
Pomnik Ofiar Katynia w Ch ęcinach 

HISTORIA. Decyzję o przekazaniu terenu pod budowę 
podejmie w połowie stycznia chęcińska Rada Miejska 

Gigantyczny, składający się z 21 857 Ŝeliwnych figur pomnik Ofiar Katynia stanie 
najprawdopodobniej w podkieleckich Chęcinach, kilka kilometrów od ruin słynnego 
zamku. 

- Zarówno wśród radnych, jak i mieszkańców gminy panuje bardzo przychylny klimat. 
Dostałem zielone światło na prowadzenie rozmów z inicjatorami budowy pomnika - 
potwierdza burmistrz Chęcin Robert Jaworski.  

Inicjatorzy budowy powołali juŜ Fundację "Pomnik Ofiar Katynia" (prezesem zarządu został 
Ryszard Kapuściński, szef Klubów "Gazety Polskiej", Radzie Fundacji przewodniczy Tomasz 
Sakiewicz, redaktor naczelny "Gazety Polskiej"). Fundacja rozpoczęła pracę od poszukiwania 
odpowiedniego terenu.  

- Zaproponowano nam piękny grunt leŜący w dolinie rzeki Nidy, niestety, bardzo podmokły, 
więc nienadający się do budowy. Przy okazji w okolicach Chęcin znaleźliśmy inne 
interesujące miejsce. Zwróciliśmy się z pytaniem do burmistrza Chęcin, któremu nasza 
inicjatywa bardzo się spodobała. Przedstawiono nam trzy miejsca, w tym jedno idealne - 
mówi Stanisław Drabczyński, krakowski architekt, pomysłodawca pomnika i członek 
przygotowującej budowę Fundacji "Pomnik Ofiar Katynia".  

Teren, na którym mógłby stanąć pomnik, znajduje się kilka kilometrów od ruin słynnego 
zamku, niedaleko szosy łączącej Kraków z Warszawą. Jest na nim wysokie na 25 metrów 
wzgórze, na którym moŜna budować, co pozwoli zaoszczędzić na kosztach przygotowania 
terenu.  

- Część tego terenu naleŜy do gminy, część jest własnością Skarbu Państwa, musielibyśmy 
więc zwrócić się o jego komunalizację, z czym jednak nie powinno być problemu. Myślę, Ŝe 
gdyby była taka potrzeba, udałoby się nam teŜ wykupić kilka mniejszych działek prywatnych 
- mówi burmistrz Robert Jaworski.  

Jeśli taka będzie decyzja Rady Miejskiej, grunt mógłby zostać przekazany fundacji 
bezpłatnie. - Oczywiście, przy odpowiednim zabezpieczeniu interesów gminy, to znaczy z 
przeznaczeniem wyłącznie na budowę pomnika - mówi Robert Jaworski, który dostrzega w 
tej inicjatywie wielką szansę dla swej gminy.  

- Pomnik byłby wyrazem naszego hołdu dla ofiar zbrodni katyńskiej, a zarazem demonstracją 
naszego patriotyzmu i przestrogą dla kolejnych pokoleń. Z pewnością przyciągnąłby do 
Chęcin setki tysięcy zwiedzających - dodaje burmistrz. Konfiguracja terenu ma stworzyć 
moŜliwość obejrzenia całości z odpowiedniej perspektywy.  

Jeśli fundacja otrzyma teren, rozpocznie wielką akcję propagandową, połączoną ze 
zbieraniem funduszy. Koszt odlania jednej figury szacowany jest na 15-20 tys. zł. - Powstają 
juŜ nowe wzory rzeźb, przygotowujemy kolejną animację pokazującą stan docelowy - mówi 



Stanisław Drabczyński. - Kończymy opracowywanie profesjonalnej strony internetowej - 
dodaje Ryszard Kapuściński.  

Ideę budowy poparło juŜ wiele osobistości. Inicjatorzy zwrócili się teŜ do prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego o objęcie budowy specjalnym patronatem. Liczą, Ŝe odpowiedź nadejdzie w 
najbliŜszym czasie.  
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