
STANOWISKO NR 15/XIX/2020 
RADY MIASTA LUBLIN 
z dnia 21 maja 2020 r. 

w sprawie przywrócenia tablic upamiętniających 
ofiary NKWD w Twerze 

Rada Miasta Lublina ze smutkiem przyjęła wiadomość o usunięciu tablic 
upamiętniających ofiary NKWD (w tym głównie polskich oficerów z tzw. listy 
katyńskiej) z budynków w Twerze. 

Wzywamy Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz władze samorzą-
dowe miasta Tweru o uczynienie wszystkiego, co możliwe, aby tablice te pojawiły 
się ponownie w przestrzeni publicznej miasta w możliwie najszybszym czasie. 

Jest to tym bardziej istotne, gdyż:
− 13  kwietnia  1990  r.  władze  Związku  Socjalistycznych  Republik

Sowieckich podały, że polscy jeńcy wojenni zostali rozstrzelani 
wiosną 1940 r. przez NKWD. Prezydent Michaił Gorbaczow 
przekazał stronie polskiej dokumenty i jednocześnie polecił wyjaśnić 
sprawę zbrodni katyńskiej, 

− 26 listopada 2010 r. Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej przyjęła 
uchwałę w sprawie zbrodni katyńskiej, którą uznano za zbrodnię 
reżimu stalinowskiego. 

Tablice te odnosiły się także do ofiar NKWD, obywateli Związku Sowiec-
kiego, którzy – jak pisał Aleksander Sołżenicyn w „Archipelagu GUŁAG” – byli 
prześladowani w nie mniejszym stopniu niż obywatele polscy. 

Dla żyjących jeszcze potomków polskich oficerów, więźniów obozu 
w Ostaszkowie zamordowanych w Twerze (wówczas Kalinin), a pogrzebanych 
w Miednoje, niszczenie upamiętnień ich przodków jest niezrozumiałe i bardzo 
bolesne. Wiele z tych osób mieszka w Lublinie i jest zrzeszonych w lubelskiej 
Rodzinie Katyńskiej. 

Pośród ponad 6 tysięcy zamordowanych w Twerze był m.in. Bolesław 
Rybczyński, przodownik Policji Państwowej z III Komisariatu w Lublinie 
(w 1922 r. urzędnik – kancelista w Wydziale Finansowym Zarządu Miejskiego 
w Lublinie). Jego córka i wnuk do dziś są mieszkańcami naszego miasta. 

Rada Miasta Lublina także w ich imieniu zwraca się do władz miasta 
Tweru o przywrócenie tablic. Jesteśmy przekonani, że w ramach dotychczaso-
wej dobrej współpracy z Lublinem przyczynicie się Państwo do naprawienia tej 
niepotrzebnej – powodującej rozgoryczenie wielu osób – sytuacji. 

Przewodniczący 
Rady Miasta Lublin 

/-/ Jarosław Pakuła 




