„Dla Ciebie, Polsko, krew i czyny moje”...!
ks. bp dr Władysław Bandurski (1863-1932)
												

To było 70 lat temu Czy możemy sobie wyobrazić żołnierską Wigilię w 1939r.,
w obozach jenieckich, szczególnie na nieludzkiej ziemi? Tysiące śpiewało kolędy
i nie wstydziło się łez spływających po twarzach. Nie przypuszczali, że były to
ostatnie w ich życiu Święta Bożego Narodzenia. Za kilka miesięcy mieli być wleczeni nad doły śmierci, mając spętane z tyłu ręce, okrutnie torturowani bagnetami,
kolbami...
Czy możemy sobie wyobrazić Ich ostatnie chwile życia, gdy z tysięcy głów biegły nieme wołania do Stwórcy o opiekę nad ukochanymi istotami, do których
już nie wrócą, a które to będą potem z rozpaczliwą nadzieją ich szukać, szukać
i szukać...?
Czy możemy sobie wyobrazić te ostatnie chwile, gdy na palcach spętanych rąk
być może odmawiali ostatnie paciorki różańca przerwane strzałem w tył głowy.
W 2010r. przypada70 rocznica dokonania przez Rosjan bestialskiego mordu ludobójstwa na oficerach WP II RP w Katyniu, na naszych Ojcach.
Na prośbę Sługi Bożego Jana Pawła II, Fundacja FON pragnie w szczególny sposób upamiętnić POMORDOWANYCH
w Katyniu i wielu innych miejscach każni, każdego bez wyjątku z imienia i nazwiska. Na dzień dzisiejszy posiadamy
listę 14800 POMORDOWANYCH w różnych miejscach oficerów WP, funkcjonariuszy KOP, Policji, więziennictwa.
To nie jest jeszcze lista ostateczna.
Fundacja FON istnieje już od 15-tu lat.
Działalność fundacji FON uwiarygadniają m.in. następujące wydarzenia:
1. Wiele dokonań na polu działalności społecznej i humanitarnej w tym, ratowanie Szpitala Wojskowego w Helu,
POMNIKA waleczności i męczęskiej śmierci 13-tu oficerów Marynarki Wojennej II RP, z których 10-ciu zamordowano w powojennej Polsce.
2. Za swoją dotychczasową działalność Fundacja FON otrzymała następujące odznaczenia:
- Medal Papieski i Rymgraf Jasnogórskiej Królowej Polski, 2002r.,
- Medal „Pro Memoria”, 2009r.,
- Medal płk. Zygmunta Miłkowskiego-Tomasza Teodora Jeża, 2009 r.,
3. Ojciec Święty Jan Paweł II udzielił specjalnego błogosławieństwa dla samej Fundacji FON oraz wspierających ją
Ofiarodawców, Dobrodziejów.
4. Za radą Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Fundacja FON napisała i przesłała bezpośrednio do Watykanu swoje
świadectwo do procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Jana Pawła II.
5. W pażdzierniku 2003r. dla Ojca Świętego Jana Pawła II nadany został tytuł Honorowego Członka Rady Fundacji
Funduszu Obrony Narodowej.
6. Sługa Boży Jan Paweł II prosił fundację FON o zamawianie Wieczystych Mszy Świętych za POLEGŁYCH,
ZAGINIONYCH, ZESŁANYCH, a przede wszystkim za POMORDOWANYCH, którzy swe życie oddali za Polskę.
Wieczyste Msze Święte obejmują imiennie każdego indywidualnie, bez względu na wyznanie i światopogląd Ofiary
za Jej życia. Wieczyste Msze Święte to najbardziej trwałe ze wszystkich Pomniki. Pomniki niezniszczalne, mimo,
że niewidzialne. Z wyrazami największej pokory prosimy o ofiary na ich urzeczywistnienie.
Gdynia,
Boże Narodzenie 2009 r.
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ks. bp dr Władysław Bandurski (1863-1932)
Moskwa, 05.03.1940 - Gdynia, 05.03.2010

5 marca 1940 – Moskwa. Władze Rosji
sowieckiej na czele ze Stalinem podpisały
decyzję o masowej, fizycznej likwidacji
polskich jeńców wojennych ze wszystkich
obozów na terenie ZSRR.

KATYŃ S KA KAD R O WA
Muzyka: Leon Łuskino (Płk. W.P. w 1918 r.)
Słowa: St. Baranowski
(na melodię „Piechota”)

1. Tam w lesie katyńskim rozlega się krzyk,
krzyk niemy złoczyńców to zmowa.
Tych polskich żołnierzy nie ujrzy już nikt,
tu leży Katyńska Kadrowa.
ref: Żołnierze w Katyniu straż trzymają
za ojczystą ziemie płacą dług.
Tam w smoleńskim lesie spoczywają,
wstaną, gdy im zagra złoty róg.
2. Spotkanie po latach wyznaczył Im Bóg,
łzy płyną i cisną się słowa,
na Apel Poległych już trąbi Im róg,
to wstaje Katyńska Kadrowa.
ref: Żołnierze w Katyniu straż trzymają...
3. Aż ziemia się trzęsie i grzmoty od gór
i straż się zdradziecka już miesza,
wtem Anioł zstępuje z obłoków i chmur,
Rodziny Katyńskie pociesza.
ref: Żołnierze w Katyniu straż trzymają...
4. Nie płaczcie powiada, otrzyjcie swe łzy,
z Ich prochów dziś Polska powstaje,
ze Wschodu Golgoty przychodzą, jak wy,
a Bóg białe szaty Im daje.
ref: Żołnierze w Katyniu straż trzymają...
5. Na drogach Sybiru ponieśli swój krzyż,
katorgi nieludzkie, wygnanie,
by wiara praojców przetrwała do dziś
i wolna Ojczyzna nam wstanie.
ref: Żołnierze w Katyniu straż trzymają...

6. Za lata niewoli, za przemoc i łzy
dziś spełnia się prorocza wizja,
jak Feniks z popiołów, tak święta, jak Wy,
powstaje Bolesna Ojczyzna.
ref: Żołnierze w Katyniu straż trzymają...
7. I kapłan Peszkowski otwiera swój skarb,
tam Jezus ukryty wśród chleba,
na ziemi katyńskiej przemienia ten dar
i składa ofiarę do Nieba.
ref: Żołnierze w Katyniu straż trzymają...
8. Ofiarę męczeństwa poniesie ta wieść
i świeca pamięci już płonie,
Żołnierzom Katynia to chwała i cześć,
korona uwieńczy Ich skronie.
ref: Żołnierze w Katyniu straż trzymają...
9. Maszerują strzelcy maszerują,
karabiny błyszczą, szary strój,
a przed nimi drzewa salutują,
bo za naszą Polskę idą w bój.
ref: Żołnierze w Katyniu straż trzymają...
10. Nie noszą lampasów lecz szary Ich strój,
nie mają ni srebra ni złota
lecz w pierwszym szeregu podążą na bój,
piechota, ta szara piechota.
ref: Żołnierze w Katyniu straż trzymają...

„Tylko zrządzenie losu sprawiło, że prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow musiał kiedyś po latach publicznie wyznać winę
swego narodu za dokonanie masakry w Lesie Katyńskim. Złożył to oświadczenie 13 kwietnia 1990 roku (...)
(...) Masakra w Katyniu była najbardziej dramatycznym i dobitnym przykładem brutalności metod użytych przez Stalina
do zlikwidowania polskiej inteligencji; taką metodą była też deportacja wielkiej liczby mężczyzn, kobiet i dzieci, zmarłych
z głodu, w wyniku przymusowej pracy i wyniszczenia!”
KATYŃ – Allen Paul
Świat Książki, Warszawa 2006, ISBN:83-247-0240-7
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Jeśli możesz, to skseruj i przekaż innym Ludziom Dobrej Woli!
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Fundacja FON nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej a swoją służbę dla Ojczyzny opiera wyłącznie na ofiarach przekazywanych
przez Ludzi Dobrej Woli. W największej pokorze, w ciszy pukam do drzwi Waszych ognisk domowych, do Waszych, tak zacnych Serc.
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KULISY BESTIALSKIEGO MORDU - LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO PRZEZ ROSJAN
NA POLSKICH JEŃCACH WOJENNYCH W KATYNIU I W WIELU INNYCH MIEJSCACH
ZAGŁADY NA NIELUDZKIEJ ZIEMI
Po 1 i 17 września 1939r. w planach niemieckich oraz rosyjskich była całkowita zagłada wziętych
do niewoli oficerów Wojska Polskiego II RP. Między listopadem 1939r., a marcem 1940r. odbywały się
w Zakopanem liczne narady NKWD (Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Rosji Sowieckiej)
i Gestapo (Tajnej Policji Państwowej Niemiec hitlerowskich, w latach 1933-1945). Tematem tych narad było
ustalanie metod zniszczenia sił przywódczych narodu polskiego.
Ze strony Niemiec ustalenia te były następujące:
Jeńcy wojenni - oficerowie - mieli zostać przez Wehrmacht (niemieckie siły zbrojne, w latach 19351945) przekazani Gestapo i pozbawieni statutu jeńców, przewiezieni do obozów koncentracyjnych
i wymordowani.
Heinrich Himmler, szef SS (Die Schutzstaffeln) i policji Rzeszy niemieckiej, zwracał się o to dwukrotnie
do Adolfa Hitlera. Po raz pierwszy jeńców uratowała zdecydowana postawa dowódcy Wehrmachtu marszałka
(...) Keitla, który odmówił przekazania jeńców dla Gestapo.
Po raz drugi, we wrześniu 1944r., H. Himmler już jako dowódca Armii Zapasowej, której podlegał Urząd
ds. jeńców, polecił przenieść jeńców do obozów koncentracyjnych. Rozkazu tego nie zdążono wykonać,
dzięki czemu jeńcy przeżyli wojnę.
Ze strony Rosji ustalenia wyglądały następująco:
Jeńcy wojenni - oficerowie - wyselekcjonowani z około 250 tys. jeńców mieli zostać przekazani przez
Armię Czerwoną w ręce NKWD, zgromadzeni w specjalnych obozach i wymordowani. Jeszcze we wrześniu
1939r. Ławrientij Beria (szef NKWD- komisarz bezpieczeństwa państwowego Rosji I rangi) wydał rozkaz o
utworzeniu osmiu obozów po 10 tys. jeńców w każdym.
Na początku 1940r. NKWD przejęło jeńców, a na podstawie rozkazu z dnia 5 marca 1940r. podpisanego
przez Stalina, Mołotowa, Mikojana, Kaganowicza, Woroszyłowa, Kalinina na wniosek, Berii wymordowano
strzałem w tył głowy blisko 25 tys. oficerów. Za tą akcję wynagrodzono 81 funkcjonariuszy NKWD kwotą
po 800 rubli każdy. Kierownikami masowych egzekucji w Katyniu byli czterej członkowie komisariatu GPU
(...) z Mińska, a wśród nich: Lew Rybak, Chaim Finberg i Abraham Borissowicz.
Tragiczne, przerażające sceny musiały się dziać w toku owych rozstrzeliwań. Udowadniają to związane
z tyłu ręce wielu ofiar, jak również potwierdzone oświadczeniami świadków wypowiedzi samych komisarzy
GPU, że młodzi polscy chorążowie w chwili prowadzenia ich do lasy na miejsce mordu błagali o darowanie
im życia. Na wielu zwłokach stwierdzono charakterystyczne, czworokątne ślady pchnięć bagnetów
sowieckich, rozdawane widocznie w drodze na miejsce kaźni.
Wszystkie, bez wyjątku, ofiary, zgładzone zostały strzałem w kark z tyłu. W niektórych wypadkach
postąpiono z wyrafinowanym okrucieństwem. Jedna z ofiar np. miała usta zakneblowane za życia garścią
wiórów i żołnierską czapką, a poły munduru związane rękawami nad głową. Inne ofiary np. oprócz spętanych
z tyłu rąk miały na głowie zawiązane worki, związane pod szyją i połączone ze skrępowanymi rękoma.
W samym tylko Katyniu wśród wielu tysięcy pomordowanych oficerów znajdują sie zwłoki trzydziestu
dwóch duchownych,głównie kapelanów wojskowych, aż siedmu różnych wyznań.
Nigdy nie zapominajmy o naszych pomordowanych Ojcach,
Mściwój Jerzy Jeżewski

„Jeżeli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie“
Adam Mickiewicz

„ (...) Nie ulega wątpliwości, że strzały w kark były oddawane z bezpośredniej bliskości w taki
sposób że broń dotykała celu, tzn. albo skóry ofiary albo podniesionego kołnierza płaszczu.(...)
(...) Jeżeli wziąć pod uwagę ogromną liczbę pomordowanych strzałami w kark z góry już ma
się pewność, że egzekucje te wykonane zostały planowo, seryjnie i wprawną ręką. (..)
(...)Odnalezione na brzegu grobu tuleje wskazują, że ofiary według wszelkiego
prawdopodobieństwa strzelane były na zewnątrz grobów. (...)
(...) Ofiary otrzymywały strzały w kark, stojąc z normalną pozycją głowy lub też z głową tylko
lekko pochyloną. Ofiara musiała być przy tym trzymana z oby dwóch boków za ręce pod pachami
przez dwóch innych oprawców.(..)
(...) Strzelanie odbywało się również w samych grobach. Ofiara musiała otrzymać śmiertelny
strzał w pozycji leżącej z głową pochyloną ku ziemi. (...)
(...) Zwłoki były złożone w grobie z reguły w dziesięciu do dwunastu warstwach, jedna na
drugiej. (...)
(...) Celem zatarcia śladów miejsca, w którym zakopane zostały trupy, posadzono na
masowych grobach młode sosenki.
(...) Większość zwłok wydobytych z grobu 5 oraz pojedyńcze wypadki z innych grobów
wykazywały poza notorycznym spętaniem rąk dodatkowe spętanie głowy. Zdjęty z ofiary płaszcz
względnie mundur były tak naciągnięte na głowę że twarz okryta była tylnią częścią płaszcza
względnie kurtki. Boki odzieży zarzucone na plecy i tył głowy i tam zapięte na guziki po czym
silnie sciągnięte koło szyi sznurem takim samym jaki stosowano do pętania rąk. Spętanie głowy
było połączone ze spętaniem rąk. (...)
(...) Część ofiar katyńskich, nie tylko miała nałożone pętle na głowie i na rękach przed
zabiciem strzałem w kark ale otrzymała również pchnięcia bagnetem. Te pchnięcia kłute w ogóle,
a ich rodzaj i umiejscowienie w szczególe, dowodzą, że ofiary pędzone były na miejsce stracenia
przy jednoczesnym zadawaniu im tortur fizycznych. (...)
(...) U znacznej ilości zwłok dało się stwierdzić jednolite spętanie rąk na plecach.
W niektórych przypadkach obficie wypełniano trocinami przestrzeń między płaszczem a głową.
Sądowo-lekarska opinia stwierdza, że szereg zabiegów wskazuje wyraźną tendencję do męczenia
ofiar. (...)
(...) Spętani byli przeważnie młodsi oficerowie i podchorążowie, którzy w przeciwieństwie do
starszych stawiali zapewnie opór do ostatniej chwili względnie próbowali ucieczki. (...)
(...) Stwierdzone, liczne pchnięcia niezawodnie zadane zostały przed egzekucją czterograniastym bagnetem rosyjskim. Pchnięcia te służyły do przynaglania ofiary w jej drodze do miejsca
stracenia. (...)
(...) Ze znalezionych przy zwłokach dokumentów, korespondencji, notatek i gazet wynika, że
oficerowie zamordowani zostali w marcu, kwietniu i maju roku 1940.“
Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów, GRYF, Londyn, 1982

„Jeżeli naprawdę istnieje Szatan, to z pewnością żyje on w Rosji Sowieckiej“
Philip de Pillezijn, pisarz flamandzki.
„Twarze zamordowanych napiętnowane są grymasem ogromnego bólu i strachu.
Śmierć ich była straszliwa. Oficerowie kładli się w dole na zwłokach swoich kolegów“
Pierre Hubermont.

