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Na zdjęciu ukazany Wincenty Hilary Kwiatkowski urodzony 09.01.1905 w
Humniskach, syn Franciszka i Bronisław. Maturę uzyskał w Gimnazjum w Sanoku
w 1925 r. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu
Jana Kazimierza .

Po trzech latach przerwał studia i wstąpił do
Seminarium Duchownego w Przemyślu, skąd po
zaliczeniu pierwszego roku wstąpił do wojska. Studia
wojskowe rozpoczął w Szkole Podchorążych Rezerwy
Piechoty w Rawie Ruskiej a w latach 1930-1932
kontynuuje je w Ostrowie Mazowieckim, gdzie uzyskał
stopień podporucznika. Przydział służbowy otrzymał
do 42 Pułku Piechoty w Białymstoku. Krótko przed
wybuchem II Wojny Światowej jako porucznik
żandarmerii został służbowo przeniesiony do Lwowa.
Po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną został
internowany i osadzony w obozie w Ostaszkowie skąd
wysłał do rodziny dwie kartki pocztowe. Wysłany
15.02.1940 przez żonę list powrócił do niej z datą
04.04.1940 z adnotacją „brak adresata”. Według
materiałów radzieckich przekazanych do Polski
przebywał do końca w obozie w Ostaszkowie.
Zamordowano go przez NKWD w Twerze w dniu
1.04.1940 r. i pochowano we wspólnej mogile w
Miednoje. Był bardzo dobrym i obowiązkowym
żołnierzem, lubianym przez kolegów. Miał duże
poczucie honoru i własnej godności. Pozostawił żonę
Danutę z Szulców Kwiatkowską i syna Bohdana.

Upamiętnienie Podczas
„Jubileuszowego Zjazdu
Koleżeńskiego
Wychowanków
Gimnazjum Męskiego w
Sanoku w 70-lecie
pierwszej Matury” 21
czerwca 1958 jego
nazwisko zostało
wymienione w apelu 
5 października 2007 roku
Minister Obrony
Narodowej Aleksander
Szczygło mianował go
pośmiertnie do stopnia
kapitana. Awans został
ogłoszony 9 listopada
2007 roku, w Warszawie,
w trakcie uroczystości
„Katyń Pamiętamy –
Uczcijmy Pamięć
Bohaterów”.
30 maja 2010, ramach akcji

„Katyń... pamiętamy” /
„Katyń... Ocalić od
zapomnienia”, Wincenty
Kwiatkowski został
uhonorowany poprzez
zasadzenie Dębu Pamięci
przy Zespole Szkół nr 2 w
Humniskach.
poległych w obronie
Ojczyzny w latach 1939-
1945 oraz na ustanowionej
w budynku gimnazjum
tablicy pamiątkowej
poświęconej poległym i
pomordowanym
absolwentom gimnazjum.

Ocalić od zapomnienia.....

                 Wincenty Hilary Kwiatkowski zamordowany w Katyniu
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    Ocalić od zapomnienia – zbrodnia w pytaniach i odpowiedziach 

..................................................................................................
Dlaczego rozstrzelanie
ponad 21 tys. Polaków jest
zbrodnią? Po pierwsze, jej
ofiarą padli bezbronni jeńcy
wojenni, których prawo
międzynarodowe
zabraniało mordować. Po
drugie, cywilni więźniowie
nie popełnili żadnych
przestępstw przeciwko
Związkowi Sowieckiemu,
wobec czego skazanie ich
na śmierć było bezprawiem
i zbrodnią.

.........................................................................................................................................................................................

.

Jakiego rodzaju zbrodnię stanowi
mord w Katyniu? Jest to
jednocześnie zbrodnia ludobójstwa
(bo wymordowano członków
określonej grupy narodowej),
zbrodnia wojenna (bo jej ofiarą
padli jeńcy wojenni) i zbrodnia
przeciwko ludzkości (bo cywilnych
więźniów zamordowano z przyczyn
politycznych – w oparciu o
bezpodstawne oskarżenia).

Czym jest Zbrodnia
Katyńska? Zbrodnia
Katyńska to
rozstrzelanie ponad 14
tysięcy polskich
jeńców wojennych i
blisko 7 i pół tysiąca
cywilnych więźniów
(razem ponad 21
tysięcy osób),
dokonane wiosną 1940
r. na polecenie
najwyższych władz
Związku
Socjalistycznych
Republik Sowieckich
(ZSRR). Za zbrodnię tę
odpowiada zatem
państwo sowieckie.

.

                                     
            KATYŃ

.

.
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Skąd wzięła się koncepcja wymordowania jeńców i więźniów? Dokumenty
wprost tego nie tłumaczą. Jednak biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności
można przyjąć, że powodem pojawienia się nowej koncepcji była opinia, jaką
po kilku miesiącach niewoli szefostwo NKWD wyrobiło sobie na temat jeńców.
Okazało się, że niezależnie od tego, czy ludzie ci nosili mundury wojskowe, czy
policyjne, myśleli tylko o jednym – walce o odbudowę wolnego państwa
polskiego. Uznano, że takie nastawienie jest niezwykle groźne. Związek
Sowiecki nie po to wraz z Niemcami likwidował państwo polskie, by teraz
tolerować ludzi, których jedyną myślą była nadzieja odrodzenia Polski
Niepodległej.

................................................................................................................................................................

.

Jak dalej potoczył się bieg wypadków? Stalin i całe Biuro
Polityczne uznali, że Beria ma rację, domagając się
rozstrzelania Polaków. Już 5 marca 1940 roku formalnie
wyrazili zgodę na projekt szefa NKWD, tym samym stając
się współodpowiedzialnymi za zbrodnię. Zaczęły się
przygotowania: tworzenie list śmierci, szykowanie
transportów kolejowych itd. Sposób przeprowadzenia
egzekucji jeńców trzech obozów nie był jednolity. Jeńców
z obozu w Kozielsku przywieziono pociągami do lasu w
Katyniu koło Smoleńska i tam pozbawiono życia,
strzelając w tył głowy z pistoletów. Zwłoki grzebano w
długich, uprzednio wykopanych dołach. Jeńców z obozów
w Starobielsku i Ostaszkowie zamordowano – także
strzałami w tył głowy – w budynkach Zarządów
Obwodowych NKWD, odpowiednio: w Charkowie i
Kalininie. Zamordowanych w Charkowie pogrzebano na
miejscu (w strefie leśno-parkowej na przedmieściach), a w
Kalininie – w nieodległej wsi Miednoje. Łącznie
wymordowano ponad 14 tysięcy jeńców.

Jak przebiegała egzekucja osób cywilnych? O egzekucji
cywilów prawie nic nie wiadomo. Prawdopodobnie ludzi
tych przetransportowano z różnych więzień na terytorium
Polski, w których się znajdowali, do więzień w Mińsku na
Białorusi oraz trzech więzień na Ukrainie: w Kijowie,
Charkowie i Chersoniu i tam zamordowano. Zwłoki
rozstrzelanych w Kijowie pochowano najprawdopodobniej
w podkijowskiej wsi Bykownia, a tych, których zabito w
Mińsku – w pobliskiej wsi Kuropa.

Certyfikat Dębu Pamięci - Uroczysty dokument stwierdzający, że został
posadzony "Dąb Pamięci" dla uhonorowania pamięci osoby (imię i
nazwisko oraz imię ojca), datę i miejsce urodzenia, sposób i miejsce
zabójstwa oraz dane o Partnerze Programu ponadto zawiera miejsce i
datę wystawienia. Certyfikat w imieniu Komitetu Organizacyjnego
Programu „Katyń… ocalić od zapomnienia” podpisuje prezes
Stowarzyszenia Parafiada.

Zbrodnie Katyńską
określa się również
jako Katyń.       

Ukrywanie zbrodni przez stronę radziecką, a
potem utajnienie śledztwa przez stronę rosyjską
sprawiły, iż niektórzy historycy wysuwają tezę, że
zbrodnia katyńska była dokonana przy
współpracy NKWD i Gestapo lub przynajmniej
znana wcześniej stronie niemieckiej.

Masowe groby w Katyniu odkryli w październiku
1941 roku dwaj polscy przymusowi robotnicy
kolejowi pracujący w Organizacji Todt w marcu
1942 roku odnaleźli je polscy robotnicy
przymusowi z pociągu Bauzug nr 2005-M,
skierowani wcześniej z terenu woj. poznańskiego
do pracy przez Niemców również pracujący w
Organizacji Todt. Wśród robotników był m.in.
Teofil Dolata, któremu na początku 1942
zamieszkująca pod Witebskiem młoda Polka
przekazała informację o pomordowanych polskich
oficerach i wręczyła ukrywaną oficerską czapkę,
którą jeden z przewożonych na egzekucję do lasu
katyńskiego Polaków, miał wyrzucić z pociągu
wołając Jeszcze Polska nie zginęła

.

https://pl.wikipedia.org/wiki/NKWD
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gestapo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Witebsk
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                                     Trochę poezji i informacji    

...........

   Wiersz: „Wstyd”
Autor: Piero Onifiani 
.....................................
.....................................
.....................................
Tekst Wiersza:
 Płacz łzami całego
świata kiedy już
wiesz o Katyniu
łzami które nie
znaczą twarzy ale
wstrząsają wnętrzem
człowieka sceny
okrutne straszne,
niewyobrażalne.
Pochylam wzrok
wiedząc, że zrobili to
przecież ludzie tacy
jak ja.

Redakcja gazetki:
Paulina Szczepek, Karina Dziepak, Magdalena
Wojtowicz, Wiktoria Balaj, Wiktoria Jatczyszyn

email: naszadwojka2@interia.pl

.

 
Katyń to wieś położona w Rosji w rejonie
smoleńskim. Przypuszcza
się, że nazwa pochodzi od staroruskiego '
katuń ' - obozowisko. W
tej miejscowości dokonała się Zbrodnia
Katyńska. Była to zbrodnia komunistyczna
polegająca na rozstrzelaniu wiosną 1940
roku oficerów Wojska
Polskiego, częściowo pochodzących z
rezerwy ( naukowcy, artyści,
przedstawiciele
wolnych zawodów, nauczyciele, urzędnicy
państwowi). Po za
tym wśród ofiar było przeszło 7 tys. osób
cywilnych, policjantów i oficerów,
osadzonych w więzieniach na terenie
okupowanych przez ZSRR Kresów
Wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej.
Należy pamiętać, że nie tylko w tej
miejscowości ginęli nasi Polacy.
Poniżej przedstawiamy mapę i miejsca
zbrodni na terenie ZSRR.
       

.
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