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[Rec.:] Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w 

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie / wstęp i oprac. Stani-

sław M. Jankowski, Adam Roliński. – Kraków : Fundacja Cen-

trum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Rada Ochrony 

Pamięci Walk i Męczeństwa ; Księgarnia Akademicka, 2002. – 

168, [4] s. : il. 
 

Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii 

Metropolitalnej w Krakowie stanowi pierwsze naukowe opracowanie tego unika-

towego zbioru akt – oryginalnych dowodów zbrodni dokonanej przez sowieckie 

NKWD w 1940 r. Akta te odnalezione w 1943 r., trafiły do Państwowego Instytutu 

Medycyny Sądowej i Kryminalistyki w Krakowie. Częściowo ocalone przed 

wywiezieniem i spaleniem – przeszły przez ręce konspiratorów z organizacji 

„Wolność i Niezawisłość”, księży, archiwistów, następnie po wytropieniu ich przez 

funkcjonariuszy, trafiły do Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w 1952 r. i przez 

dziesiątki lat znajdowały się w archiwach wpierw Ministerstwa Bezpieczeństwa 

Publicznego (MBP), następnie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW), nie 

oddano ich do Moskwy. W 1990 dokumenty powróciły do Krakowa, prezentowa-

no je na wystawie pt. Kłamstwo katyńskie. Prezentowane unikatowe dzieło – w 

opracowaniu i ze wstępem autorstwa znanych historyków krakowskich Stanisława 

M. Jankowskiego i Adama Rolińskiego, z przedmową prof. Tomasza Gąsowskiego 

– zawiera trzydzieści biogramów oficerów zamordowanych przez NKWD, inwen-

tarz dokumentów, będący w zasadzie także rodzajem skróconych wypisów z 

dokumentów, oraz aneksy w postaci tekstu autorstwa Jana Zygmunta Robla z 1945 

r. – prezentujący zarys dziejów spuścizny katyńskiej oraz dołączony wykaz doku-

mentów dotyczących sprawy katyńskiej sporządzony przez MSW. Książka jest 

bogato ilustrowana (prawie sto reprodukcji kolorowych i czarno-białych), posiada 

dwa osobne indeksy – nazw osobowych i nazw geograficznych. Do publikacji 

dodano także Uzupełnienie. Bogate walory poznawcze oraz patriotyczne publikacji 

sprawiają, że może być ona pomocna nie tylko historykom dziejów najnowszych, 

ale także nauczycielom historii lub wykładowcom jako materiał pomocniczy dla 

uczniów lub studentów. 
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Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 

[Rev.:] The Inventory of Katyn Documents Stored in the Archives of the Metropol-

itan Curia in Cracow 

 

Abstract (Summary): 
 

The book entitled The Inventory of Katyn Documents Stored in the Archives of the 

Metropolitan Curia in Cracow (in Polish: Inwentarz dokumentów katyńskich 

przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie) concerns 

historical documents from the collection of the Archives of the Metropolitan Curia 

in Cracow. These original documents refer to the Soviet crime of murdering Polish 

officers in Katyn in 1940 committed by the NKVD. The book has been published 

in Polish. 
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