbędnych materiałów biograficznych. 


