
ZIEMIA CZ STOCHOWSKA T. XLIII, s. 175–188  

http://dx.doi.org/10.16926/zc.2017.43.08  

Agnieszka BURZY SKA  
Zespó  Szkó  Samochodowo-Budowlanych 
Rafa  PIOTROWSKI  
Zespó  Szkó  Technicznych 

I tylko pami  zosta a po tej katy skiej nocy… 
Pami  nie da a si  zg adzi , nie chcia a ulec przemocy. 
I wo a o sprawiedliwo   
I prawd  po wiecie niesie – prawd  o je ców tysi cach 
Zg adzonych w katy skim lesie. 

Feliks Konarski  

Historia powstania placu Katy skiego w Cz stochowie 

Historia placu Katy skiego w Cz stochowie, zlokalizowanego w dzielnicy Za-
wodzie, przy trasie DK 1, rozpoczyna si  w 2010 roku, tu  przed 70. rocznic  zbrod-
ni katy skiej1. Dzi ki ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pa-
rafiada im. Józefa Kalasancjusza, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej – p. Lecha Kaczy skiego, rocznica ta znalaz a równie  wymiar lokalny. 

 
Fot. 1. Delegacje pocztów sztandarowych podczas obchodów na placu Katy skim w Cz stochowie 

ród o: Archiwum Zespo u Szkó  Samochodowo-Budowlanych, materia  przekazany autorom. 

                                                 
1 Na temat zbrodni katy skiej powsta o wiele opracowa  naukowych. Zob. m.in.: P. ary , Agresja 

Zwi zku Radzieckiego na Polsk  1939: los je ców polskich, Toru  1998; Charków – Katy  – Twer: 

w sze dziesi t  rocznic  zbrodni katy skiej (zbiór studiów), pod. red. A. Kali, J. Szelinga, Toru  
2011; S. Courtoist, Czarna ksi ga komunizmu i zbrodnie prze ladowania, Warszawa 1999; Katy  – 

zbrodnia bez s du i kary, red. J. Mackiewicz, J. Trznadel, Warszawa 1997.  
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Jednym z przedsi wzi  organizowanych w ramach akcji sta  si  program 
skierowany do spo eczno ci lokalnych, instytucji i stowarzysze , w tym do szkó  
i placówek opieku czo-wychowawczych, samorz dów i parafii, pod nazw  „Ka-
ty … ocali  od zapomnienia”. Efektem akcji mia o by  posadzenie ponad 21 
tys. D bów Pami ci, z których ka dy mia  by  po wi cony osobie zamordowa-
nej na „nieludzkiej ziemi”. Organizatorami dzia a  w wymiarze lokalnym byli 
dyrektor, nauczyciele i uczniowie Zespo u Szkó  Samochodowo-Budowlanych. 
Wst pem i motywacj  do podj cia inicjatywy by a wycieczka patriotycznoedu-
kacyjna do Katynia, w której udzia  wzi a grupa uczniów wy ej wymienionej 
szko y, pod opiek  nauczyciela Rafa a Piotrowskiego, obecnie dyrektora Zespo-
u Szkó  Technicznych.  

 
Fot. 2. Tablica upami tniaj ca pomordowanych na Wschodzie. Plac Katy ski w Cz stochowie 

ród o: ze zbiorów Archiwum Zespo u Szkó  Samochodowo-Budowlanych, materia  przekazany 
autorom. 

Uczestnicy odwiedzili Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu, gdzie na tabli-
cach upami tniaj cych pomordowanych odnale li kilkana cie nazwisk Polaków 
zwi zanych z cz stochowsk  7. Dywizj  Piechoty. Okaza o si , e s  w Cz sto-
chowie i jej okolicach ludzie, których ycie w jaki  sposób zwi zane by o z lo-
sem zamordowanych w Katyniu2. Bod cem do podj cia dzia a  zmierzaj cych 
do stworzenia placu upami tniaj cego pomordowanych sta a si  okr g a 70. 
rocznica zbrodni.   

                                                 
2  Por: Katy , dokumenty zbrodni, t. 1: Je cy nie wypowiedzianej wojny sierpie  1939 – marzec 

1940, pod red. W. Materskiego i innych, Warszawa 1995; Katy , dokumenty zbrodni, t. 2: Za-

g ada marzec – czerwiec 1940, pod red. W. Materskiego, Warszawa 1998; Katy , dokumenty 

zbrodni, t. 3, pod red. W. Materskiego, M. Kiry a i innych, Warszawa 2001; Katy , lista ofiar  

i zaginionych je ców obozów Ostaszków, Starbielsk, pod red. A.J. Szcze niaka, Warszawa 
1989; O. Zniczenko, Katy , ladami polskich oficerów, Olszanica 2003. 
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Co istotne i niezwykle pokrzepiaj ce, pomys  zwi zany z powstaniem placu 
zosta  pozytywnie przyj ty przez dyrektora Zespo u Szkó  Samochodowo-
Budowlanych, mgr. in . Piotra Galewicza. Powsta  komitet organizacyjny sku-
piaj cy kilkana cie osób. Wielkie przedsi wzi cie logistyczne wymaga o od or-
ganizatorów i wszystkich zainteresowanych jego realizacj  du ego nak adu pra-
cy. Pomimo ogromnego zaanga owania szko a bez wsparcia innych lokalnych 
grup spo ecznych i urz du miasta nie by yby w stanie samodzielnie przeprowa-
dzi  i zrealizowa  projektu. Trzeba by o uzyska  wiele pozwole  oraz zadba   
o bezpiecze stwo uczestników planowanych obchodów. Rozpocz o si  pisanie 
pism do ró nych instytucji z pro b  o wsparcie, patronat czy sponsoring. Po-
cz tki by y trudne. Szko a nawi za a wspó prac  z dwoma cz stochowskimi 
stowarzyszeniami – Rodzin  Katy sk  oraz Rodzin  Policyjn  1939. Swoj  po-
moc zadeklarowa a tak e Cz stochowska Organizacja Turystyczna. Pani dyrek-
tor El bieta Trzeciak poda a pomocn  d o , twierdz c, e tak  akcj  trzeba wes-
prze . Oficjalnie w czy  si  do przedsi wzi cia Urz d Miasta Cz stochowy – 
Wydzia  Edukacji i Sportu, Wydzia  Promocji i Kultury, Wydzia  Ochrony ro-
dowiska, Rolnictwa i Le nictwa oraz Samorz dowy O rodek Doskonalenia. Ko-
lejno swoje wsparcie oferowa y inne instytucje, mi dzy innymi cz stochowski In-
stytut Pami ci Narodowej, Towarzystwo Patriotyczne „Kresy”, Muzeum Cz sto-
chowskie oraz parlamentarzy ci ziemi cz stochowskiej. Pierwsze organizacyjne 
spotkanie odby o si  ju  18 lutego 2010 roku, celem zagospodarowania terenu 
przy trasie DK-1, wyznaczonego przez Urz d Miasta. Wzi li w nim udzia  m.in. 
ówczesny dyrektor Zespo u Szkó  Samochodowo-Budowlanych Piotr Galewicz, 
nauczyciele – Agnieszka Burzy ska i Rafa  Piotrowski, przedstawiciele Wydzia u 
Kultury i Promocji, Wydzia u Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Le nictwa oraz 
Wydzia u Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urz du Miasta. 

   
Fot. 3, 4, 5. Mapki placu Katy skiego znajduj cego si  przy trasie DK-1 w Cz stochowie 

ród o: ze zbiorów Zespo u Szkó  Samochodowo-Budowlanych, kopie przekazane autorom. 
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Du  rol  odegra  dyrektor Piotr Galewicz, który ustali  z kamieniarzem 
promocyjn  cen  tablicy g ównej i tabliczek upami tniaj cych. Koszt tabliczek 
wyniós  ponad 8 tys z otych. Wsparcie finansowe ofiarowali parlamentarzy ci, 
nauczyciele oraz rodzice uczniów. Rozmowy dyrektora z Nadle nictwem Z oty 
Potok zaowocowa y nieodp atnym przekazaniem sadzonek na rzecz akcji. Rafa  
Piotrowski koordynowa  prac  grupy uczniów, polegaj c  na sadzeniu m odych 
d bów w odpowiednio przygotowanych miejscach. Nast pnym punktem projek-
tu by o wyznaczenie terminu. Liczne spotkania zaowocowa y ustaleniem daty na 
13 kwietnia. Nie by  to wybór przypadkowy. To 13 kwietnia 1943 roku Niemcy 
og osili wiatu odkrycie zbiorowych grobów w Katyniu. Przyjmuj c t  dat , po-

czono dwa wydarzenia zwi zane z Katyniem – 70. rocznic  mordu i publiczne 
og oszenie tego okrucie stwa. 

W ramach obchodów mia a si  odby  uroczysta msza w. na Jasnej Górze, 
przemarsz alejami miasta na plac, na którym kolejno nast pi  mia o po wi cenie 
tablicy pami tkowej i po wi cenie tabliczek upami tniaj cych ofiary zbrodni 
katy skiej.  

 
Fot. 6. Przemarsz Alejami po mszy wi tej z Jasnej Góry na plac Katy ski 

ród o: ze zbiorów Zespo u Szkó  Technicznych, materia  przekazany autorom. 

Lista pomordowanych cz stochowian i osób z okolicznych miejscowo ci 
jest d uga, si ga ok. 320 nazwisk. W zwi zku z 70. rocznic , postanowiono na 
pocz tek symbolicznie upami tni  70 osób. Wtedy jeszcze nikt nie spodziewa  
si , e przyj ty scenariusz uroczysto ci zmieni si  dramatycznie, tak e charakter 
obchodów. Katastrofa prezydenckiego samolotu z 96 osobami na pok adzie, któ-
ry rozbi  si  na tej samej, tragicznej dla Polski, ziemi, nada a im nowy wymiar. 
Ju  na zawsze zwi za  ze sob  te dwie tragedie. Obchody rozpocz a msza wi -
ta w kaplicy Matki Bo ej Cz stochowskiej na Jasnej Górze. Eucharystii prze-
wodniczy  abp Stanis aw Nowak, a koncelebrowa o j  kilkunastu ksi y i ojców 
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paulinów. Po liturgii nast pi  uroczysty Marsz Pami ci – alejami miasta na plac 
przy trasie DK-1. Na jego czele jechali konno policjanci, za nimi defilowa y 
pododdzia y wojska i policji, orkiestra, poczty sztandarowe, w adze miasta, 
m odzie  szkolna oraz mieszka cy.  

 
Fot.7. Marsz Pami ci alejami miasta 

ród o: ze zbiorów Zespo u Szkó  Samochodowo-Budowlanych, materia  przekazany autorom 

 
Fot. 8. Kamie  z nazw  placu Katy skiego 

ród o: ze Zbiorów Zespo u Szkó  Technicznych, materia  przekazany autorom. 

 
Fot. 9. Po wi cenie i ods oni cie kamienia z nazw  placu Katy skiego 

ród o: ze zbiorów Zespo u Szkó  Technicznych, materia  przekazany autorom. 
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Pierwotny plan obchodów zak ada  zasadzenie 70. D bów Pami ci, ods oni cie 
tablicy pami tkowej oraz po wi cenie tabliczek upami tniaj cych ofiary zbrodni. Po 
smole skiej tragedii dosadzono jeszcze dwa d by – po wi cone pami ci prezydenta 
Lecha Kaczy skiego i prezydenta RP na uchod stwie Ryszarda Kaczorowskiego. 
Przygotowano równie  drug  tablic  upami tniaj c  ofiary katastrofy prezydenc-
kiego samolotu pod Smole skiem. Podczas obchodów Tadeusz Wrona – b d cy 
przez ostatnie lata prezydentem Cz stochowy, a pracuj cy wówczas w Kancelarii 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – przekaza  do cz stochowskiego muzeum list 
prezydenta p. Lecha Kaczy skiego do mieszka ców miasta z wyrazami wdzi cz-
no ci za zaanga owanie w obchody. W tym miejscu podkre li  nale y, e to jeden  
z ostatnich dokumentów, które podpisa  prezydent Lech Kaczy ski przed wylotem 
do Katynia. Na zako czenie uroczysto ci kompania reprezentacyjna policji odda a 
salw  honorow  ku czci zamordowanych i tych, którzy zgin li w katastrofie samolo-
towej. Delegacje z o y y kwiaty pod pami tkowymi tablicami. Uchwa  Rady Mia-
sta plac ten kilka tygodni pó niej otrzyma  nazw  placu Katy skiego. Od tego cza-
su, ka dego roku odbywaj  si  tutaj uroczysto ci po wi cone pomordowanym na 
Wschodzie cz stochowianom. 

Bior  w nich udzia  w adze wojewódzkie, samorz dowe, przedstawiciele 
Rodziny Katy skiej i Rodziny Policyjnej, przedstawiciele delegatury Instytutu 
Pami ci Narodowej w Cz stochowie, przedstawiciele ró nych wyzna , delega-
cje organizacji kombatanckich i harcerskich, dyrektorzy, nauczyciele i ucznio-
wie cz stochowskich szkó  oraz mieszka cy miasta. Uroczysto  zwykle prowa-
dzi mjr Cezary Kubiak. Opraw  muzyczn  zajmuj  si  Jasnogórska Orkiestra 
D ta pod dyrekcj  Marka Pi tka oraz Orkiestra D ta z Mykanowa. Uroczysto  
po wi cona 71. rocznicy by a kolejn  ods on , akcji „Cz stochowskie D by 
Pami ci”, któr  zainaugurowa a gra historyczna „Miejsca pami ci w Cz sto-
chowie” i sesja historyczna „M odzi o Cz stochowie i Cz stochowianach”. Ob-
chody rozpocz y si , jak ka dego roku, msz  polow . Ods oni ty zosta  kamie  
z nazw  „Plac Katy ski”. Nast pnie wmurowane zosta y za tablic  g ówn  urny 
z ziemi  z Charkowa, Katynia i Miednoje.  

 
Fot. 10. Kompania Reprezentacyjna Policji podczas salwy honorowej 

ród o: ze zbiorów Zespo u Szkó  Samochodowo-Budowlanych, materia  przekazany autorom. 
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Fot. 11. Wmurowanie urn z ziemi  z Charkowa, Katynia i Miednoje 

ród o: ze zbiorów Zespo u Szkó  Technicznych, materia  przekazany autorom. 

 
Fot. 12. Tabliczka znajduj ca si  za tablic  g ówn  

ród o: ze zbiorów Zespo u Szkó  Technicznych, materia  przekazany autorom. 

 
Fot. 13. Modlitwa ekumeniczna podczas obchodów na placu Katy skim 

ród o: ze zbiorów Zespo u Szkó  Samochodowo-Budowlanych, materia  przekazany autorom. 
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Katy  to dla Polaków okrutne s owo, symbol cierpienia, zak amania i pogardy 
dla ludzkich uczu . W katy skim lesie i w wielu innych miejscach, w zbiorowych 
mogi ach spoczywaj  krewni i przyjaciele tych, którzy tworz  wielk  Rodzin  Ka-
ty sk  i Policyjn . Zamordowani to obywatele Polski, ludzie ró nych wyzna   
i ró nych zawodów. Dlatego te  ka dego roku ma miejsce modlitwa ekumeniczna. 
W ten sposób czcimy pami  pomordowanych o nierzy ziemi cz stochowskiej, 
braci ró nych wyzna , którzy za Ojczyzn  oddali swe ycie.  

Podczas obchodów z okazji 73. rocznicy nast pi o otwarcie wystawy foto-
graficznej dotycz cej ww. tematyki oraz uroczyste wmurowanie „Kamienia Pa-
mi ci” – czyli elektronicznego chipu, który przy u yciu nowoczesnych no ni-
ków informacji przybli a, odwiedzaj cym plac Katy ski, histori  pomordowa-
nych Polaków, przekazuj c jednocze nie wiedz  o projekcie. Katy  jest bolesn  
ran  polskiej historii. Jego tragedia i walka z k amstwem katy skim to do wiad-
czenie wa ne dla kolejnych pokole  Polaków. To cz  naszej historii, naszej 
pami ci i naszej to samo ci.  

 
Fot. 14. Obchody na placu Katy skim 

ród o: ze zbiorów Zespo u Szkó  Samochodowo-Budowlanych, materia  przekazany autorom. 

Katy  to egzamin z patriotyzmu. Nam yj cym pozostaje troska o to, by po-
wi cenie ludzi, którzy zgin li, nie odesz o wraz z nimi, by polska polityka hi-

storyczna i polska racja stanu nie zosta y pogrzebane. To zadanie dla nas i dla 
przysz ych pokole . Plac Katy ski to wa ny pomnik polskiej historii, symbol  
i zobowi zanie, nasza pami  o bohaterach, ludziach wielkiego formatu, których 
istnienie i mier  chciano wymaza  ze wiadomo ci wiata. Sensem obchodze-
nia kolejnych rocznic odbywaj cych si  na placu Katy skim jest wspomnienie 
pomordowanych i u wiadomienie m odym pokoleniom, jak straszna to by a 
zbrodnia. Chocia  jest ona odleg ym wydarzeniem, pozostaje nadal i zawsze b -
dzie jednym z istotnych elementów naszej to samo ci, poniewa  wyrasta z na-
szej historii. Rocznice, które ju  si  odby y i które odbywa  si  b d  ka dego 
kolejnego roku, b d  czasem wspomnie , ho du i wspólnej modlitwy.  
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Fot. 15. Wi zanki pod tablic  g ówn  upami tniaj c  pomordowanych na Wschodzie oraz pod ta-
blic  upami tniaj c  tych, co zgin li w katastrofie prezydenckiego samolotu lec cego do Katynia 
na obchody 70. rocznicy zbrodni 

ród o: ze zbiorów Zespo u Szkó  Samochodowo-Budowlanych, materia  przekazany autorom. 

Aneks nr I 

UCHWA A  
RADY MIASTA CZ STOCHOWY 

w sprawie nadania nazwy placowi w Cz stochowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz -
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó niejszymi 
zmianami). 

Rada Miasta Cz stochowy 
uchwala: 

§ 1. 

Placowi zlokalizowanemu mi dzy Galeri  Jurajsk  a Alej  Wojska Polskie-
go w Cz stochowie, usytuowanemu na dzia ce oznaczonej numerem 3/3 obr b 
geodezyjny 246401_1.0189, nada  nazw  PLAC KATY SKI. 

§ 2. 

Wykonanie uchwa y powierza si  Prezydentowi Miasta Cz stochowy. 

§ 3. 

Usytuowanie placu, o którym mowa w § 1, przedstawia za cznik do uchwa y. 
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§ 4. 

Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienni-
ku Urz dowym Województwa l skiego. 
 

pe ni cy funkcj  
Prezydenta Miasta Cz stochowy 

(–) Piotr Kurpios 

Aneks nr II 

LISTA OSÓB UPAMI TNIONYCH 
NA PLACU KATY SKIM W CZ STOCHOWIE 

1. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczy ski 
2. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchod stwie Ryszard Kaczorowski 
3. Kapitan Czes aw Andrzejewski, s. Ignacego, ur. 1911, † Katy  
4. Aspirant Policji Pa stwowej Stefan Aniszczenko, s. Micha a, ur. 1890,  

† Twer 
5. Porucznik Stanis aw Bie kowski, s. Stanis awa, ur. 1902, † Katy  
6. Porucznik Antoni Bonarski, s. Wincentego, ur. 1902, † Twer 
7. Aspirant Policji Pa stwowej Boles aw Boruci ski, s. Jana, ur. 1895, † Twer 
8. Kapitan Józef Brodziak, s. Jana, ur. 1902, † Charków 
9. Aspirant Policji Pa stwowej Franciszek Choroba, s. Stanis awa, ur. 1883,  

† Twer 
10. Aspirant Policji Pa stwowej Franciszek Dec, s. Józefa, ur. 1897, † Twer 
11. Aspirant Policji Pa stwowej Józef D bski, s. Micha a, ur. 1900, † Twer 
12. Porucznik, Przodownik Adolf Dreksler, s. Edwarda, ur.1910, † Ukraina  
13. Porucznik Józef Dyga, s. Jana, ur. 1905, † Katy  
14. Aspirant Policji Pa stwowej W adys aw Dziuba, s. Franciszka, ur. 1898,  

† Twer 
15. Porucznik Stanis aw Fija kowski, s. Wawrzy ca, ur. 1906, † Katy  
16. Kapitan Alfred Franke, s. Adolfa, ur. 1895, † Charków 
17. Porucznik Leon Goldman, s. Paw a, ur. 1894, † Katy  
18. Kapitan Eugeniusz Goliszewski, s. Maksymiliana, ur. 1903, † Charków 
19. Porucznik Janusz Grabowski, s. Zdzis awa, ur. 1909, † Charków 
20. Porucznik Mieczys aw Grott, s. W adys awa, ur. 1895, † Charków 
21. Aspirant Policji Pa stwowej Micha  Gruca, s. Józefa, ur. 1898, † Twer 
22. Aspirant Policji Pa stwowej Leon Hrabia, s. Aleksandra, ur. 1890, † Twer 
23. Aspirant Policji Pa stwowej Józef Janik, s. Tomasza, ur. 1893, † Twer 
24. Aspirant Policji Pa stwowej Wincenty Jasi ski, s. Jana, ur. 1893, † Twer 
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25. Porucznik Gustaw Juchnicki, s. Gustawa, ur.1912, † Katy  
26. Porucznik Filip Kalitka, s. Teodora, ur. 1904, † Charków 
27. Aspirant Policji Pa stwowej Micha  Kawka, s. Tomasza, ur. 1895, † Twer 
28. Porucznik Czes aw Kmita, s. Aleksandra, ur. 1909, † Katy  
29. Kapitan Jan Kowalski, s. Stanis awa, ur.1907, † Charków 
30. Aspirant Policji Pa stwowej Grzegorz Kozakiewicz, s. Konrada, ur. 1901,  

† Twer 
31. Funkcjonariusz Policji Pa stwowej Stanis aw Kozi ski, s. Józefa, ur. 1888,  

† Twer 
32. Aspirant Policji Pa stwowej Piotr Krawczyk, s. Augustyna, ur. 1893, † Twer 
33. Porucznik Franciszek Krupa, s. Konstantego, ur. 1902, † Katy  
34. Aspirant Policji Pa stwowej Jan Kucypera, s. Stanis awa, ur. 1901, † Twer 
35. Aspirant Policji Pa stwowej Marek Kulka, s. Bronis awa, ur. 1902, † Twer 
36. Aspirant Policji Pa stwowej Stanis aw Kwiatkowski, s. Konstantego, ur. 

1898, † Twer 
37. Aspirant Policji Pa stwowej Andrzej Kwocza a, s. Tomasza, ur. 1911,  

† Twer 
38. Aspirant Policji Pa stwowej Ludwik Lebelt, s. Józefa, ur. 1889, † Twer 
39. Major Kazimierz Macia owicz, s. Jana, ur. 1910, † Katy  
40. Aspirant Policji Pa stwowej W adys aw Matyja, s. Franciszka, ur. 1891,  

† Twer 
41. Porucznik Tomasz Matyjaszczyk, s. Teodora, ur. 1908, † Katy  
42. Aspirant Policji Pa stwowej Marian Michalik, s. Romana, ur. 1899, † Twer 
43. Aspirant Policji Pa stwowej Roman Mu , s. Józefa, ur. 1897, † Twer 
44. Aspirant Policji Pa stwowej W adys aw Niestrata, s. Franciszka, ur. 1900,  

† Twer 
45. Aspirant Policji Pa stwowej Stefan Nowicki, s. Józefata, ur. 1895, † Twer 
46. Aspirant Policji Pa stwowej Franciszek Nowi ski, s. Antoniego, ur. 1897,  

† Twer 
47. Aspirant Policji Pa stwowej Józef Pastucha, s. Marcina, ur. 1899, † Twer 
48. Aspirant Policji Pa stwowej Jan Pawe kiewicz, s. Romana, ur. 1895, † Twer 
49. Aspirant Policji Pa stwowej Stanis aw Pelc, s. Ignacego, ur. 1906, † Twer 
50. Aspirant Policji Pa stwowej Tomasz Piersiak, s. Jana, ur. 1896, † Twer  
51. Aspirant Policji Pa stwowej Boles aw Pietrzykowski, s. Joachima, ur. 1897, 

† Twer 
52. Porucznik W adys aw Pitek, s. Franciszka, ur. 1898, † Katy  
53. Porucznik Zygmunt Podstawka, s. Paw a, ur. 1908, † Charków 
54. Aspirant Policji Pa stwowej Franciszek Prusak, s. Romana, ur. 1904, † Twer 
55. Aspirant Policji Pa stwowej Stanis aw Puchalski, s. Wac awa, ur. 1894,  

† Twer 
56. Kapitan Zygmunt Pytlewski, s. Stanis awa, ur. 1907, † Charków 
57. Aspirant Policji Pa stwowej Feliks Radomski, s. Jana, ur. 1899, † Twer 
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58. Aspirant Policji Pa stwowej Józef Radzioch, s. Teofila, ur. 1915, † Twer 
59. Aspirant Policji Pa stwowej Jan Rakoczy, s. Józefa, ur. 1897, † Twer 
60. Porucznik Miko aj Rudenko, s. Antoniego, ur. 1893, † Katy  
61. Porucznik Stanis aw Rumianek, s. Paw a, ur. 1899, † Katy  
62. Aspirant Policji Pa stwowej Józef Skorek, s. Jana, ur. 1900, † Twer 
63. Aspirant Policji Pa stwowej Piotr Skwara, s. Jana, ur. 1913, † Twer 
64. Aspirant Policji Pa stwowej Józef Smo ka, s. Wincentego, ur. 1895, † Twer 
65. Kapitan Lech Smólski, s. Józefa, ur. 1897, † Katy  
66. Porucznik W adys aw Soko owski, s. Stanis awa, ur. 1901, † Katy  
67. Aspirant Policji Pa stwowej Edmund Sosna, s. Piotra, ur. 1914, † Twer 
68. Porucznik Jan Staniewicz, s. Wiktora, ur. 1899, † Katy  
69. Nadkomisarz Policji Pa stwowej Zygmunt Stecki, s. Franciszka, ur. 1890,  

† Twer 
70. Aspirant Policji Pa stwowej Szczepan Stradowski, s. Stanis awa, ur. 1899,  

† Twer 
71. Aspirant Policji Pa stwowej W adys aw Szkop, s. Bart omieja, ur. 1903,  

† Twer 
72. Eugeniusz Szl zak, s. Józefa, ur. 1912, † Twer 
73. Aspirant Policji Pa stwowej Henryk laski, s. Ignacego, ur. 1902, † Twer 
74. Aspirant Policji Pa stwowej Franciszek Trzci ski, s. Jana, ur. 1900, † Twer 
75. Aspirant Policji Pa stwowej Boles aw Tysarczyk, s. Boles awa, ur. 1902,  

† Twer 
76. Kapitan W odzimierz Wasilkowski, s. P atona, ur. 1897, † Ukraina  
77. Porucznik W adys aw Wilk, s. Tomasza, ur. 1907, † Katy  
78. Porucznik Kazimierz Wittman, s. Donata, ur. 1905, † Katy  
79. Aspirant Policji Pa stwowej Piotr W oszczal, s. Wojciecha, ur. 1895, † Twer 
80. Porucznik Henryk Wódkiewicz, s. Rocha, ur. 1899, † Charków 
81. Aspirant Policji Pa stwowej Hieronim Wysocki, s. Franciszka, ur. 1891,  

† Twer 
82. Aspirant Policji Pa stwowej Antoni Zi baczewski, s. Tomasza, ur. 1892,  

† Twer 
83. Podporucznik Walenty Zi tal, s. Bernarda, ur. 1900, † Twer 
84. Aspirant Policji Pa stwowej Lucjan Zwoli ski, s. Seweryna, ur. 1910,  

† Twer 
85. Aspirant Policji Pa stwowej Kazimierz Zyngier, s. Karola, ur. 1891, † Twer 
86. Podporucznik Wac aw ubrowski, s. Walentego, ur. 1900, † Katy  
87. Starszy Posterunkowy Policji Pa stwowej Franciszek urek, s. Eugeniusza, 

ur. 1891, † Twer 
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Historia powstania placu Katy skiego w Cz stochowie 

Streszczenie 

Plac Katy ski w Cz stochowie powsta  w 2010 r., z okazji obchodów 70. rocznicy zbrodni ka-
ty skiej. Jego utworzenie jest cz ci  projektu „KATY … OCALI  OD ZAPOMNIENIA”, re-
alizowanego w ca ej Polsce. Celem programu jest uczczenie pami ci ofiar zbrodni katy skiej,  
a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pami ci narodu poprzez posadzenie 21 857 D -
BÓW PAMI CI. Ka dy D b upami tnia konkretn  osob , która zgin a w Katyniu, Twerze, 
Charkowie lub innym miejscu na Wschodzie, ka dy D b to jedno nazwisko bohatera m cze skiej 
mierci.  

S owa kluczowe: plac Katy ski, zbrodnia katy ska, pami , program edukacyjny. 
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The history of Katyn memorial in Cz stochowa 

Summary 

Katyn memorial (Plac Katy ski) in Cz stochowa was created in 2010 to commemorate the 70th 
anniversary of the Katyn massacre. This memorial's creation was a part of the educational program 
“KATYN… SAVE FROM OBLIVION”, which was carried throughout the whole area of Poland. 
The aim of this project was to revere the memory of Heroes of Katyn Crime by planting 21 857 
MEMORIAL OAKS. Each Maemorial Oak commemorates one person who was murdered in 
Katyn, Twer, Kharkov or in another place in the East, each Memorial Oak is one name of a hero 
who died a martyr’s death.  

Key words: Katyn memorial (plac Katy ski), Katyn crime, memory, educational program. 

 


