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DRUGIE WYDANIE

Pierwszy nakład tej książki, która ukazała się w maju 1948, 
został wyczerpany po dwu latach. Do drugiego wydania tekst 
przejrzano, uzupełniono nowymi materiałami i zaopatrzono w in
deks nazwisk. Ryciny, których spis znajduje się na końcu książki, 
rozmieszczono w tym nakładzie inaczej niż w poprzednim, mia
nowicie z biegiem tekstu. W kilku wypadkach klisze wykazują 
ślady zniszczenia, co nie jest winą drukami. Nowa okładka jest 
odmianą poprzedniej.

Pierwsze dwa wydania książki tłoczone były przez drukarnię 
N. Mac Neill & Co., Press Ltd.

TRZECIE WYDANIE

Po dziesięciu latach i wyczerpaniu się całkowitym wydania 
drugiego z 1950 r. przystąpiliśmy do wydania trzeciego .¿Zbrodni 
Katyńskiej w świetle dokumentów“ z przedmową gen. W. Andersa. 
Jest ono ponownie przejrzane, zaopatrzone w indeks nazwisk i uzu
pełnione niektórymi nowymi materiałami, jak w szczególności re
lacja prof. S. Swianiewicza, świadka wyładowania transportu jeń
ców na st. Gniezdowa tuż przed egzekucją, wnioski Specjalnej 
Komisji dla Zbadania Mordu Katyńskiego, powołanej w 1951 r. 
przez Izbę Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych, wresz
cie analiza zbrodni katyńskiej jako aktu ludobójstwa.

WYDANIE CZWARTE

Po 25 latach od ukazania się tej książki po raz pierwszy, po 
wyczerpaniu się poprzedniego, trzeciego wydania z roku 1962 i wo
bec dalszego na nią zapotrzebowania, dochodzi obecnie do nakła
du czwartegp. Dzieje książki świadczą, że sprawa Katynia żyje nie 
tylko w pamięci naszej, ale nurtuje także sumienie innych narodów. 
Po pierwszym, polskim wydaniu .¿Zbrodni Katyńskiej w świetle 
dokumentów“, ukazały się bowiem następujące jej wydania w ob
cych językach: francuskie — w roku 1949, hiszpańskie — w 1952,



w 1967. Tak więc, obecne czwar- 
czasie.angielskie — w 1965 i włoskie----- ,

te u,yduui, FOlM ! *“*'■  Ukazu'e . .
tUl sprawa Katynia oiyta niespodzwwame w ¡arakach holach 
opinii brytyjskiej, w prasie, literaturze radiu, talów.«, . kotach 
politycznych. Zró< sif ni, komitet parlamentarzystów 0,0*  
i Lordów oraz zainicjowano wystawienie ofiarom Katynia pomnika 
na publicznym placu w Londynie. Wszystko to dowodzi, ze ta 
książka nasza, głosząca prawdę o zbrodni katyńskiej t żądająca 
jej osądzenia, spełnia swoje zadanie i stopniowo toruje drogę do 

celu.
PIĄTE WYDANIE

Już w ciągu roku czwarte wydanie tej książki zostało wyczer
pane. Wobec dalszego na nią zapotrzebowania, ukazuje się obec 
nie jej nakład piąty, który żadnych zmian, uzupełnień ani popra
wek tekstu wydania poprzedniego nie wymaga.

SZÓSTE WYDANIE

Po wyczerpaniu wydania piątego zaszła potrzeba nakładu szó
stego. Jest to nowym dowodem, że pamięć o ofiarach Katynia jest 
wciąż żywa, podobnie jak chęć poznania prawdy o tej nieosądzo- 
nej, okrutnej zbrodni II wojny światowej.

DZIEWIĄTE WYDANIE

’ Siódmego ani ósmego wydania książki nie poprzedził żaden 
wstęp ze względów techniczmych. Obecne wydanie dziewiąte wy
maga kilku słów wprowadzenia, chociaż nie zawiera ono również 
żadnych nowych materiałów, uzupełnień czy korektyw.

Nie znaczy to, że w ostatnich latach nic nowego na temat 
Katynia nie ogłoszono. Przeciwnie, zainteresowanie tą tragiczną 
sprawą ujawniało się ze wzmożoną silą, zarówno w wolnych kra
jach zachodnich, jak ostatnio mogło znajdować publiczny wyraz 
także w Polsce. Szczególnie w związku z 40-leciem zbrodni w ro
ku 1980, który ogłoszony został jako „ROK KATYNIA , pamięć 
o tej ludobójczej zbrodni, popełnionej na naszych rodakach, żoł
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nierzach polskich, przeważnie oficerach, ożyła w całym świecie, 
czego wyrazem stało się też drugie wydanie angielskie „Zbrodni 
Katyńskiej“ w roku 1977. Pojawiło się też i dalej pojawia szereg 
nowych wydawnictw o katyńskiej tematyce, niektóre nowe szcze
góły wychodzą na światło dzienne, zwłaszcza na derenie ziem pol
skich.

Zasadniczy obraz sprawy Katynia jednak, oparty na materia
łach tej książki, do której napisał przedmowę generał Władysław 
Anders, pozostał wystarczająco udokumentowany, wszechstronny 
i kompletny. Był on dotąd i niechaj pozostanie nadal naszą Białą 
Księgą Katynia, fundamentem dalszej literatury katyńskiej, coraz 
narastającej i zarazem naszym oskarżeniem sowieckich zbrodnia
rzy, głoszącym prawdę i czekającym wymiaru sprawiedliwości.

WYDANIE DZIESIĄTE

Nakład dziewiąty tej książki, sprzed niespełna roku, został 
już wyczerpany i zaszła potrzeba publikacji nowego. Po myśli 
wstępu, który poprzedził wydanie poprzednie, dziewiąte, książka 
nie zawiera żadnych uzupełnień, jako stanowiąca wszechstronną 
całość.

Reprinted by the FIGARO PRESS editions 5-10





PRZEDMOWA

Akt oskarżenia przeciw niemieckim przestępcom wojennym, osądzonym w 
procesie norymberskim, obejmował również jedną z największych zbrodni 
minionej wojny — zbrodnię katyńską. Kiedy jednak ogłoszono w jesieni 
1948 roku wyrok Nadzwyczajnego Trybunału Wojskowego, okazało się, że 
wśród niezliczonych, potwornych zbrodni, udowodnionych przywódcom hit
lerowskich Niemiec, zbrodnia katyńska nie została wymieniona. Zbrod
niarze niemieccy nie zostali więc uznani winnymi wymordowania wielu ty
sięcy jeńców polskich, odnalezionych w grobach pod Smoleńskiem.

Ofiarami mordu katyńskiego byli żołnierze polscy, przeważnie oficerowie, 
wzięci do niewoli przez czerwoną armię we wrześniu 1933 roku w następ
stwie uzgodnionej akcji wojennej Niemiec hitlerowskich i Rosji Sowieckiej 
przeciw Rzeczypospolitej Polskiej. Byli to żołnierze polscy, spośród tych 
właśnie, którzy najdłużej walcząc z niemieckim najeźdźcą, zostali zagar
nięci przez wojska sowieckie, uderzające na nas od tyłu.

W roku 1941, kiedy po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej zostałem 
zwolniony z więzienia moskiewskiego i mianowany Dowódcą Polskich Sił 
Zbrojnych w ZSSR, mieli oni stać się żołnierzami, tworzącej się wówczas 
armii. Od pierwszych rozmów z sowieckimi przedstawicielami, aż do ostat
nich chwil pobytu na obszarze ZSSR, czyli przez cały rok, sprawa odnale
zienia kilkunastu tysięcy jeńców, zaginionych w rękach sowieckich, była 
nieustannym przedmiotem moich zabiegów i największych wysiłków, nieste
ty daremnych, przyczyną mojej głębokiej troski jako Polaka i dowódcy.

Nie mogłem znaleźć odpowiedzi na zapytania osieroconych rodzin, nie 
mogłem rozwiązać tragicznej zagadki, broniąc się wówczas jak najdłużej 
przed podejrzeniami, które musiały jednak powstawać w moim umyśle.

Jako dowódca armii tworzącej się z żołnierzy, którzy po dwuletniej 
wolt mieli stanąć na nowo w szeregu i osiągnąć możliwie najrychlej goto
wość bojową, natrafiłem na wiele przeszkód, ale najważniejszą z nich był 
brak przeszło 8.000 oficerów i kilku tysięcy podoficerów, których odnale
zienia w rękach sowieckich miałem prawo oczekiwać. Jeden z rozdziałów 
niniejszej książki zawiera historię tych wszystkich interwencji i darem
nych zabiegów, które były z naszej strony, w czasie pobytu w Związku So
wieckim, podejmowane i nieustannie w ciągu roku ponawiane.

Zmuszony w następstwie wytworzonej sytuacji — do opuszczenia gra
nic ZSSR, kiedy na czele siedemdziesięciotysięcznej armii i wraz z czter
dziestoma czterema tysiącami rodzin żołnierzy, w roku 1942 przeszedłem na 
Środkowy Wschód, zdawałem już sobie sprawę, że los zaginionych musiał 
być tragiczny. Zachowanie się władz sowieckich w tej sprawie, niejasne 
i często wykrętne informacje, nam udzielane, rozumieliśmy początkowo jako 
grę na zwłokę i mieliśmy nadzieję, że zaginieni jeńcy chociaż częściowo się 
odnajdą. Przypuszczaliśmy w szczególności, że pojawią się oni w miesią
cach wiosennych roku 1942, kiedy transport z dalekiej północy — gdzie 
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pobyt ich był nam z pewnych stron sugerowany — byłby możliwy. Gdy 
okres ten minął i nadeszło lato, straciłem jednak tę ostatnią nadzieję, na
bierając przekonania, że tych kilkanaście tysięcy najlepszych naszych żoł
nierzy i towarzyszy broni utraciliśmy na zawsze.

Kiedy w kwietniu 1943 roku radio niemieckie ogłosiło światu •wiadomość 
o odkryciu mogił katyńskich i potem zaczęto ogłaszać nazwiska identyfiko
wanych zwłok, nie mogłem mieć wątpliwości, że pomordowani są właśnie 
tymi oficerami polskimi, którzy mieli wejść w skład naszej armii i których 
nadaremnie poszukiwałem na terenie Związku Sowieckiego, o których od
nalezienie i wydanie czyniliśmy wielokrotne i daremne starania u najwyż
szych władz sowieckich, interweniując również w tej sprawie kilkakrotnie, 
osobiście u Stalina. Odkrycie Katynia musiałem uważać nie tylko za tra
giczne i przeczuwane wyjaśnienie tajemnicy zaginięcia jeńców, ale również 
za rozstrzygnięcie tego, wielokrotnie ponawianego wobec władz sowieckich 
pytania, na które nigdy przedtem nie otrzymałem od nich odpowiedzi.

Przyszły dalsze wypadki. Rząd sowiecki odmówił zgody na wysłanie ko
misji śledczej Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, ogłoszono urzędowy 
zbiór dokumentów niemieckich j sprawozdanie Międzynarodowej Komisji 
Lekarskiej, a w styczniu roku 1944 Sowiecka Komisja, złożona wyłącznie 
z obywateli tego państwa, ogłosiła swój własny komunikat na temat zbrodni 
katyńskiej. Później przyszedł proces norymberski, podczas którego oskarży
cielem w tej samej sprawie był przedstawiciel ZSSR, a wśród czterech 
sędziów zasiadał również sędzia sowiecki. Niemniej —•jak zaznaczyłem na 
wstępie — nie udowodniono oskarżonym i skazanym w tym procesie, zbrod
niarzom, odpowiedzialności również za ów potworny, masowy mord.

Ale gdy sądzono tę zbrodnię, zbrodnię popełnioną na tysiącach polskich 
jeńców, nie było na sali rozpraw przedstawiciela Narodu Polskiego. Nie 
było go ani pośród sędziów, ani wśród oskarżycieli, ani nawet między, do
puszczonymi tam, przedstawicielami prasy, swobodnej opinii publicznej. Za 
przedstawicieli takich oczywiście nie mogę uważać wysłanników administra
cji p. Bieruta. — Nigdy też jeszcze dotąd, ani nie były wzięte pod uwagę 
w przewodzie sądowym, ani nie zostały podane do wiadomości opinii świata, 
dotyczące tej sprawy, materiały i dokumenty strony polskiej.

Jako były dowódca tej armii, w której skład mieli wejść wymordowani 
jeńcy polscy, kwiat Polskiego Wojska i Polskiego Narodu, uważam tedy za 
słuszne, że ogłasza się w niniejszej książce te materiały, dokumenty i wia
domości o sprawie mordu katyńskiego, które w ciągu kilku minionych lat, 
od pierwszej chwili powstania tego tragicznego zagadnienia gromadzone 
były przez rozmaite ośrodki polskie i złożyły się na całość, dającą wszech
stronny obraz sprawy.

Książka ta jest dziełem kilkuletniej pracy, prowadzonej sumiennie i z du
żym wysiłkiem przez szereg ludzi pod jednolitą redakcją. Zawarte w niej, 
nowe i oryginalne, po raz pierwszy publikowane materiały, pochodzą w 
wielu wypadkach od osób, których nazwiska — z przyczyn zrozumiałych 
— nie mogą być ogłaszane. Jej zadaniem jest ujawniać prawdę w sprawie, 
która pozostała dotąd celowo przed opinią świata zaciemniona i nieroz
strzygnięta.

Fakt pominięcia zbrodni katyńskiej w wyroku norymberskimi posiada 
znaczenie niezmiernie doniosłe i musi sprowadzić daleko idące konsekwencje. 
Oznacza on bowiem, że sprawa postawienia przed sądem i ukarania spraw
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ców tego mordu, pozostaje otwarta. Oznacza, że zasady sprawiedliwości 
międzynarodowej, które ustalono po raz pierwszy w dziejach ludzkości w 
następstwie ostatniej wojny, a które znalazły wyraz w procesie norymber
skim, nie zostały jeszcze urzeczywistnione w całej pełni i wymagają po
nownego rozpatrzenia tej nieosądzonej winy.

Ofiary mordu katyńskiego, bezbronni jeńcy strzelani tysiącami przez 
swoich katów na krawędzi otwartych grobów to byli nasi rodacy, towarzy
sze broni i koledzy, ojcowie rodzin, mężowie, bracia, synowie. Nie ma pra
wie Polaka który by kogoś bliskiego w tych mogiłach nie stracił. Ujawnić 
tych morderców i domagać się dla nich kary to moralny obowiązek przede 
wszystkim nas Polaków, znajdujących się poza okupacją sowiecką, w kra
jach wolnych świata cywilizowanego.

Niechaj ta książka, zawierająca zestawienie dokumentów i materiałów, 
stanie się punktem wyjścia i początkiem akcji wytrwałego odwoływania się 
do sumienia świata i sprawiedliwości międzynarodowej, co stanowić będzie 
spełnienie naszego obowiązku. Niechaj wreszcie ta książka, domagając się 
kary na zbrodniarzy katyńskich, przypomni zarazem narodom cywilizowa
nym, że jeden ze zbrodniczych systemów totalnych trwa jeszcze, więzi setki 
milionów istnień ludzkich i zagraża reszcie ludzkości. Spełniając to zada
nie, niech toruje ona zarazem drogę sprawiedliwości, panowaniu prawa i 
wolności.

WŁADYSŁAW ANDERS

Londyn, w kwietniu 1948.
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CZĘŚĆ P I E R W S Z A

PRZED UJAWNIENIEM ZBRODNI

ROZDZIAŁ I.

Dlaczego jeńcy polscy znaleźli się w rękach 
sowieckich?

1. WOJNA POLSKO-NIEMIECKA — ZŁAMANIE UMÓW ’ 
I ZDRADZIECKI NAPAD SOWIECKI

Wszyscy jeńcy polscy, którzy ponieśli następnie śmierć w Katyniu, 
znaleźli się w niewoli sowieckiej na skutek zagarnięcia przez czerwoną 
armię we wrześniu 1939 oraz przewiezienia ich do specjalnych obozów na 
terenie ZSSR. Stało się to w wyniku znanego przebiegu wypadków, roze
granych w r. 1939, które w krótkości przedstawimy.

Dnia 1 września 1939 roku wybuchła wojna niemiecko-polska. Polska 
zaatakowana została przez Hitlera i zmuszona była sama jedna wytrzymać 
napor całej wojennej machiny niemieckiej, w próżnym oczekiwaniu na 
skuteczną pomoc sojuszników.

W tym czasie Związek Sowieckich Socjalistycznych Republik łączyły 
z Polską następujące umowy i zobowiązania:

?’raktat pokojowy podpisany w Rydze dnia 18 marca 1921 roku, wraz 
z dokładnym wytyczeniem wschodnich granic Polski (uznane dnia 15 
marca 1923 roku przez państwa alianckie uchwałą konferencji ambasa
dorów w wykonaniu art. 87 Traktatu Wersalskiego. — Przez rząd Stanów 
Zjednoczonych w dniu 5 kwietnia 1923 roku).

2. Układ z dnia 9 lutego 1929 roku, zawarty pomiędzy Polską, ZSSR, 
państwami bałtyckimi i Rumunią.

3’ ° «Agresji Pomiędzy“ Polską a ZSSR, podpisany w dniu 25
lipca 1932 roku. • 
do4dni0t3ixiL19d45arolumaja 1934 prolongu^y pakt 0 ni^gr&ji

1 Zbrodnia Katyńska
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wypowiedzenia wojny, nakazał w dniu 17 września 1939 roku wojskom 
czerwonym przekroczenie granicy Polski. O godzinie 4 rano, armia so
wiecka w ilości kilkudziesięciu dywizji, silnie zmotoryzowanych, obalając 
słupy graniczne wkroczyła na terytorium Polski.

Tegoż dnia o godz. 3 nad ranem, zastępca sowieckiego Komisarza dla 
Spraw Zagranicznych Potemkin, wezwał ambasadora Rzeczypospolitej w 
Moskwie Grzybowskiego i odczytał mu notę, zawiadamiającą iż rząd so
wiecki nakazał’ swoim wojskom przekroczyć granice Polski. Noty tej amb. 
Grzybowski ze względu na jej motywy, sprzeczne z rzeczywistością (unice
stwienie państwa polskiego, brak rządu), nie przyjął do wiadomości.

O godz. 8 dnia 17 września 1939, radio sowieckie nadało oświadczenie 
Mołotowa, ówczesnego przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych i za
razem komisarza dla spraw zagranicznych, w którym powtórzona została 
treść noty, a w którym szef rządu sowieckiego przedstawił moskiewskie 
powody inwazji granic Polski. Mołotow oświadczył między innymi: 
„Państwo Polskie i jego rząd przestały faktycznie istnieć... układy zawarte 
Pomiędzy Związkiem Sowieckim a Polską straciły swoją moc... Do ostat
niej chwili rząd sowiecki pozostawał neutralny, ale wobec okoliczności 
zaszłych nie mógł dłużej neutralności zachować i nakazał czerwonej armii 
przekroczenie granic Polski“. Mołotow wezwał narody sowieckie do 
wsparcia armii z wiarą i oddaniem się sprawie. Wśród motywów inter
wencji sowieckiej Mołotow wymienił również powtarzając treść noty, od
czytanej kilka godzin wcześniej ambasadorowi Rzeczypospolitej — zamiar 
rządu sowieckiego „wyzwolenia narodu Polskiego z tej nieszczęsnej wojny, 
w którą został wplątany przez swoje nierozumne kierownictwo, by dać 
mu możność zażywania pokoju“*)

•) The Polish White Book, Republic of Poland, Ministry for Foreign Affairs, 
Roy-Publishers, New York, str. 189-190.

**) The Polish White Book, j.w., str. 191.

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie Grzybowski złożył natych
miast protest. Ambasadorowie Polski w Paryżu, Waszyngtonie i Londynie 
ogłosili w tymże dniu 17 września oświadczenia. Komunikat ambasadora 
polskiego w Londynie Raczyńskiego brzmiał w końcowym ustępie, jak 
następuje:

„Przez akt agresji popełnionej bezpośrednio dzisiaj rano, rząd sowiecki 
pogwałcił w sposób widoczny pakt o nieagresji polsko-rosyjskiej, zawarty 
w Moskwie 25 lipca 1932 roku, na mocy którego obydwie strony zobowią
zały się wzajemnie do powstrzymania się od wszelkich aktów agresji 
lub wystąpienia zbrojnego jeden przeciw drugiemu. Zresztą 5 maja 1934 
roku protokółem podpisanym w Moskwie, pakt o nieagresji został prze
dłużony do 31 grudnia 1945 roku.

Z mocy konwencji zawartej w Londynie 3 lipca 1933 roku Rosja Sowiecka 
i Polska zgodziły się na definicję agresji, która określa wyraźnie, jako 
akt agresji każde wdarcie się na terytorium jednej ze stron uzbrojonych 
wojsk drugiej strony. Osiągnięto również zgodę, co do tego, że żadne 
względy natury politycznej, militarnej, gospodarczej lub inne, nie mogą 
w żadnym wypadku służyć za pretekst lub usprawiedliwienie aktu agresji.

Tak więc dokonując dzisiaj aktu agresji bez uzasadnienia, rząd sowiecki 
jest sam przez się skazany na określenie go, jako gwałciciela swych zobo
wiązań międzynarodowych, wbrew wszystkim zasadom moralnym, na 
których Sowiety zamierzały oprzeć swoją politykę zagraniczną od chwili 
dopuszczenia ich do Ligi Narodów“**)
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• Tego samego, dnia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prof. Ignacy 
Mościcki w miejscowości Kossów woj. Stanisławskiego, wydał następujące 
orędzie do obywateli Rzeczypospolitej (Monitor Polski z dnia 25.IX.1939, 
Nr. 213 dziennik urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej):

Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej, z dnia 17 września 1939 roku do 
obywateli Rzeczypospolitej.

Obywatele!
Gdy armia nasza z bezprzykładnym męstwem zmaga się z przemocą 

wroga od pierwszego dnia wojny, aż po dzień dzisiejszy, wytrzymując 
napór ogromnej przewagi całości bezmała niemieckich sił zbrojnych, nasz 
sąsiad wschodni najechał nasze ziemie, gwałcąc obowiązujące umowy i 
odwieczne zasady moralności.

Stanęliśmy tedy nie po raz pierwszy w naszych dziejach w obliczu 
nawałnicy, zalewającej nasz kraj z zachodu i wschodu.

Polska, sprzymierzona z Francją i Anglią, walczy o prawo przeciwko 
bezprawiu, o wiarę i cywilizację przeciwko bezdusznemu barbarzyństwu, 
o dobro przeciwko panowaniu zła na świecie. Z walki tej, wierzę w to nie
złomnie, wyjść musi i wyjdzie zwycięsko.

Obywatele! Z przejściowego potopu uchronić rnusimy uosobienie Rzeczy
pospolitej i źródło konstytucyjnej władzy. Dlatego, choć z ciężkim sercem, 
postanowiłem przenieść siedzibę Prezydenta Rzeczypospolitej i Naczelnych 
Organów Państwa na terytorium jednego z naszych sojuszników. Stamtąd 
w warunkach zapewniających im pełną suwerenność, stać oni będą na 
straży interesów Rzeczypospolitej i nadal prowadzić wojnę wraz z naszymi 
sprzymierzeńcami.

Obywatele! Wiem, że mimo najcięższych przejść zachowacie jak dotych
czas, hart ducha, godność i dumę, którymi zasłużyliście sobie na podziw 
świata.

Na każdego z was spada dzisiaj obowiązek czuwania nad honorem Nasze
go Narodu w’ najcięższych warunkach.

Kossów, dnia 17 września 1939.
(—) Ignacy Mościcki

Dnia 18 września Brytyjskie Ministerstwo Informacji ogłosiło nastę
pujący komunikat o sowieckiej agresji na Polskę:

„Rząd Brytyjski rozważył położenie wytworzone -przez zaatakowanie 
Polski, zarządzone przez rząd sowiecki. Atak ten dokonany na sprzymie
rzeńca W. Brytanii w chwili, gdy ten stanął w obliczu przeważających 
sił rzuconych przez Niemcy, nie może być według zdania Rządu JKM, 
usprawiedliwiony przez argumenty przytoczone przez Rząd Sowiecki. 
Pełne znaczenie tych wypadków nie jest jeszcze jasne, ale Rząd JKM ko
rzysta ze sposobności, aby oświadczyć, że cokolwiek zaszło nie może wpły
nąć na zmianę decyzji Rządu JKM udzielenia pełnego poparcia i wypeł
nienia wszystkich zobowiązań wobec Polski oraz prowadzenia wojny z całą 
energią, dopóki jej cele nie zostaną osiągnięte“.*)

•) Keesing-s Contemporary Archives, Weekly Diary of World Events Keesings 
Limited, London, E.C.4, 1937-1940, str. 3743.
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2. WSPÓŁPRACA SOWIECKO-NIEMIECKA

W ciągu następnych dni cały świat wstrząśnięty został faktem, ścisłej 
współpracy politycznej pomiędzy Sowietami i III. Rzesza Hitlera, tudzież 
kooperacji wojskowej na terenie Polski. Umowa niemiecko-sowiecka z dnia 
, września 1933 roku ustalała linię graniczną przebiegająca wzdłuż środ
kowego óiegu Wisły, czyli była dowodem, iż obydwaj okupanci nie kierowali 

w najmniejszym stopniu jakimikolwiek względami narodowościowymi 
(o których wspominał komisarz Mołotow w swej mowie z nocy 17 IX 39 r 1 
lecz mieli na widoku wyłącznie swoje cele zaborcze. Dopiero po upływie 
pewnego czasu Sowiety wycofały się na nową linię, która przeszła już 
do historii pod osławioną nazwą: linia Ribbentrop—Mołotow. Jednocześnie 
stanął układ niemiecko-sowiecki z dnia 28 września 1939 : oku formalnie 
i faktycznie dokonywujący rozbioru Polski pomiędzy Ni mj hitlerow
skimi i Rosją Sowiecką, aż do wybuchu wojny w roku 1'. 11.

Podpisanie tego układu nastąpiło w Moskwie, dokąd na ...¡'roszenie rządu 
sowieckiego przybył dnia 27.IX. niemiecki minister spraw zagranicznych 
von Ribbentrop w towarzystwie sekretarza stanu Gausa. oraz ambasadora 
sowieckiego w Berlinie Szwarcewa i grona ekspertów. Po rokowaniach ze 
Stalinem i Mołotowem podpisano układ, dokonywujący podziału Polski 
i ustalający stosunki przyjaźni pomiędzy obu państwami Tekst układu 
był następujący:

„art 1. Rząd-ZSSR oraz Rząd Niemiecki ustanawiają jako granicę inte
resów opaństw na terytorium byłego Państwa Polskiego linię wykreśloną 
na złączonej mapie, która będzie określona bardziej szczegółowo w dodat
kowym protokóle.

ari. 2. Obie strony uznają granice pomiędzy interesami obu państw 
ustanowioną w art. 1. jako ostateczną i wyeliminują wszelki wpływ trze
cich mocarstw na tę decyzję.

, art. 3. Potrzebna reorganizacja państwowa obszaru, leżącego na zachód 
od linii, określonej w artykule pierwszym będzie dokonana przez Rząd 
Niemiecki, a na obszarze na wschód od tej linii przez Rząd ZSSR.

art. 4. Rząd ZSSR i Rząd Niemiecki uznają, wymienioną wyżej reorga
nizację, jako trwałą podstawę dla przyszłego rozwoju przyjaznych stosun-' 
kow pomiędzy ich narodami.

art. 5. Układ ten będzie przedmiotem ratyfikacji. Wymiana dokumentów 
ratyfikacyjnych będzie dokonana w Berlinie, możliwie najrychlej. Układ 
wchodzi w życie z chwilą podpisania go“.

Równocześnie oba Rządy ogłosiły następującą deklarację:
„Rząd Niemiecki i Rząd ZSSR przez układ, dziś podpisany rozstrzy

gnęły ostatecznie te zagadnienia, które powstały w rezultacie rozpadnięcia 
się Polskiego Państwa, a stworzywszy w ten sposób mocną podstawę 
stałego pokoju we wschodniej Europie, zgodnie wyrażają ODinię, że likwi
dacja obecnej wojny pomiędzy Niemcami z jednej strony a W Brytania 
z urugiej leży w interesie wszystkich narodów.

Jeśli jednakowoż te wysiłki obu rządów pozostaną daremne, zostanie 
w ten sposob ustamne, że za dalsze trwanie wojny ponosi odpowiedzialność 
, • Brytania i Francja, a rządy Niemiec i ZSSR będą w takim wypadku 
konsultował}’ się wzajemnie, co do przedsiębrania potrzebnych zarządzeń“.

Mołotow wystosował następujący list do von Ribbentropa:
„W związku z naszymi ręzmowami mamy zaszczyt potwierdzić że na 

podstawie oraz w duchu generalnego politycznego układu zawartago po
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między nami, Rząd ZSSR, jest gotów zrobić wszystko dla rozwoju gospo
darczych stosunków i wymiany handlowej pomiędzy ZSSR i Niemcami. 
Mając to na oku, obie strony wypracują gospodarczy program, w myśl 
którego Związek Sowiecki zaopatrywać będzie Niemcy w surowce, za które 
Niemcy w drodze kompensaty dostarczać będą dobra przemysłowe, czego 
wykonanie nastąpi w ciągu dłuższego okresu. Oba kraje ułożą ten program 
gospodarczy w taki sposób, że obrót niemiecko-sowieckiego handlu osiągnie 
z powrotem najwyższy poziom, jaki w przeszłości posiadał.

Oba Rządy wydadzą natychmiast potrzebne zarządzenia dla urzeczywi
stnienia powyższych zamiarów i dopatrzą tego, by rokowania zostały za
częte i zakończone możliwie najrychlej“.

W odpowiedzi na to pismo Mołotow otrzymał 28.IX. listowną odpowiedź 
von Ribbentropa, stwierdzającą, że rząd niemiecki zgodził się wydać 
wszystkie zarządzenia w duchu listu Mołotowa.*)

Sowiecką politykę zagraniczną w tym okresie wyłożył jeszcze raz obszer
nie sowiecki premier i komisarz dla spraw zagranicznych Mołotow w 
wielkiej mowie, wygłoszonej na posiedzeniu Najwyższego Sowietu ZSSR, 
dnia 31 października 1939.

Oświadczył on, że zawarcie sowiecko-niemieckiego paktu o nieagresji 
z dnia 23 sierpnia położyło koniec nienormalnym stosunkom, które trwały 
szereg lat pomiędzy Rosją a Niemcami.

„Zamiast nieprzyjaźni — mówił, — którą podtrzymywano wszelkimi 
sposobami ze strony pewnych mocarstw europejskich, mamy obecnie zbli
żenie i ustanowienie przyjaznych stosunków pomiędzy ZSSR a Niemcami. 
Dalsza poprawa tych nowych stosunków — dobrych stosunków — znalazła 
wyraz w niemiecko-sowieckim traktacie przyjaźni, ustalającym granice, 
który został podpisany w Moskwie, dnia 28 września. Ta radykalna zmiana 
w stosunkach pomiędzy Związkiem Sowieckim a Niemcami, dwoma naj
większymi państwami, w Europie, musiała oddziaływać na całe położenie 
międzynarodowe. Po wtóre, wspomnieć należy o takich faktach, jak klęska 
wojenna Polski i upadek Polskiego Państwa. Rządzące koła Polski dekla
mowały wiele o „trwałości“ ich państwa i „sile“ ich armii. Niemniej, wy
starczyło Szybkie uderzenie na Polskę naprzód ze strony niemieckiej armii, 
a następnie ze strony Armii Czerwonej, aby nic nie zostało z tego potworka 
traktatu wersalskiego, który istniał przez ucisk niepolskich narodowości. 
„Tradycyjna polityka“ manewrowania pomiędzy Niemcami a ZSSR oraz 
wygrywania jednych przeciw drugim wykazała, jak jest niezdrową i cał
kowicie zbankrutowała.

Po trzecie — mówił dalej Mołotow — należy stwierdzić, że Wielka Wojna, 
która wybuchła w Europie spowodowała radykalne zmiany w całym poło
żeniu międzynarodowym. Wojna zaczęła się między Niemcami a Polską 
i rozwinęła się następnie w wojnę między Niemcami z jednej strony a W. 
Brytanią i Francją z drugiej. Ani brytyjskie ani francuskie gwarancje 
nie przyniosły pomocy Polsce. W rzeczywistości do dnia dzisiejszego nikt 
nie wie co to za „gwarancje“ były. Dzisiaj, jeśli chodzi o wielkie mo
carstwa europejskie, Niemcy są w pozycji państwa, które dąży do możliwie 
najrychlejszego zakończenia wojny oraz do pokoju, podczas gdy W. Bry
tania i Francja — mimo, że jeszcze wczoraj deklamowały przeciwko agresji 
— sprzyjają dalszemu prowadzeniu wojny i są przeciwne zawarciu po
koju“.**)

■) Kessings, j.w., str. 3749. 
■') Kessings, «¡.w., str. 3779.
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Trudno nie podkreślić uderzającego podobieństwa pomiędzy wypowie
dziami Mołotowa, a słowami Hitlera na temat Polski. Ten ostatni w mowie, 
wygłoszonej w Gdańsku, dnia 19 września oświadczył: „Polska nigdy więcej 
nie powstanie w formie ustalonej przez Traktat Wersalski. Nie tylko 
Niemcy, ale również Rosja to gwarantują“. Podobnie przemawiając do 
Reichstagu dnia 6 października powiedział: „Jeden z najbardziej niezdro
wych tworów Wersalu został w ten sposób unicestwiony“.*)  Jeszcze raz 
w historii zbrodnia rozbioru Polski połączyła węzłem nieprawego sojuszu 
Moskwę i Berlin.

•) Keesings, j.w., str. 3736 i 3756.

W Norymberdze podczas procesu ujawniono, że jeszcze szerszy miała 
zasięg ta współpraca niemiecko-sowiecka w wojnie, zapoczątkowanej przez 
Hitlera napadem na Polskę. Opinia publiczna zapoznała się z treścią dwóch 
następujących dokumentów:

TAJNY PROTOKÓŁ DODATKOWY DO PAKTU O NIEAGRESJI 
MIĘDZY NIEMCAMI A ZWIĄZKIEM SOWIECKIM, PODPISANEGO 
W DNIU 23-go SIERPNIA 1939 r.

Z okazji podpisania paktu o nieagresji między Rzeszą Niemiecką, a 
ZSSR podpisani pełnomocnicy obu stron poruszyli w ściśle poufnej wymia
nie zdań sprawę wzajemnego rozgraniczenia sfer interesów obu stron. 
Wymiana ta doprowadziła do następującego wyniku:

1. Na wypadek przekształcenia terytorialno-politycznego obszaru nale
żącego do państw bałtyckich (Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa), północna 
granica Litwy tworzy automatycznie granicę sfery interesów niemieckich 
i ZSSR, przy czym obie strony uznają roszczenie Litwy do terytorium 
wileńskiego.

2. Na wypadek terytorialno-politycznego przekształcenia terytoriów, 
należących do państwa polskiego; sfery interesów Niemiec i ZSSR będą 
rozgraniczone w przybliżeniu przez linię Narew—Wisła—San. Kwestia, czy 
w interesie obu stron uznane będzie za pożądane utrzymanie niepodległego 
państwa polskiego zostanie definitywnie zdecydowane dopiero w ciągu dal
szego rozwoju wypadków politycznych. W każdym razie oba rządy roz- 
wiążą kwestię tę na drodze przyjacielskiego porozumienia.

3. Jeżeli chodzi o południowy wschód Europy, to ze strony rosyjskiej 
podkreśla się zainteresowanie Besarabią. Ze strony Niemiec stwierdza się 
zupełnie desinteressement odnośnie tego terytorium.

4. Protokół ten traktowany będzie przez obie strony w sposób ściśle tajny.

Podpisali:
Za Rząd Rzeszy J. J. Ribbentrop,
Jako pełnomocnik Rządu ZSSR W. Mołotow.
Moskwa, 23 sierpnia 1939 r.

Do tajnego protokółu odłączono kilkanaście map Polski i Krajów Bałtyc
kich z dokładnym wykreśleniem sfer wpływów kontrahentów.
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DODATKOWY TAJNY PROTOKÓŁ Z DNIA 28 WRZEŚNIA 1939 R. 
DO UKŁADU GRANICZNEGO I PRZYJAŹNI, ZAWARTIEGO TEGO 
DNIA w MOSKWIE MIĘDZY NIEMCAMI a ZWIĄZKIEM SOWIECKIM.

Niżej podpisani pełnomocnicy stwierdzają zgodę Rządu Rzeszy Niemiec
kiej i Rządu ZSSR na następujące:

Tajny protokół dodatkowy podpisany dnia 23 sierpnia 1939 zostaje zmie
niony w jego pierwszym punkcie w ten sposób, że obszar państwa litew
skiego wchodzi w sferę wpływów Związku Sowieckiego, podczas gdy z 
drugiej strony województwo lubelskie i część województwa warszawskiego 
wchodzi w sferę wpływów Rzeszy Niemieckiej. (Porównaj mapę, dzisiaj 
podpisanej, umowy granicznej i przyjaźni).

Z chwilą gdy Rząd Sowiecki poczyni specjalne kroki na terytorium 
litewskim, celem zrealizowania swych interesów, obecna niemiecko-litewska 
granica zostanie zrektyfikowana w ten sposób, że terytorium litewskie, 
które leży na południe i na południowy zachód od linii zaznaczonej na 
załączonej mapie — przypadnie Niemcom.

Protokół ustala dalej, że obowiązujące umowy gospodarcze między Niem
cami i Litwą nic nie ucierpią z powodu wyżej wymienionych kroków 
Związku Sowieckiego.

Za Rząd Rzeszy J. J. Ribbentrop.
Pełń. Rządu ZSSR Mołotow.
Niezależnie od zagadnienia współodpowiedzialności sowieckiej za wy- 

ouch wojny w ogóle, — która to współodpowiedzialność wynika logicznie 
z ducha i treści przytoczonych dokumentów — stwierdzają one poza tym 
niezbity fakt, że wtargnięcie armii czerwonej do Polski nie wynikało by
najmniej z okoliczności oficjalnie przedstawionych światu przez rząd ZSSR, 
lecz było agresją w najbardziej lapidarnym tego słowa znaczeniu, nb. 
agresją przygotowywaną planowo, rozważnie, i zawczasu, w okresie jesz
cze, przed wybuchem wojny, a w zgodnym porozumieniu z Niemcami 
Hitlera.

3. ARMIA CZERWONA UDERZA NA POLSKĘ

Wojska sowieckie wkroczyły na terytorium Polski nad ranem, dnia 17 
września 1939 roku.

Stało się to w chwili, gdy kampania polsko-niemiecka była jeszcze w 
pełnym toku, a 25 polskich dywizji trwało w walce z niemieckim najazdem. 
Nad Bzurą na zachód od Wisły, między Wisłą a Bugiem i na zachód od 
Lwowa toczyły się gwałtowne bitwy potężnych zgrupowań sił obu stron, 
a Warszawa i Lwów, Hel i Modlin broniły się skutecznie przed nieprzy
jacielem. Był to czas, gdy rozmach niemieckiego natarcia począł maleć, 
a opór polski twardnieć, kiedy wydłużone linie komunikacyjne niemieckiego 
natarcia przestały działać sprawnie, a zaopatrzenie poczęło zawodzić i 
wreszcie kiedy działania wojenne przenosiły się na wschodnie obszary 
polskie, gdzie stan dróg utrudniał w wyższym stopniu ruchy zmotoryzo
wanym jednostkom niemieckim, zwłaszcza wobec nadchodzącej pory desz
czowej. Poza tym fakt ten nastąpił — w przede dniu terminu, w którym, 
według wojskowego układu polsko-francuskiego, miała się rozpocząć ofen
sywa francuska na zachodzie. W ten sposob wojskowa interwencja so
wiecka nabrała istotnego znaczenia dla międzynarodowego rozwoju wypad-
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Serdeczny uścisk dłoni Stalin—Ribbentrop z okazji podpisania 
sowiecko-niemieckiego paktu o nieagresji w dniu 23. 8. 1939





ŻOŁNIERZE!
» ■

W ciągu ‘.»launch dni armja polska została 
.. ostatecznie rozgromiona. Żołnierze miast: Tar

nopol, Galkz, Równo, Dabno w ilaści przesila^- 
fjtUJOO osób dobrowolnie przeszli na naszą 
stronę

Żołnierze!-pozostało wam? O co i z kim 
walczycie? Dla czego narażacie życie? Opór 
wasz jest bezskuteczny. Oficerowie pędzą was 
na bezsensowna izeż Oni nienawidzą as i 
wasze rodzii \. lo oni rozstrzelali waszych de
legatów. któtydi posialiście z propozycją o pod- J 
daniu się. Nic wierzcie swym oiicerum. Ofice
rowie i generałowie są waszymi wrogami, dicą 
oni waszej śmierci.

Żołnierze! Bijcie oficerów i generałów. Nie 
podporządkowujcie się rozkazom waszych ofi
cerów. 1’ędżcie ¡di z waszej ziemi f’rz< diodżcic 
śmiało do mis, do nasccdi braci, do Armji Czer
wonej? Tu ziiajdzkcic uwagę i tiosk.rwo.śc

Pamiętajcie, że tylko Armja Czerwona wyz
woli naród polski z nieszczęsnej wojny, i uzys
kacie możność rozpocząć pokojowe życie.

Wierzcie nam! Armja ..Citrwona£Związta 
Radzieckiego-—to wasz jedvny przyjaciel.

Dowćdca frontu Ukraińskiego S. TIMOSZENKO.

.1/'>! i_ '/> ¿rr J

Fotografia oryginału prowokatorskiej odezwy- gen. Timoszenki, rozrzu
conej przez armię sowiecką po przekroczeniu granic Rzeczypospolitej 
we wrześniu 1939. Odezwa zawiera zarówno rusycyzmy jak fałszywe 

fakty, które nigdy nie zaszły, oraz prowokacyjne wezwania
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całej długości granicy polsko-sowieckiej, najechanej dnia 17 września nad 
ranem przez znaczne siły sowieckie, na wyższym szczeblu 'dowodzenia 
podjął na Wołyniu i Polesiu zorganizowaną próbę obrony tyłów, walczącej 
z Niemcami Armii Polskiej, zastępca dowódcy K.O.P. gen. Orlik-Ruecke- 
mann. Dowodzone przez niego oddziały i zgrupowane w rejonie Kowla 
(Pułk Sarny, Zgrupowanie Małyńsk, Baony: Kłeck, Ludwikowo, Sienkie- 
wicze, Dawidgródek) stoczyły w czasie od 17.IX. do l.X. z armią sowiecką 
przeszło 40 potyczek i dwie bitwy, mianowicie pod Szackiem oraz Wy
tycznym. Działania te rozgrywały się pomiędzy granicą sowiecką, a 

rzeką Bug na obszarach Polesia i Wołynia. Ostatecznie, zgrupowanie 
K.O.P. otoczone przez bolszewików, rozproszyło się zgodnie ze wskazów
kami swego dowództwa, celem uniknięcia niewoli.

W tymże rejonie stoczyła z armią sowiecką dwie zwycięskie bitwy pod 
Jabłonną koło Parczewa a następnie pod Milanowem, dnia 3-3.IX., dywizja 
„Kobryń“ z grupy gen. Franciszka Kleeberga. Stwierdzić również należy, 
że operacyjna grupa. „Polesie“ gen. Kleeberga zakończyć musíala swoje 
pomyślne walki z Niemcami pod Kockiem, dnia 5.X. na skutek akcji Czer
wonej Armii, której pancerne jednostki nadeszły od strony Międzyrzecza 
i Parczewa.

Do poważniejszych walk doszło prócz tego w rejonach Wilna, Oran i 
zwłaszcza w Grodnie. W fortecy Brzeskiej, opanowanej przez Niemców, 
bronił się przez czas pewien jeden z fortów, ostrzeliwany zarówno przez 
artylerię niemiecką jak i sowiecką. Na południu w okolicy Przemyśla 
uporczywe walki z Niemcami oraz następnie z pancernymi jednostkami 
sowieckimi toczyła do końca września kawaleryjska grupa gen. Andersa, 
przedzierająca się na Węgry. Obroniwszy się przed Niemcami, dopiero po 
nadejściu wojsk sowieckich od wschodu skapitulował Lwów.

Takie są, systematycznie jeszcze i wszechstronnie nieopracowane, 
fragmenty walk żołnierza polskiego we wrześniu 1939 roku z wojskami 
sowieckimi po ich zdradzieckim uderzeniu z tyłu. Nie mogła stawić dłuż
szego oporu najdzielniejsza nawet armia Polski, państwa trzydziestopięcio- 
milionowego, gdy zwaliły się na nią siły dwu ościennych, totalnych im
periów, zjednoczonych zbrodniczą przyjaźnią. W końcu września na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej znajdowały się, prócz 75 dywizji nie
mieckich, również następujące siły sowieckie: 30 dywizji piechoty, 12 bry
gad zmechanizowanych, i 10 dywizji kawalerii.*)

•) Mieczysław Norwid-Neugebauer, gen. dyw.: „Kampania wrześniowa 1939 
w Polsce“. M. I. Kolin (Publishers) LTD,London, 1941. Str. 136.

4. NAJEŹDŹCA SOWIECKI WOBEC ŻOŁNIERZA POLSKIEGO 
ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ

Bez względu na zachowanie i stanowisko jakie zajęły poszczególne 
oddziały wojska polskiego, wszystkich pozostawionych przy życiu oficerów 

żołnierzy spotykał ze strony sowieckiej ten sam los: śmierć albo niewola. 
W tym czasie armia czerwona dopuściła się szeregu gwałtów, mordów,, 

rabunków i innych bezprawi zarówno w stosunku do zagarniętych oddzia
łów polskich, jak też ludności cywilnej.

Pierwszy, ofiarą agresji sowieckiej, padł polski Korpus Ochrony Po
granicza (KOP). Żołnierze i oficerowie mordowani byli bądź na miejscu,
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“Łn,ukI£Xn,fej kxzx,pb±leśi d» > — 
wszystko, co kto miał. Po rewizji ustawTonn^ d° 1 zrabowano
spisując personalia, przy czym Jnie obZWłn = łT czworkl> przesłuchano 
gnano nas 30 kilometrów bez odpoczynku i wody mógł nadążyć, dostawał uderzenie kolbą tak sŁ z> ™ a i Zy i 
a jeżeli się nie mógł podnieść natwhmiJti- K ze Padał na ziemię,
kich wypadków zauważyłem cztery DnkłńdP^Zet>1Jan° g° ba£net€m. Ta- 
miński z WarszawyŁ pakmiętam’ że kpt. Krze- 
do leżącego inny żołnierz strzelił dwa razy w^ow^“16“’ 3 na3tępnie

“r5,kato r.r k "*■»  
cami. W Grodnie wymordowano slXh ^°S°b bestialski z obroń- 
Jednego z nich przywiązano do czoł^ ^cia^oW ’Podchorążych 130.

„Spisany dnia 24 kwietnia 1943 roku w kanc Dow A P w ■> t t /

AT‘“w ’ i-5
w ok“i“{ ,wii“ 

słanników do oddziału polskiego bv i *’ . ®ol®z®wicy wysłali wy-zagwarantowali Polakom £ fm Jc ile^dSe
Dowódca oddziału polskiego (nazwiska nie nimi«*  P^jdą W°lnJ d° domu- 
i dał rozkaz złożyć broń i poddlć X N»? uwi€rzył Sowietom
oddział polski został otoczony i rozpolzełk P° zł.ozenlu broni-
chorąży J. E. korzystają z • ę e&zekucJa oficerów. Pod-
egzekucji, zdołał zbiec. Nie donosiłem o tym^H3”1*0 Jak’ powstał Podczas łem, że nie jest to jeszc£ odpZiel? S - Wład2’ Sądzi’
ojczyzny miałem to zgłosić, mając w podchorążymi E. TwiE^ocl- 

niewoli,Jbądź ^zstrzdan^nf^ej^^bądź te^deit120 Z3Ś wziętych do 
Wstrząsające sceny rozbrajania i maltre£wTnia ^7^° Ro8^-

di“ 
działem, jak jeden z dwóch przechodzących obok ^iędzy lnnymi wi-

»isr k«£'rrz «rs
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„Wojsko sowieckie wkroczyło około godziny 16-tej i natychmiast przy
stąpiło do’ okrutnej rzezi i bestialskiego znęcania się nad ofiarami, co trwało 
przez cały dzień. Mordowano nie tylko policję i wojskowych, ale tak 
zwaną „burżuazję“, nie wyłączając kobiet i dzieci...

Podkreślić należy, że armia czerwona rozciągnęła całą sieć zasadzek na 
rozbite wojska polskie, wyłapując drobne oddziały lub pojedynczych ofi
cerów i żołnierzy, których obdzierano z odzieży, bito i rostrzeliwano. Na 
przykład, jednego z żołnierzy przywiązano do konia i tak długo włóczono 
po kamienistych brzegach Stryja, aż pozostały po nim tylko strzępy“.

Dowódca armii sowieckiej marszałek Timoszenko wydał swą prowoka- 
torską odezwę, zawierającą kłamliwe wiadomości o rzekomej zdradzie 
polskich żołnierzy, oraz wzywającą do aktów nienawiści przeciwko ofice
rom.

Tekst w języku polskim, pełnym błędów, brzmiał jak następuje:
„W ciągu ostatnich dni armia polska została ostatecznie rozgromiona. 

Żołnierze miast: Tarnopol, Galicz, Równo, Dubno w ilości przeszło 60.000 
osób dobrowolnie przeszli na naszą stronę.

Żołnierze! Co pozostało wam? O co i z kim walczycie Dla czego nara
żacie życie? Opór wasz jest bezskuteczny. Oficerowie pędzą was na bez
sensowną rzeź. Oni nienawidzą was i wasze rodziny. To oni rozstrzelali 
waszych delegatów, których posłaliście z propozycją o poddaniu się.*)  
Nie wierzcie swym oficerom. Oficerowie i generałowie są waszymi wro
gami, chcą oni waszej śmierci.

Żołnierze! Bijcie oficerów i generałów. Nie podporządkowujcie się roz
kazom waszych oficerów. Pędźcie ich z waszej ziemi. Przechodźcie śmiało 
do nas, do waszych braci, do Armii Czerwonej. Tu znajdziecie uwagę i 
troskliwość.

Pamiętajcie, że. tylko Armia Czerwona wyzwoli naród polski z nieszczęsnej 
wojny i uzyskacie możność rozpocząć pokojowe życie.

Wierzcie nam! Armia Czerwona Związku Radzieckiego to wasz jedvnv 
przyjaciel. J J

Dowódca frontu ukraińskiego S. Timoszenko“.
Zaznaczyć musimy, źe odezwa ta nie wywarła wpływu na żołnierzy 

polskich. Do końca zachowali karność i życzliwy stosunek do oficerów.

4. NAPAD SOWIECKI NA POLSKĘ W ŚWIETLE 
ŹRÓDEŁ MOSKIEWSKICH

Militarny i zaczepny charakter działań sowieckich w stosunku do Polski 
w roku 1939 potwierdzają źródła sowieckie. Na łamach moskiewskiej gazety 
„Krasnaja Zwiezda“ ( z dnia 17.IX.1940 r. nr. 210) organu Ludowego 
Komisariatu Obrony Związku Sowieckiego, w artykułach poświęconych 
pierwszej rocznicy napaści na Polskę, ukazały się między innymi takie 
ustępy: ' ’

W artykule wstępnym pod tytułem „Znamienna rocznica“:
„ Minął rok od tego historycznego dnia, gdy oddziały Czerwonej Armii 

spełniając rozkaz rządu sowieckiego przekroczyły granicę... Do historii 
czynów bojowych Czerwonej Armii na zawsze zostaną zapisane zwycięstwa 
pod Grodnem, Lwowem, huraganowe przerwanie i rozbicie warownego

') Była to prowokacja: żadnej delegacji żołnierze nie wysyłali i nikt iej nie 
mógł rozstrzelać, żadne oddziały nie przeszły do wroga.



Tar°lk®i? Yi ud.€7el?le na wroga pod Baranowiczami, pod Dubnem 
Tarnopolem i w wielu innych miejscowościach: Niepowstrzymana lawina 
płynęły wojska pancerne wspomagane przez lotnictwo, artylerię i zmoto
ryzowaną piechotę. Szybkość, niepowstrzymany pęd bejowy, błyskawicz- 
nosc akcji, często bardzo nie tylko paraliżowały opór przeciwnika ale też uniemożliwiały w ogóle wszelki opór. W ciągu 12-1i5 dnTnZrzyjacS bvł 
zupełnie rozb.ty i unicestwiony. W tym okresie przez jedną ty^ko grupę 
wojsk frontu ukraińskiego w bitwach i manewrem okrążającym wzięto do 
mllr— wiol2 Pulkowników, 72 podpułkowników^5131 rfcerói 
4096 podoficerów, 181223 szeregowców Polskiej Armii. Szybkie posuwanie 
się Armii Czerwonej nie było następstwem braku oporu. Podły i ¡rodny 
politowania rząd pańskiej Polski zabezpieczał swą ucieczkę do RnmnnH 
7 dywizjami piechoty. Oddziały Ukraińskiego frontu pozostające p“ 
wództwem towarzysza Timoszenki rozbiły te główne siły nieprzyjacielskie 
w bardzo krótkim czasie... W tymże czasie znacznie wzrosło bezpiecS 
stwo granic naszej ojczyzny. Kraj socjalizmu doszedł do tych rezultatów 
w czasie, gdy świat kapitalistyczny jest kołysany wzburzonymi falami dni giej imperiahstycznej wojny. Inicjatorzy i twórcy tej rzez™zeSmi S-' 
sobami starają się ją rozszerzyć i powiększyć“...
rycznyrpochód“^OIniSarZa k°rpUSU S’ Kożewnikowa pod tytułem: „Histo-

,,...Kierownictwo państwa polskiego wraz ze swą nieudolną generalicia
SJ°J Niemcami i szybko zbankrutowało... 17

września w mysi decyzji ZSSR: wojska Czerwonej Armii przekroczyły 
litew  ̂ Uderzenie było prowadzone wzdłuż całego frontu

od litewskiej do rumuńskiej granicy. Powodzenie akcji polegało na szyb
kości posuwania się naprzód. Główną rolę spełniały oddziały pancerne 
IX°iTga?e PJZCZ lotn,ctwo> kawalerię i zmotoryzowaną piechota NaTze 
oddziały zdecydowanie i energicznie łamały opór wojsk polskich tam gdzie 
do Y .prob/ staw’anla go, szybko zajmując ważniejsze okolice kraju, biorąc 
do niewoli i rozbrajając polskich żołnierzy i oficerów. Bezpośrednio za 
oddziałami szybko posuwającymi się, zdążała zasadnicza masa piechoty 
i artylerii gotowa do uderzenia zjednoczonymi siłami czołgów i kawalerii 
dIo^v°iUtdrodriWiyd0 błyskawiSzne*.  Oddziały pancerne w warunkach bez- 
kawaleria sSSo km naTb™ m‘€J8C0W0Ści robiły 10«-120 km. a

ąnt01L<,maw4* “reg bitew i potyczek staczanych z oddzia- 
K^e^ńkJW”1' DU przyWadu Pr*y ’tec«’ny »dobycie Grodna w relacji

„...W Grodnie oddziały Czerwonej Armii spotkały się ze zorganizowanym 
oporem wroga. Most na Niemnie był zabarykadowany i gdy nasze czołgi 
Zbliżyły się do niego, to z drugiego brzegu otworzono silny ogień z km i Łb. 
Polacy strzelali przeciwpancernymi i zapalającymi pociskami. Zdecydowane 
działanie N-tej brygaoy pancernej doprowadziło do tego, że wieczorem 
20 września południowa część miasta została zajęta. Czołgi działały po
jedynczo i zwalczały liczne punkty ogniowe przeciwnika ' mieszczone w 
domach i rożnych kryjówka«. Nieprzyjaciel starał się otoczyć czołgi 
ogniem jednocześnie ze wszystkich stron. Kilka czołgów wdarłszy się' do 
miasta całą noc prowadziło bój z przeważającymi siłami nieprzyjaciela. 
Część z nich zginęła. Rano 21 września nas,.a artyleria znajdująca się 
na południowym brzegu Niemna otworzyła ogień na główne ea ; a tbronv 
-koszary okopy. N-ty pułk strztlców pre^-rawiwwy się rzekę
łódkami zbudował most dla czołgów, zlikwidował dużą grupy ofic^ów w!
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dworze Poniemuń i toczył krwawy bój na ulicach miasta, a przy końcu, 
crna zawładnął wschodnią jego częścią. Inny pułk strzelców w ślad za 
pierwszym przeszedł Niemen likwidując przy pomocy czołgów grupę ofice
rów (do 250 ludzi) broniącą się na wschodnich wzgórzach koło Grodna 
1 ttac^ę kolejową. W dniu tym opór przeciwnika w Grodnie był
całkowicie złamany. Reszta Polaków nocą uciekła w kierunku Sopoćkinie_
Suwałki. W bitwie o Grodno wzięto 38 oficerów, 28 młodszych oficerów, 
1477 szeregowych. Nie mniej niż 350 oficerów zostało zabitych...
A^inniQgU kil,kU dni Ra • obszyze Ukrainy zostało rozkolportowanych 
4..C.000 egzemplarzy gazet i dziesiątki tysięcy różnych broszhr“...

W tym samym artykule autor podaje, że w okolicy Dubna wzięto do 
niewoli 500 oficerów i 5.500 szeregowych, a przy likwidacji grupy gen 
Andersa: 2 generałów, 3 pułkowników, ponad 50 oficerów niższych stopni 
oraz 1.000 szeregowych. W rejonie Włodzimierza Wołyńskiego sowiecka 
brygada czołgow miała wziąć 1.500 oficerów i 12.000 szeregowych, inna 

-P”d dow°dztwem Bogomołowa w tymże rejonie zagarnęła 
15-000 Jeńców W okollcy zaś Lublina ponad 3.000 oficerów i szeregowych.

Według przytoczonych wyżej za pismem sowieckich cyfr, ogólna suma 
i® Tnnn polsklch zagarniętych przez armię czerwoną w roku 1939 wynosiła 
230.000, w tym 12 generałów i co najmniej około 8.000 oficerów. Cyfra 

.me Jest_ Jednak kompletna, ponieważ do kategorii jeńców następnie 
dołączano jeszcze przez pewien okres czasu oficerów zawodowych i rezerwy 
PrT/?OtWaT’y?hrPrZ€Z °kuPacyj'ne władze sowieckie na polskim obszarze’ 
roąo te^° d?llczyc nalezy tych żołnierzy polskich, internowanych w roku 
roao i^.le Łotwle> którzy po aneksji tych państw do ZSSR, w roku 
1940, znaleźli się również w rękach sowieckich.
w ^X°nikn ZX?T ,llczba żołnierzy polskich, wziętych do niewoli sowieckiej 
w wyniku działań wojennych w roku 1939 musiała wynosić około 250.000.

5. NIEDOTRZYMANIE UMÓW — KAPITULACJA LWOWA
— WYWIEZIENIE JEŃCÓW W GŁĄB ROSJI

Równolegle jednak z akcją terrorystyczną uprawianą przez dowództwo 
sowieckie, biegła inna akcja, zmierzająca do nakłonienia polskich oddziałów 
wojskowych do zaprzestania oporu, złożenia broni i poddania się armii 
czerwonej, pod gwarancją zwolnienia wszystkich szeregowych oraz oficerów, 
którym poręczony zostanie wolny wybór bądź udania się do domu, bądź 
tez za granicę (przez Rumunię i Węgry) do formowanych tam oddziałów 
polskich dla dalszej walki z Niemcami. Obwieszczenia podobnej treści 

sPe°od:XechPrpolskdr W0 armii czerwoneJ- ukazywały się w wielu miej-

P°d tym przykładem, był los Lwowa (patrz uzu
pełnienia). Począwszy od dnia 12 września wojska niemieckie, które po
deszły pod Lwów daremnie próbowały go zdobyć, dokonywując następnie 
bezskutecznego oblężenia i ponawiając ataki, które zostały odparte. ?Gdy 
wojska sowieckie wdarły się na terytorium Polski i podeszły pod Lwów 

drugiej strony doszło pomiędzy nimi i wojskami niemieckimi do porozu- 
miema w sprawie wspólnej akcji. Dzień 21 września upewnił dowództwo 
obrony Lwowa o beznadziejności wysiłku. Wykorzystano okazję przysłania 
przez wojska sowieckie parlamentariuszy, żeby rozpocząć pertraktacje 
szewic^ni^dotrzymalh h°nOr°We Warunki kapitulacji, których jednak bol-
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Pertraktacje w sprawie oddania miasta bolszewikom prowadził generał 
Langner osobiście z delegowanym przez marszałka Timoszenkę generałem. 
Uzyskane przez niego i następnie spisane warunki kapitulacji, przewidy
wały m.in. zgodę na swobodny wymarsz oficerów, szeregowych i policji 
ze Lwowa oraz przemarsz ich przez okupowane tereny do Rumunii lub 
Węgier, po uprzednim złożeniu przez nich broni. Warunki kapitulacji 
przewidywały również obowiązek wyżywienia żołnierzy polskich w drodze 
do granicy lub do domów (odnośnie tych, którzy wybraliby powrót do 
domu) przez okupacyjne władze sowieckie.

Kapitulacja nastąpiła w dniu 22 września. Miasto poddało się armii 
czerwonej, która miała wkroczyć dopiero o godz. 15, o czym informowały 
rozklejone na murach odezwy generała Langnera, uzasadniające poddanie 
miasta zamiarem oszczędzania go przed zupełnym zniszczeniem. Według 
rozkazu oficerowie polscy mieli się gromadzić koło gmachu D.O.K. i po 
złożeniu broni w zwartych szeregach wymaszerować z miasta ulicą Łycza
kowską w stronę Winnik. Tymczasem na dwie godziny przed oznaczonym 
terminem armia czerwona ruszyła na Lwów, rozbrajając napotkane luźne 
oddziały. Oficerów, którzy po oddaniu broni, zamierzali iść do granicy 
rumuńskiej i w tym celu czwórkami wychodzili z miasta, na rogatce ły
czakowskiej otoczono kordonem wojsk czerwonych i już jako jeńców skie
rowano na wschód przez m. Winniki, a dalej pieszo w kierunku na Tarnopol. 
Następnie załadowano ich do pociągu i — zamiast do Rumunii lub do 
Węgier, — jak przewidywały warunki kapitulacji — wywieziono wszystkich 
do Rosji.

Opisuje to m. in. uczestnik tych wypadków, oficer polski, wybitny ma
larz i literat Józef Czapski, w swej książce pod tytułem „Wspomnienia 
Starobielskie“:

„Może najtypowszym przykładem metody dowództwa armii sowieckiej 
na terenie Polski od 17 września 1939 r. były pertraktacje przeprowadzone 
we Lwowie przez zastępcę głównodowodzącego Timoszenki ze sztabem 
generała Langnera, w sprawie paru tysięcy oficerów polskich, którzy brali 
udział w obronie Lwowa. Na podstawie rokowań, załoga Lwowa otrzy
mała gwarancję, że po kapitulacji miasta, oficerowie i szeregowi nie 
tylko zachowają zupełną wolność ruchu, ale że będą mogli wyruszyć do 
Rumunii czy Węgier, by poprzez te kraje móc się dostać do Francji i dalej 
walczyć.

Umowa ta była świadomym oszustwem ze strony dowództwa armii so
wieckiej, większość tych oficerów znalazła się razem z nami w Starobielsku 
i w innych obozach“.*)

•) J. Czapski: „Wspomnienia starobielskie", Rzym 1945, str. 9.

.Po opanowaniu miasta władze sowieckie zarządziły dodatkową reje
strację wszystkich pozostałych oficerów W. P. bez względu na to czy 
podlegali mobilizacji polskiej we wrześniu .1939 roku. Oficerom, przybyłym 
na rejestrację, oświadczono, że odtąd będą traktowani na równi z oficerami 
Armii Czerwonej. Tymczasem dnia 9 i 10 grudnia na podstawie sporzą
dzonych spisów, aresztowano i osadzono w Brygidkach, a następnie wywie
ziono około 2.000 oficerów służby czynnej i rezerwy.
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ROZDZIAŁ II.

Trzy obozy: Kozielsk — Starobielsk— Ostaszków

1. TRZY OBOZY

Wywiezieni z Polski na obszary ZSSR jeńcy polscy pewnych kategorii, 
a w szczególności oficerowie, umieszczeni zostali w trzech głównych obo
zach: w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Jesienią 1939 roku, zaczęły 
już stamtąd przychodzić listy do pozostałych w kraju rodzin. Na pod
stawie korespondencji oraz głównie zeznań tych jeńców, którzy pozostali 
przy życiu i znaleźli się na wolności po układzie polsko-sowieckim z roku 
1941, polskie władze wojskowe uzyskały materiał, wystarczający do od
tworzenia dość szczegółowego obrazu owych obozów wraz z ich składem 
osobowym.

a) KOZIELSK
Kozielsk — ongiś siedziba polskich rodów Ogińskich i Puzynów leży 

przy linii kolejowej Smoleńsk—Gorbaczewo—Tuła, około 250 km na płd. 
wschód od Smoleńska. Obóz znajdował się w zabudowaniach dawnego 
klasztoru. Obszar poklasztorny obejmował, prócz głównego kompleksu, 
również „Skit“, czyli pustelnie dawnych mnichów Eremitów, oddzieloną 
lasem i odległą o pół kilometra. .

Od końca listopada 1939, Kozielsk stał się obozem oficerskim, obejmu
jącym blisko 5.000 osób. Podobnie jak ze Starobielska, w okresie do po
czątków kwietnia 1940 r. wywożono stamtąd tylko nieliczne grupy lub 
poszczególne jednostki, przeważnie zaginione odtąd bez śladu. Tak samo 
jak ze Starobielska przed Bożym Narodzeniem 1939 wywieziono księży, 
w tym ks. prałata płk. Czesława Wojtyniaka, zastępcę polskiego biskupa 
polowego i ks. płk. Nowaka. Spośród nich odnalazł się następnie jedynie 
ks. Kantak, profesor seminarium duchownego w Pińsku.

Przed ogólną likwidacją obozu kozielskiego, rozpoczętą w pierwszych 
dniach kwietnia 1940 r. znajdowało się w nim:

Generałów — 4: Bohaterewicz St., Minkiewicz H., Smorawiński M., 
Wołkowicki J.;

Kontr-admirał — 1: Czernicki Ks.;
Pułkowników i podpułkowników — około 100;
Majorów — około 300;
Kapitanów i rotmistrzów — około 1.000;
Poruczników i podporuczników — około 2.500;
Podchorążych — powyżej 500.
Razem: około 4.500 osób.
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1 i““'? “, W«dznajdowało się tam: 1 J połowę liczby ogólnej,

2) P,o!sk’ch szkół akademickich;
dowali się wybitni polscy * CyWlnych’ ™ód zna/
nikówt prawników ~ sędziów, prokuratorów, adwokatów i urzęd

uj kilkuset inżynierów;
5) kilkuset nauczycieli szkół średnich i powszechnych-

kozielskiego, było m in 2 nułko wnikną xWOjn^’. deportowanych do obozu

pupo, pod ~»»£m L„?„dow,k“
wała się ona naprawdę inaczej Nosiła r™k„n,n Jednak wersje, ™ nazy- 
bitnych generałów polskich szczególnie -1 nazwisko jednego z wy-i dlatego je ukrywała (patrz““ Jo) zmenawidzon^° P^z bolszewików

b) STAROBIELSK

(«Ł°bw:Lix stsm rwie<!kiei '"™w

torne te zabudowania już w pierwszych latach i ynkow’ Poklasz-
jako przejściowy obóz koncentracyjny dla wio?»?' W0 UcyJnych służyły,

- •'~1~ 
p.djtku’l, W *>

“F k^f t Ł*sr PkiA- Ł”k°”ii *■•
Pułkowników i podpułkowników — około 150- 
Majorow — około 230;
Kapitanów i rotmistrzów — około 1.000;
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Poruczników i podporuczników — około 2.450;
Polskich osób cywilnych — 52.
Razem — około 3.910 osób.
Jeśli chodzi o specjalności wojskowe, było w tym kilkuset lotników, 

pełny skład Wojskowego Instytutu Gazowego, lekarze i kapelani wojskowi 
wszystkich wyznań, czyli księża katoliccy, pastorzy protestanccy i żydowscy 
rabini. - •

Jeśli chodzi o oficerów rezerwy, było w Starobielsku:
1. Kilkunastu profesorów i docentów polskich szkół akademickich;
2. Blisko 400 lekarzy wojskowych i cywilnych;
3. Kilkuset prawników — sędziów, prokuratorów i adwokatów, urzędni

ków;
4. Kilkuset inżynierów;
5. Wielu nauczycieli szkół średnich i powszechnych;
6. Wielu poetów, literatów i dziennikarzy;
7. Szereg działaczy społecznych i politycznych.
Wśród jeńców starobielskich znajdowali się również, podobnie jak w 

innych obozach, inwalidzi z poprzedniej wojny, aresztowani przez władze 
sowieckie jako oficerowie i dołączeni do obozu jeńców wojennych.

c) OSTASZKÓW

Ostaszków jest to miasteczko powiatowe na północny-zachód od Kalinina 
(Tweru), położone nad jeziorem Seliger przy linii kolejowej Wielkie Łuki— 
Bołogoje. Obóz znajdował się kilkanaście kilometrów od miasteczka na 
wyspie tegoż jeziora Seliger i był umieszczony — podobnie jak dwa obozy 
poprzednie — na terenach dawnego klasztoru.

Od listopada 1939 r. do pierwszych dni kwietnia 1940 r„ jako do daty 
rozpoczętej likwidacji obozu, przebywało w nim około 6.500 osób. W prze
ciwieństwie do dwu obozów, omówionych poprzednio, Ostaszków nie był 
obozem oficerskim. Znajdowało się w nim jedynie około 400 oficerów, 
wśród których około 300 oficerów policji, zmilitaryzowanej po wybuchu 
wojny we wrześniu 1939 r. Poza tym umieszczono tam oficerów, podofi
cerów i szeregowych wywiadu, żandarmerii, Korpusu Ochrony Pogranicza, 
PO“cji oraz straży więziennej. Prócz tego skoncentrowano w Ostaszkowie 
kilkudziesięciu duchownych, osadników wojskowych (głównie z ziem pół
nocno-wschodnich), ziemian i sądowników.

Podobnie jak oficerowie, uwięzione w Ostaszkowie kategorie społeczne 
narodow „burżuazyjnych“ uważane są przez system sowiecki za szczególnie 
niebezpieczne i wymagające wytępienia.

SPOŚRÓD 15.000 — ODNALAZŁO SIĘ 400 JEŃCÓW*)

•) Patrz: „Lista Katyńska“ — jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk 
zaginieni w Rosji Sowieckiej“. Opracował A. Moszyński, „Gryf“ — Londyn 1949’

2 Zbrodnia Katyńska

Ogółem w trzech obozach, wyżej opisanych, przebywało w niewoli sowiec
kiej z wiosną 1940 r. blisko 15.000 polskich jeńców, w znacznej większości 
oficerów. Z liczby tej odnalazło się w roku 1941 r. po wybuchu wojny 
sowiecko-niemieckiej oraz odnowienia stosunków Polski ze Związkiem 
Sowieckim, zaledwie około 400. Byli to ci wyłącznie oficerowie, którzy ze 
Starobielska, Kozielska i Ostaszkowa — poprzez obóz Pawliszczew Bor_
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przewiezieni zostali do obozu Griazowiec. Spośród generałów, znajdujących

8OOOSZnfirZ7ńCZyli okoł° 14'500 P°lskich jeńców, z pośród których przeszło

2. WSPOMNIENIA OSOBISTE OCALONYCH 

nySfcTSd^“^ CZy za™d°wi’ to w każdym narodzie demokratycz
nym ci przedstawiciele wszystkich warstw społecznych, którzy osiatmaw«-v 
wyzszy stopień wykształcenia tworzą zarazem poważną część grupy kaźX 
stki5hP^CjerlStT’ będącej najwyższym wytworem jego kultury^rt^wszy-

poziom kultury, reprezentowany przez jeńców pol-
zarazem ludzkości. 1 
światło na charakter i 
skich trzech obozów.

a) FRAGMENTY KOZIELSKIE
Profesor Stanisław Świaniewicz upoważnił redakcję tej książki do 

ogłoszenia kilku fragmentów jego wspomnień. Fragmenty te nie tylko 
malują życie i atmosferę duchową obozu polskich jeńców Kozielska,^le 
zdają się odsłaniać istotne, głębokie źródła nadchodzącej i przeczuwanej 
odrf±- P<)?rka i R°Sja t0 nie tylk0 dwa «siadujące naród™ ale dwie 

cywilizacje, przeciwstawienie dwu światów pojęć. Jeden z nich 
ył reprezentowany przez polskich oficerów-jeńców, a drugi przez licznych 

śfedXW A /Ch Nf W.D, przysłanych dla ich nadzoru i przeprowadzenia 
£dzSFwv^„nLbyły jekie<: kozielski’ opisuj€ w 3W0ich szkicach typ? 
W st?pujące po obu przeciwnych stronach. Usiłuje on przy tym

OFICEROWIE POLSCY A OFICEROWIE N.K.W.D.

„Ogólny nastrój jeńców kozielskich był raczej optymistyczny. U Pola- 
Jest zro.dł,em. Slły’ w najcięższych chwilach zachowują oni 

wiarę w lepszą przyszłość i gotowość do dalszej walki. Jeńcy koziek.iv 
wierzyli w potęgę zachodnich armii sprzymierzonych, nienawidzili Niemców^ 
me wyobrażali sobie, aby Hitler mógł wygrać wojnę. Te silne i zdecydowane 
sympatie dla Zachodu szczególnie drażniły sowieckich oficerów Sprawu
jących straż nad obozem. Jeńcy polscy natomiast sądzili naiwnie że żą
dając uparcie wydania w ręce Anglii i Francji, będą mogli swo?e
marzenie o połączeniu się z armiami sprzymierzonymi. Nawet ci jednak 
sposrod oficerów, którzy zdawali sobie sprawę z sowieckiej niechęci do 
Zachodu, uważali za obowiązek stwierdzać i podkreślać nasz charaktS ofi 
cerów armii sprzymierzonej z państwami zachodnimi. Kiedy rozeszły sie 
hffł°Sj1’ i® poczhodzący ze środkowych i zachodnich dzielnic Polski
będą odesłani do domow (na obszary okupowane przez Niemcy) gen Min’ 
kiewicz, najwyższy stopniem oficer obozu, wydał rozkaz odrzucenia ’ przez 
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jeńców wszelkich propozycji odsyłania na polskie obszary, zajęte przez 
Niemców. W myśl regulaminu, każdy żołnierz, znalazłszy się w rękach 
nieprzyjaciela, ma obowiązek uczynić wszystko możliwe, aby zbiec i połą
czyć się z walczącymi siłami kraju. W tym czasie Polskie Siły Zbrojne 
były głównie we Francji, a częściowo w Syrii z armią gen. Weyganda 
i wszystkie myśli polskich jeńców wojennych w obozach sowieckich skie
rowane były na możliwość połączenia się ze swoją armią.

Sowiecka taktyka polityczna zna dwa sposoby postępowania z pokona
nym przeciwnikiem: zmusić go do pracy i służby dla dobra Związku So
wieckiego (w takim wypadku może on i powinien być poddany „re-edu- 
kacji“), albo w drugim wypadku „unicestwić go“. Sowieckie władze mu- 
siały rozstrzygnąć, która z tych dwu metod winna być zastosowana do 
oficerów polskich, znajdujących się w ich rękach. Przygotowanie mate
riałów do tej decyzji stało się zadaniem specjalnego zespołu śledczego 
N»K.W.D. pod zwierzchnictwem kombriga wojsk N.K.W.D., Zarubina,*)  
który przybył do Kozielska, aby zbadać i scharakteryzować tę zdobycz 
wojenną w postaci kilku tysięcy polskich oficerów, którą sojusz z Niem
cami dał Związkowi Sowieckiemu. Ekipa kombriga Zarubina była zespołem 
studiów nad problemem polskich oficerów.

*) W okresie tym nie przywrócono jeszcze w armii sowieckiej stopni general
skich, a „kombrig“, czyli skrót słów „komendant brygady“, odpowiadał najniż
szemu stopniowi generalskiemu.

Jednym z pierwszych następstw przybycia do obozu wyższych przedsta
wicieli N.K.W.D. była względna poprawa materialnych warunków naszego 
bytu. Jedzenie polepszyło się i — chociaż bardzo skromne — wystarczało 
do życia. Pomieszczenia pozostały dalej złe, miejsca było mało, z praniem 
i łaźnią wielkie trudności. Gnębiły nas też wszy, ta nieodłączna plaga 
rosyjskiego życia.

Zaczęło się przesłuchiwanie jeńców, do którego władze sowieckie przy
wiązywały dużą wagę. W oczach sowieckich Polska przedstawiała się jako 
narzędzie anglo-francuskiego kapitału, które wprawdzie skierowane obecnie 
przeciw Niemcom, mogło być w innych warunkach użyte przeciwko Z.S.S.R. 
W związku z tym ze strony sowieckiej przywiązywano dużą wagę do do
kładnego zbadania oficerów polskich.

Zadanie to nie było łatwe. Każdy z tych cudzoziemców musiał być naj
dokładniej ze wszystkich stron prześwietlony, a jego poglądy i wartość 
z punktu widzenia sowieckiego ustalone. Każdego jeńca przesłuchiwano 
oddzielnie, przesłuchiwania trwały po kilka godzin, a niektórzy byli wzy
wani wielokrotnie, często nocami. Każdy oficer polski musiał najdokładniej 
opowiedzieć całą swoją przeszłoćś, zapoznać badającego oficera N.K.W.D. 
ze swoimi poglądami, zwłaszcza na sprawy społeczne i politykę, często na 
filozofię; musiał ujawnić swoje pochodzenie socjalne i sposób życia w 
Polsce, podać szczegóły o swojej rodzinie, przyjaciołach, znajomych itd. 
Niezależnie od tych zeznań bezpośrednich, oficerowie N.K.W.D. zbierali 
wiadomości o każdym jeńcu z rozmaitych innych źródeł. Często jeniec pod
czas swego przesłuchania przekonywał się ze zdumieniem, że śledczy, 
badający go, wiedział już bardzo wiele o jego osobie i znał liczne szczegóły 
z jego przeszłości. Zaskakiwanie tymi wiadomościami badanego jeńca 
należało do ulubionych metod N.K.W.D. Jeden z jeńców pochodzący z Po
lesia, usłyszał z ust śledczego — ku swemu osłupieniu — najdokładniejszy 
opis domu, w którym mieszkał i jego urządzenie. Prócz tych badań każdy 
z jeńców był fotografowany ze wszystkich stron, a fotografie te, załą
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czone do aktów, były prawdopodobnie wraz z innymi wysyłane do Moskwy, 
tylko niektórzy sposrod jeńców byli wyróżniani wezwaniem na rozmowę 
do samego Zarubma, najwyższego stopniem oficera N.K.W.D. w obozie. 
Najczęściej zapraszał on starszych oficerów, ale czasem wzywani byli rów- 

St°pniem szczególnie tacy, którzy przed wojną zajmowali jakieś 
wybitniejsze stanowisko w życiu cywilnym. Wezwanie do Kombri-a było 
zawsze oznaką szczególnego zainteresowania ze strony władz sowieckich.

Prócz badan N.K.W.D. podjęto próbę „re-edukacji“ politycznej jeńców. 
Obóz został przyozdobiony rozmaitymi propagandowymi plakatami. Wy
stawiono duże tablice z pełnym tekstem konstytucji sowieckiej agitatorzv- 
wychowawcy byli w nieustannym ruchu pomiędzy barakami, opowiadając 
o życiu w Sowietach i starając się przekonać jeńców o wyższości te’o 
systemu społecznego, który w Z.S.S.R. został stworzony. Zarzucano obóz 
setkami propagandowych broszur, sprzedawanymi po śmiesznie niskich 
cenach. Prócz tego dostarczano sowiecką prasę, a na podwórzu obozowym 
umieszczono głośniki, z których rozlegały się audycje moskiewskiego radia.

Trzeba stwierdzić, ze „re-edukacyjne“ wysiłki nie urzynosiły pożądanych 
skutków. Oficerowie polscy chętnie czytali gazety i słuchali radia, ponie
waż chcieli mieć wiadomości o sytuacji wojennej. Broszury propagandowe 
także kupowano, ale dlatego że były tanie, a o papier do użytku codzimi- 
m iz w n° barf.zo trudno. Jeńcy polscy mówili jednak otwarcie oficerom 
N.K.W.D., ze me są bynajmniej przekonani o wyższości sowieckiego sposobu 
życia. Stwierdzili tez, że widzieliby chętnie Rosję sowiecką, jako sprzy
mierzeńcaprzeciw Niemcom, ale' nie chcą by Polska stała się częścią 
Z.S.S.R. Nie ukrywali om tez, ze czczą marszałka Piłsudskiego, którego 

r w® uwaza? za śmiertelnego swego wroga. Dzień imienin Marszałka, 
x czyli 19 mai ca, był uroczyście święcony w obozie, mimo surowych zarządzeń 

wydanych przez władze, przeciwko wszelkiego rodzaju obchodom narodo-

PORUCZNIK K. I KAPITAN BYCHOWIEC
Do por. K. który pierwszy został z naszego bloku wezwany na transport 

miałem szczególną sympatię z powodu jego śmiałych i pełnych rozmachu 
planów i marzeń, z których mi się czasami zwierzał. Był to 26-letni chło
pak, zawodowy oficer kawalerii, który przed wojną stacjonował w Białym
stoku. W pierwszych dniach września 1939 r. por. K. wziął udział w rejdzie 
naszej kawalerii na teren Prus Wschodnich, gdzie tez został ranny w nogę. 
Koledzy w jakiś sposób potrafili jednak dostarczyć go do Wilna, gdzie 
został umieszczony w szpitalu wojskowym na Antokolu. Tam też trafił 
w ręce rosyjskie, gdy Rosjanie 18 września 1939 r. obsadzili Wilno. W 
październiku 1939 r. przed przekazaniem Wilna władzom litewskim oświad
czono mu, że zostanie on wywieziony do Rosji jako jeniec wojskowy. 
Sytuacja por. K. była szczególnie trudna, gdyż magazyny szpitalne zostały 
rozgrabione przez żołnierzy rosyjskich i w ten sposób por. K. stracił 
mundur i buty. Był jedynie w chałacie szpitalnym. Dr. P., która się nim 
w szpitalu opiekowała wydostała ubranie cywilne — i w tym ubraniu bez 
płaszcza, w kocu został on w początku listopada 1939 r. przywieziony 
do Kozielska. Nie dano mu nawet kul, któreby mu pozwoliły na jakie 
takie poruszanie się. Był to już okres chłodnych jesiennych nocy, które 
P°r- K-. zasiał odczuwać szczególnie dotkliwie. Pomimo to przybył on 
do Kozielska w doskonałym humorze. Ujrzałem go po raz pierwszy iak 
podtrzymywany z jednej strony przez kolegę skakał na jednej nodze po 
podwórzu obozowym żywo i dowcipnie gestykulując
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Tak się potem ułożyło, że znaleźliśmy się na jednej sali, w której prze- 
i tieszkaliśmy razem kilka miesięcy. Polubiłem go za wielkie bogactwo 
jego natury i za śmiałość jego młodzieńczych romantycznych planów ży
ciowych. Inteligencja jego była znacznie powyżej przeciętnego poziomu 
zawodowego oficera, lecz jednocześnie w jego planach i marzeniach było 
coś chłopięcego, prawie dziecinnego. Por. K. kochał wojsko, kochał swój 
zawód i wierzył w swcją gwiazdę. Ideałem jego był Napoleon i istotnie 
ilość literatury na temat dziejów napoleońskich, które on przeczytał, była 
bardzo pokaźna... Wojnę, która się na świecie rozpaliła por. K. uważał 
za swoją wyjątkową szansę. Był niemal pewny, że uda mu się wydostać 
z Rosji. Powoli przygotowywał się do ucieczki, którą zamierzał na wiosnę 
1940 r. Miał zamiar przejść jak najdalej w kierunku Kaukazu lub rosyj
skiej Azji Środkowej, aby stamtąd wydostać się do Turcji lub Persji. 
Gdy w gazetach rosyjskich wyczytaliśmy wiadomość o tworzeniu się w 
Syrii armii gen. Weyganda, porucznika K. wprowadzało to w stan zupeł
nego entuzjazmu. Najmilszym zajęciem jego wyobraźni stało się tworzenie 
domysłów jak w praktyce życie oddziałów wojskowych wć Syrii musi wy
glądać. Chciał przejść Kaukaz, aby poznać teren, na którym, jak sobie 
wyobrażał, armia gen. Weyganda będzie wkrótce walczyła. Słowa „do 
Weyganda“ stały się hasłem, którym pozdrawiał kolegów z rana. Tym
czasem uczył się na wszystkie sposoby rosyjskiego, uważając, że możliwie 
poprawne władanie tym językiem jest konieczne dla uskutecznienia jego 
planów.

Gdy tylko noga jego poprawiła się w stopniu, który mu pozwolił na 
swobodne poruszanie się, por. K. zaangażował się do pracy przy centralnym 
ogrzewaniu. Zasadniczo oficerowie w Kozielsku nie byli pędzeni do roboty, 
prócz doraźnych prac związanych z funkcjonowaniem obozu. Jednak ochot
nicy mieli możność urządzenia się do stałego wykonywania pewnych prac 
i wówczas otrzymywali dodatkowe porcje na obiad i kolację. Prace te 
polegały przede wszystkim na pomaganiu robotnikom cywilnym rosyjskim, 
których pewna ilość pracowała w Kozielsku w związku z wodociągami, 
centralnym ogrzewaniem, drobnym remontem itp. Por. K. wszedł w bliższy 
kontakt z robotnikami, którzy pracowali przy centralnym ogrzewaniu i 
wodociągach, zaprzyjaźnił się z niektórymi z nich i ci go urządzili do 
pracy jako ślusarza. Za pośrednictwem tych robotników zaczął się on 
powoli zaznajamiać z życiem na zewnątrz obozu i spodziewał się, że w 
swoim czasie te stosunki przyczynią się do ułatwienia wykonania jego 
zamiarów ucieczki.

Stosunek por. K. do Rosji i komunizmu był dość skomplikowany i pełen 
sprzeczności. Polskich komunistów i tych wszystkich, którzy poszli na 
współpracę z okupantem sowieckim, traktował z najwyższą pogardą i uwa
żał ich za zwykłych zdrajców. Terminy i porównania, których używał, 
gdy mówił o Wandzie Wasilewskiej, nie są do powtórzenia w słowie 
drukowanjun. O rosyjskich komunistach mówił raczej z humorem, lecz 
bez nienawiści, zresztą strona doktrynalna komunizmu mało go intereso
wała. Natomiast do wszystkiego, co dotyczyło życia Armii Czerwonej 
ustosunkowywał się poważnie i z pewnego rodzaju sympatią. Chętnie 
czytywał wszelką literaturę w tej sprawie, nauczył się szeregu wojskowych 
pieśni rosyjskich i ciągle je śpiewał, irytując tym niezmiernie wielu kole
gów. V/ tym zawodowym żołnierzu było pewne poczucie koleżeństwa w 
stosunku do tych, których uważał za swych przyszłych przeciwników. 
. Takim był ten oficer, który został pierwszy wezwany do od dawna 
zapowiadanej podróży. Poświęciłem tych kilka stron charakterystyce jego
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sylwetki nie tylko dlatego, żeby oddać hołd pamięci towarzysza, którego 
lubiłem, lecz również z innego jeszcze względu. Nie mogę zapomnieć 
wyrazu jego twarzy w momencie, gdy zakomunikowano mu wezwanie. Coś 
dziwnego odbiło się w oczach tego chłopca, który dotychczas z humorem 
i wiarą we własną gwiazdę znosił wszystkie przeciwności losu i wszystkie 
cierpienia fizyczne. Nie był to strach, lecz coś jakby jakaś przepaść 
bezdenna otworzyła się pod jego nogami. Powoli jednak opanował się 
i z humorem jak zawsze, zaczął żegnać się z nami. Był to wyjątkowy 
wypadek, kiedy wśród tych, co odjeżdżali pod Katyń, zauważyłem coś 
jakby przeczucie tego losu, który czekał ich następnego ranka.

Gdy por. K. wychodził konwojowany przez „strełka“, przybiegł jeden 
z kolegów z wiadomością, że z innego bloku w sposób analogiczny wezwano 
kpt. Bychowca. Kpt. Bychowca znałem również bliżej niż innych towa
rzyszy niedoli, gdyż należeliśmy z nim do tego samego pułku _ i w końcu
sierpnia 1939 r. razem wyruszyliśmy na front. Dowodził on 1-szą Kompanią 
I baonu i był uważany za najlepszego dowódcę kompanii pułku. W pierw
szych dniach września, przez dywizję naszą rozlokowaną w ugrupowaniu 
obronnym pomiędzy Piotrkowem i Wolborzem przewaliła się pancerna 

1 masa niemiecka. Spowodowało to zerwanie łączności pomiędzy oddziałami 
i większość naszego ipułku trafiła do niewoli. Mniejszości składającej się 
przeważnie z oddziałów I baonu udało się uniknąć tego losu i wyjść z 
lasu, dookoła którego maszerowały nieprzyjacielskie kolumny pancerne Do 
tej mniejszości należeliśmy wspólnie kpt. Bychowiec i ja. Niemcy szli 
na wschód szerokimi i wygodnymi drogami. Myśmy się poruszali w tym 
samym kierunku bocznymi dróżkami, nieprzerwanie atakowani przez samo
loty meprzyjacielskie, których ogień zresztą był bardzo mało skuteczny. 
Niedaleko od Chełma nastąpiła reorganizacja resztek naszej dywizji. 
Resztki dwóch pułków zostały połączone w jeden pułk kombinowany, nad 
którym dowodztwo objął ppłk. dypl. Gustaw Nowosielski. Kpt. Bychowiec 
został znowu dowódcą I kompanii i znowu był uważany za najlepszego 
dowodcę kompanii pułku. Ja zostałem przydzielony do sztabu pułku jako 
oficer informacyjny i w ciągu dziesięciodniowego okresu akcji, która potem 
nastąpiła, stałem się z natury rzeczy bliskim współpracownikiem dowódcy 
pułku. Pułk walczył w dniach 18 i 19 września nad Bugiem pod Doro
huskiem, gdzie podlegaliśmy ppłk. dypl. Tadeuszowi Rudnickiemu, który 
faktyczme dowodził resztkami naszej dywizji, od chwili wyjścia jej z rejo
nów Piotrkowa, Wolborza i Spały. W bitwie pod Tomaszowem Lubelskim 
w dniu 25 września wchodziliśmy w skład brygady gen. Wołkowickiego 
i Stanowiliśmy centrum naszego ataku. 25 i 26 września biliśmy się z 
Niemcami nad Wieprzem pod Krasnobrodem. We wszystkich tych bitwach 
kompanii kpt. Bychowca bywały zawsze poruczane najbardziej odpowie- 

■ azialne i niebezpieczne zadania, z których on zawsze wywiązywał sie w 
sposob wywołujący nie tylko pochwały, lecz nawet podziw ze strony do- 
wodcy pułku. J

W dniu 23 września w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim Niemcy na 
odcinku kpt. Bychowca wycofali się tak pospiesznie, że nie zdołali nawet 
zabrać rannych. W wypadkach tego dnia indywidualność kpt. Bychowca 
zarysowała się szczególnie jaskrawo. I Baon pod dowództwem kpt Paw
łowskiego (również jeńca kozielskiego), w ciągu dnia kolejnymi skokami 
posuwał się powoli naprzód. Główny ciężar akcji przypadł znowu w udziale 
I kompanii. Po południu dowódca pułku udał się w moim towarzystwie, 
aby odwiedzić stanowisko dowódcy I kompanii. Posuwaliśmy się ostrożnie 
wykorzystując różnego rodzaju zarośla jako zasłonę. Niemiecka artyleria
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ostrzeliwała gęsto lasek na naszych tyłach, przez który podciągały rezerwy 
składające się z oddziałów II baonu. Pomiędzy laskiem a nami znajdowały 
się zdobyte stanowiska niemieckie, z których nasi sanitariusze zbierali 
i odsyłali w tył rannych. Niemieckie karabiny maszynowe siekły bez
litośnie dokoła stanowiska kpt. Bychowca, utrudniając bardzo skoki i czoł
ganie się od zasłony do zasłony tym, którzy musieli to stanowisko osiągnąć. 
Gdyśmy go wreszcie osiągnęli kpt. Bychowiec zaraz po zameldowaniu się 
dowódcy pułku zaczął wyrzekać, że w żaden sposób nie może wykryć po
zycji tych niemieckich karabinów maszynowych, które kładły swój ogień 
w pobliżu, poruszając lekkimi podmuchami trawę w różnych miejscach 
dookoła nas. „Panie Pułkowniku, one są naprawdę wspaniale zamasko
wane“ — tłumaczył się kpt. Bychowiec. W tych słowach „wspaniale“ 
zabrzmiał podziw i pochwała dla doskonałego wyszkolenia przeciwnika. 
Spojrzałem na kpt. Bychowca. „To dopiero mentalność sportsmana“ — 
pomyślałem sobie. W chwilę potem kpt. Bychowiec zwrócił się do dowódcy 
pułku z prośbą o rozkaz, aby ranni Niemcy, których w tej chwili zbierali 
nasi sanitariusze, byli jak najstaranniej opatrzeni i obandażowani. „Na 
stanowiskach niemieckich znalazłem naszych rannych; byli doskonale oban
dażowani. Musimy Niemcom odpłacić tym samym“ — motywował swoją 
prośbę kpt. Bychowiec. Patrzyłem na tę postać młodego dowódcy kompanii, 
stojącego w ogniu niemieckich karabinów maszynowych oraz meldującego 
dowódcy pułku troskę swoją o rannych jeńców niemieckich, — i myślałem 
jak wiele tradycji rycerskich, tak obcych epoce totalizmów, tkwi jeszcze 
w psychice polskiej.

Ta scenka szczególnie żywo utkwiła mi w pamięci. I dziś kiedy ją sobie 
w związku z dziejami kozielskimi wspominam, daje mi ona więcej elementów 
dla zrozumienia motywów decyzji katyńskiej niż te wszystkie skompliko
wane rozumowania i domysły na ten temat, których tyle słyszałem. Dla 
kpt. Bychowca nie mogło być miejsca w Związku Sowieckim i nie mogło 
być miejsca w tym świecie, który komuniści rosyjscy chcą zbudować. Kpt. 
JBychowiec nie stanowił żadnego szczególnego wyjątku ani przedstawiał 
żadnej szczególnej jaskrawej indywidualności. Był on przedstawicielem 

■dość rozpowszechnionego typu młodych i dzielnych oficerów wychowanych 
w podchorążówkach Polski Niepodległej. W każdym pułku był taki kpt. 
Bychowiec lub kilku takich kapitanów Bychowców. W Kozielsku, jak za
pewne również w Starobielsku i Ostaszkowie, było dużo przedstawicieli 
tego typu. Ich moralna postawa była obca i niezrozumiała dla NKWD-istów, 
którzy ich badali. Ich dzielność i odwaga nasuwały przypuszczenie, że 
mogą to.być ludzie niebezpieczni. Było rzeczą jasną, że im więcej przed
stawicieli tego typu zostanie zlikwidowanych, tym łatwiejszy będzie przy
szły zwycięski marsz imperialnej potęgi sowieckiej na Zachód.

W dniu 28 września w lasach kilkanaście kilometrów na północny-wschód 
od Jarosławia, zostaliśmy razem z kpt. Bychowcem wzięci do niewoli przez 
oddział kawalerii sowieckiej. Odprowadzono nas w grupie szeregu innych 
oficerów polskich do sztabu dywizji. Dowódca dywizji młody i widocznie 
bardzo energiczny, wyszedł w towarzystwie adiutanta i kilku innych ofice
rów sowieckich. Oczy jego spotkały się z oczyma kpt. Bychowca. Sowiecki 
dowódca przyjrzał mu się uważnie i zwracając się do innych oficerów 
powiedział: „Mołodoj i widno bojewoj kapitan“ — i przez moment jakby 
jakiś powiew dawnych czasów, kiedy wojna była walką rycerską, przeszedł 
między nami, to znaczy polskimi i sowieckimi oficerami, stojącymi w 
grupie zwycięzców i zwyciężonych w cieniu rozłożystych lip i dębów oka
lających polski dwór. I znów ten powiew złączył się w mojej pamięci 
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z osobą kpt. Bychowca. Powiewy takie są zgodne z naszą tradycją woj
skową i odpowiadają tej moralnej postawie wobec wojny, która się wytwo
rzyła na tle cywilizacji chrześcijańskiej. Lecz dla oficerów sowieckich 
był to powiew niedozwolony. W obozach i więzieniach sowieckich siedzi 
wielu oficerów Armii Czerwonej, którzy są tam właśnie dlatego, że tego 
rodzaju powiewom ulegali.

W Kozielsku widywałem kpt. Bychowca stosunkowo rzadko. Zostaliśmy 
umieszczeni w różnych blokach, poza tym różne były nasze zainteresowania 
intelektualne i niewątpliwie różny sposób patrzenia na wiele rzeczy, lecz 
łączyło nas poczucie koleżeństwa zrodzone w dniach wspólnej pracy w 
obliczu nieprzyjaciela. Istniała niewątpliwie między nami ta nić szcze
gólna, która się zadzierzga pomiędzy towarzyszami bojowymi i daje im 
pewność, że mogą na sobie wzajemnie polegać. Dziś, gdy wspominam 
ten dzień, w którym kpt. Bychowiec odszedł z kozielskiego obozu do Katy
nia chciałbym znaleźć właściwe słowa, aby w sposób godny odsalutować 
towarzysza, z którym w dramatycznych dniach września 1939 r. przypadło 
mi w udziale pełnić swój obowiązek.

ŻYCIE RELIGIJNE OBOZU

Zadanie sowieckich władz „re-edukujących“ polskich jeńców było szcze
gólnie utrudnione dzięki żywej i gorącej religijności internowanych. Wy
korzenienie „przesądów religijnych“ należy do zasadniczego programu 
sowieckiego wychowania, ale w dziedzinie tej polscy jeńcy byli sżczególnie 
oporni i okazywali głosicielom „bezbożnictwa“ jawną pogardę.

Wiele konfliktów wynikało z powodu modlitw wieczornych. Wspólne 
modlitwy wieczorne są tradycyjnym obyczajem wojska polskiego i usiło
waliśmy zachować ten obyczaj w niewoli, pomimo wyraźnych zakazów 
władz obozowych. Zakazy te były ignorowane i modlitwy początkowo 
odmawiano na głos,! a następnie — gdy zaczęły się kary za udział w 
modlitwach — zastąpiono je kilkuminutową ciszą. Trzeba sobie wyobrazić 
wnętrze dawnej prawosławnej cerkwi, w której mieści się sześciuset więź
niów. Pięciopiętrowe rusztowania drewnianych nar wypełniają niemal całą 
przestrzeń. Duża barokowa cerkiew — fundacja książąt Puzynów — po
grążona w półcieniu, którego nie mogły rozjaśnić nieliczne punkty świetlne: 
kilka żarówek palących się słabym, brudno-czerwonym światłem, tu i ówdzie 
świeca albo nikły płomień naftowej lampy, nie wiadomo skąd zdobyte 
przez więźniów. Wieczorem około godz. 9-tej gwar 'rozmów i codzienna 
krzątanina kilkuset jeńców, zakwaterowanych w cerkwi, ulegały nagłej 
przerwie. Od strony chóru, tonącego w zupełnej ciemności, odzywał się 
głos: „Zarządzam trzyminutową ciszę“. Wtedy zamierało wszelkie życie 
w tym ludzkim ulu i każdy milkł, stając w miejscu, gdzie zastało go 
wezwanie. Cisza bywała tak głęboka i skupiona, jak podczas Podniesienia 
na Mszy Św. Tylko z podwórza dochodziły odgłosy życia zewnętrznego, 
lecz tłumione przez grube mury cerkwi wydawały się one bardzo odległe 
i obce. Ludzie rozmaitych wyznań i światopoglądów — katolicy, protestanci, 
prawosławni, Żydzi, wolnomyśliciele, pogrążali się w ciągu tych kilku minut 
w głąb własnej jaźni i poprzez własną duszę szukali kontaktu z Tym, co 
stanowi najistotniejszą treść wszelkiego bytu. Pamiętam młodego podcho
rążego służby sanitarnej, studenta medycyny z Wilna, Żyda, komunistę 
z przekonań. W chwilach modlitewnej ciszy tkwił on tak samo w bezruchu 
i skupieniu jak inni. Nie wiem, co z nim się potem stało; przypuszczam, 
że legł w grobie katyńskim obok innych.
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Pamiętam, jak .pewnego razu kapitan N.K.W.D. wszedł do budynku 
cerkiewnego podczas tych kilku minut skupienia. Zatrzymał się w progu, 
zapytał jednego z jeńców stojących w bezruchu o wytłumaczenie tej dziwnej 
ciszy, a echo jego głosu odbiło się kilkakrotnie pod kopułą cerkwi... 
Zapytany nawet nie spojrzał na niego — tkwił nadal w bezruchu i sku
pieniu. Kapitan N.K.W.D. należał do tej zewnętrznej, obcej i doczesnej 
prawdy materialnej od której próbowaliśmy oderwać się w tych chwilach 
rozmyślań i poszukiwania łączności z Prawdą nieprzemijającą. Po kilku 
minutach ten sam głos, który z pogrążonego w ciemności chóru zarządził 
ciszę, ogłosił: „Koniec ciszy“ —■ i nagle nasz ludzki ul wrócił do normalnego 
życia, do ruchu i gwaru. Kapitan N.K.W.D. opuścił cerkiew, bez wątpienia 
głęboko przekonany, że miał sposobność być świadkiem nowej manifestacji 
nienawiści do Z.S.S.R.

W listopadzie i grudniu 1939 r. organizowano w obozie nocńe nabożeń
stwa. Kapelani wojskowi odprawiali Mszę świętą i udzielali Komunii 
świętej w formie chleba, pochodzącego z racji obozowych. Noc, ciemności, 
wnętrze prawosławnej cerkwi — wszystko to nadawało dziwnej i głębokiej 
wymowy starym łacińskim obrzędom. Rychło jednak władze obozowe 
dowiedziały się o tych nabożeństwach i kilku księży poszło za karę do tzw. 
karceru. Kary te jednak pozostały bez pożądanych skutków, a prawdziwe 
uczucia religijne jeńców rosły pomimo wszelkich wysiłków „re-edukacyj- 
nych“.

Ale w noc wigilijną r. 1939 władze sowieckie wydały specjalne zarzą
dzenia: prawie wszyscy nasi kapelani zostali wywołani i wywiezieni w 
nieznanym kierunku. Tylko o jednym z nich, ks; Kantaku słuch nie zaginął. 
Ratunek swój zawdzięczał temu faktowi, że był obywatelem Gdańska. 
Inni zniknęli bez śladu. Pozostało pytanie groźne w swojej tajemniczości: 
dlaczego dla wywiezienia księży wybrano właśnie noc Wigilijną ? Miste
rium nocy Wigilijnej odgrywa jeszcze większą rolę w tradycji kościołów 
wschodnich, niż w obyczajach chrześcijaństwa zachodniego. Noc cudowna, 
noc tajemnicza, w ciągu której świat się przemienia. Według legendy w noc 
tę, .gdy pierwsze gwiazdy zaświecą na niebie, po ziemi rozlewa się moc 
cudowna, która sprawia, że często wytrych nie jest w stanie wyłamać 
zamku, że trzymająca sztylet ręka mordercy bezwładnie opada... Komu 
i w imię jakiego nakazu było potrzebne, aby w noc tę męczyli się kapłani 
chrześcijańscy 1 Pytanie straszne w swojej tajemniczej grozie, jak straszną 
jest bezdenna otchłań duszy rosyjskiej w jej tęsknocie i jej nienawiści do 
Boga. ,

KSIĄDZ ZIÓŁKOWSKI

Jedynym księdzem, który nie został wywieziony w noc wigilijną był 
ksiądz Ziółkowski. Został on przedtem zamknięty w obozowym więzieniu, 
czyli „karcerze“, ponieważ władze stwierdziły jego uczestnictwo w nabo
żeństwach. Kiedy zaś zabierano innych księży w wigilię Bożego Narodzenia, 
o nim prawdopodobnie zapomniano. Możliwe też, że władze sowieckie nie 
wiedziały jeszcze wówczas, iż jest on księdzem. W swoim mundurze ma
jora mógł być łatwo wzięty za zawodowego oficera. Po kilku tygodniach 
został wypuszczony z karceru i umieszczony w osobnym budynku, w którym 
mieszkali majorowie. Pomimo to z niezmiernym poświęceniem pełnił on 
funkcję tajnego kapelana obozu, aż do jego likwidacji w kwietniu 1940 r. 
Jego „Naśladowanie“ Tomasza a Kempis i kilka innych książek do nabo
żeństwa, było ciągle w obiegu i stanowiło źródło moralnej siły dla wielu 
jeńców.
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KOMBRIG ZARUBIN
Najwyższym oficerem N.K.W.D. w obozie Kozielskim i szefem zespołu 

śledczego tej wszechmocnej sowieckiej instytucji na naszym terenie\vł 
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zarówno jeńcy jak nadzorczy aparat sowiecki — wiedzieli, że „Kombrig“ 
jest najwyższą władzą na miejscu.

Zachowanie się oficerów sowieckich w Kozielsku wobec jeńców było 
mniej lub bardziej poprawne, ale „Kombrig“ był pod tym względem nie 
tylko bez zarzutu, lecz posiadał maniery i dystynkcję człowieka wyższej 
kultury. Zasadniczo jeńcy nie salutowali oficerów sowieckich, ale gen. 
Minkiewicz, senior jeńców polskich w obozie, zarządził oddawanie honorów 
Kombrigowi; odpowiadał on zawsze na ukłony bardzo uprzejmie, często 
obdarzając napotkanego przyjaznym uśmiechem.

Kombrig nie brał udziału w normalnych przesłuchaniach jeńców, ale od 
czasu do czasu ten lub ów spośród internowanych był do niego wzywany 
na specjalne rozmowy. Czasem odbywały się one bez świadków, a czasem 
w obecności któregoś z innych oficerów sowieckich, najczęściej szefa tzw. 
trzeciego (wywiadowczego) oddziału w obozie. Rozmowa z Kombrigiem była 
bardzo przyjemna, ponieważ był wykształcony i znał nie tylko Rosję, lecz 
również kraje zachodnie. Mówił płynnie po francusku i niemiecku oraz 
posiadał również pewną znajomość angielskiego.

Miał zwyczaj kierować rozmowę na rozmaite tematy społeczne, polityczne 
i filozoficzne, badając przy tym poglądy i opinie jeńców. Mawiał wówczas: 
„Należymy do dwu odmiennych światów, ale ja lubię dyskutować o dzie
lących nas różnicach z wykształconym człowiekiem przeciwnego świata“. 
Zwykle też częstował swoją ofiarę dobrymi papierosami, a czasem poda
wano herbatę z ciastkami lub nawet pomarańcze.

Poza tym Kombrig przywiózł ze sobą niewielką, lecz dobrze dobraną 
bibliotekę, liczącą około 500 tomów rosyjskich, francuskich, angielskich 
i niemieckich książek. Chętnie pozwalał jeńcom korzystać z tej biblioteki, 
a książka Churchilla „Kryzys Światowy“ stała się jednym z najbardziej' 
poczytnych dzieł w kozielskim obozie.

Kombrig Zarubin nie mieszał się do propagandowej „reedukacyjnej“ 
kampanii, prowadzonej przez jego zespół w obozie. Zdawał się stać po
wyżej jej codziennego, prostackiego poziomu. Niewątpliwie jednak zadanie 
jego polegało na tym, by wyrobić sobie opinię o problemie polskich jeńców 
i przedstawić ją najwyższym władzom w Moskwie. Jaka była ta opinia? 
Nikt z nas oczywiście tego nie wiedział i nie wiedzieliśmy również czy 
postawił on jakieś wnioski co do naszego losu.

Postać kombriga Zarubina niezmiernie intrygowała jeńców. Nie wie
dzieliśmy czy jego nazwisko jest prawdziwe czy też przybrane, na temat 
jego przeszłości chodziły wśród nas rozmaite pogłoski, których źródło bar
dzo trudno ustalić. Opowiadano mianowicie, że był jednym z byłych amba
sadorów sowieckich na Zachodzie, a że przedtem dłuższy czas spędził w 
ambasadzie sowieckiej w Warszawie. Trudno powiedzieć ile w tym było 
prawdy. Wydaje się jednak niewątpliwym, że był to człowiek związany 
z sowiecką służbą zagraniczną. Świadczą o tym jego znajomość języków 
.oraz jego specjalne zainteresowanie stosunkami w polskim M.S.Z., co w 
rozmowie z nim osobiście mogłem stwierdzić.

Czy jego życzliwość i uprzejmość były tylko podstępnym chwytem zawo
dowego prowokatora, czy też były szczere? Trudno na to odpowiedzieć. 
Jest całkiem prawdopodobne, że jedna i druga postawa splątały się rów
nocześnie. Któż potrafi przeniknąć ponure zakamarki duszy enkawudzisty? 
Jakie były wnioski, które on złożył swoim władzom przełożonym w Mo
skwie? Czy szły one po linii konieczności fizycznej likwidacji? Czy też 
może miał on jakąś koncepcję wyzyskania tych kilkunastu tysięcy polskich 
inteligentów, którzy siedzieli w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie w 
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interesach Związku Sowieckiego? Tylko jakiś przyszły historyk N.K.W n. 
potrafi może na to odpowiedzieć.

Dziś, gdy wspominam tego niewątpliwie najbardziej inteligentnego 
sposrod przedstawicieli N.K.W.D., którzy mieli z polskimi oficerami bez
pośrednio do czynienia — myślę zawsze o tej dziwnej duszy rosyjskiej 
pełnej paradoksów, ale jednocześnie tak mamiącej swoją tajemniczością. 
O tym dziwnym kraju, gdzie spoza maski kultury pokazuje się nieraz 
grymas nienasyconego barbarzyńcy, gdzie niewątpliwa sympatia łączy się 
często z chęcią zaduszenia ofiary, a uścisk przyjaźni jest o wiele bardziej 
niebezpieczny, niż postawa otwartego przeciwnika... O tym dziwnym naro
dzie, którego najulubieńszą pieśnią jest opowieść o tym, jak nadwołżański 
watażka dla przypodobania się kolegom topił w rzece swoją prześlicznej 
urody kochankę, która była perską księżniczką.

ZWIASTUN LIKWIDACJI

Marzec 1940 r. był w obozie Kozielskim miesiącem radosnym. Z oko
licznych poi i lasów szły powiewy wiosny. Głęboki śnieg wciąż pokrywał 
ziemię, lecz wiosnę czuć było wszędzie. Noce były bardzo chłodne, lecz w 
czystym, mroźnym powietrzu była jakaś siła krzepiąca, a zapachy budzącej 
się przyrody pieściły zmysły, śnieg w promieniach słońca oślepiał bielą, 
a w nocy iskrzył się odbiciem gwiazd. W dzień jeńcy zbierali się pod 
murami cerkiewnymi w miejscach osłoniętych od wiatru, rozpinali płaszcze, 
zdejmowali czapki i oddawali się pieszczotom promieni słonecznych. Nie
którzy byli opaleni niemal jak w czasach przedwojennych podczas wycie
czek narciarskich.

Obóz był przepojony radosnym oczekiwaniem. Było kilka powodów tej 
radości. Po pierwsze powszechnie wierzono, że wiosna ma przynieść upra
gnioną ofensywę francusko-angielską, która zmiażdży potęgę Hitlera i 
upokorzy jego świeżego sojusznika w postaci Związku Sowieckiego. Po 
wtóre wiadomem było, że władze sowieckie już powzięły jakieś decyzje 
w sprawie likwidacji obozu kozielskiego. Jakimi były te decyzje nikt nie 
wiedział, lecz powszechnie oczekiwano zmiany na lepsze. Wierzono, że 
niedługo przyjdzie chwila uwolnienia. Były dwie teorie w jaki sposób to 
ma nastąpić: jedna, głoszona przez optymistów, inna przez pesymistów. 
Optymiści oczekiwali, że przekażą nas wkrótce aliantom. Byli nawet tacy, 
którzy wierzyli, że powiozą nas na południe aby wydać w ręce aliantom, 
którzy w Syrii gromadzili dużą armię pod dowództwem gen. Weyganda.

„Panowie — peroruje taki optymista głosem przyciszonym oraz tonem, 
który każę przypuszczać, że mówca posiada jakieś szczególne źródła in
formacyjne, których nie może ujawnić, — jest rzeczą pewną, że władze 
sowieckie są bardzo zakłopotane naszą sprawą. Byli tak nieostrożni na 
jesieni zeszłego roku, że zagarnęli ogromną ilość polskich oficerów — 
a teraz nie wiedzą jak wybrnąć z sytuacji. Przecież jesteśmy oficerami 
alianckimi. Z naszego powodu grozi Sowietom konflikt z potężną koalicją 
francusko-angielską. Lada chwila na zachodnim froncie rozpocznie się 
ofensywa francuska. Sowiety nie mogą sobie pozwolić na dalsze zadraż
nienie stosunków, bo przecież lotnictwo Weyganda w razie czego może 
w ciągu kilku godzin zbombardować Baku i unieruchomić największe rosyj
skie centra przemysłu naftowego. Niedawno politruk, który był w naszym 
bloku, wygadał się, że my nawet sobie nie wyobrażamy, ile z naszego 
powodu jest krzyku na świecie!“.
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4 słonce lało swoje blaski i upiększało nimi obszarpane mury klasztoru 
kozielskiego; śnieg iskrzył się bielą i powoli się kurczył, z lekka tając na 
powierzchni, świat był taki piękny i tak wszystko dokoła dyszało nadzieją 
nowego rozkwitu życia, że nawet najbardziej opornym sceptykom chciało 
się wierzyć w prawidłowość tego rozumowania.

Pesymiści lównież przypuszczali, że niewola rosyjska dobiega końca; nie 
wierzyli jednak, aby nas wydano aliantom, a przypuszczali, że po prostu 
odeślą nas do miejsc zamieszkania tzn. tych, którzy podali się jako miesz- 

kongresówki lub Polski Zachodniej odeślą pod okupację niemiecką, 
a Wilnian — do Litwy. Zdania co do tego jak postąpią z mieszkańcami 
terenów pod okupacją sowiecką były podzielone. Jedni przypuszczali że 
ich odeślą do domow; inni znowuż wyrażali wątpliwość, czy władze sowiec
kie zgodziłyby się na to, aby tylu ludzi inteligentnych i wojskowo wy
szkolonych pozostawało na zachodnich krańcach ich strategicznego terenu. 
Przypuszczano więc, że znaczną część będą trzymać w obozach albo zechcą 
osiedlić Sdz>es w Rosji, dając oficerom rezerwy pracę w ich cywilnych 
zawodach. Była jeszcze pewna odmiana teorii pesymistycznej polegająca 
na twierdzeniu, ze wszyscy bez wyjątku zostaną wydani Niemcom. Niemcy 
oczywiście dołączą ich do innych jeńców wojskowych. Głosiciele tej teorii 
wyrażali równocześnie przypuszczenie, że po drodze do obozów będzie nam 
pozwolone zobaczenie się z rodzinami.

W .istocie rzeczy w teoriach pesymistycznych tkwiły również pewne 
elementy, które grzały serca nadzieją. Co prawda teoria pesymistyczna 
odrzucała nadzieję na możliwość udziału w dalszym ciągu wojny z Niem
cami. Chęć wzięcia udziału w wojnie była powszechna, tak samo jak pow
szechna była wiara w końcowe zwycięstwo. Jest rzeczą dręczącą siedzieć 
bezczynnie wówczas, gdy nasi szczęśliwi koledzy organizują się we Francji 
i gdy z ^Węgier, Rumunii i Kraju przenikają do nich tysiące ochotników, 
gdy w Kraju rosną kadry w armii podziemnej. Lecz w tym wszystkim 
była jedna pociecha o której mniej się mówiło, lecz która ożywiała niemal 
wszystkich: była nią nadzieja na ujrzenie wkrótce swoich najdroższych 
Zobaczyć raz jeszcze żonę,, ucśiskać dzieci, spędzić choć kilka dni w kole 
rodzinnym — a potem zobaczy się co będzie dalej. I ta cicha osobista 
nadzieja, wnosiła pewien element radości niemal do każdego serca.

Do ciemnego wnętrza cerkwi, w której rozlokowanych jest około 600 
jeńców, wchodzi z zalanego słońcem podwórza „strełok“ — posłaniec z 
kancelarii obozowej z rozkazem, wzywającym jednego z naszych kolegów 
do zgłoszenia się w Komendzie. Rzecz zwykła, ciągle ktoś bywał wzywany 
bo władze ciągle miały coś do uzupełnienia w teczkach personalnych’ 
które aparat N.K.W.D. prowadził z nadzwyczajną skrupulatnością. We
zwany, który akurat drzemał na narach, zaczyna powoli i z ociąganiem 
się wygrzebywać ze swego barłoga. „Strełók“ go ponagla: „Rusza jsia 
ran. Wstawaj prędzej, skoro pajedziesz da swojej Pani“ _  i szeroka
dobroduszna twarz „strełoka“ rozpływa się w uśmiechu. Uśmiecha się 
blado rowmez sam wezwany, uśmiechają się stojący obok koledzy-jeńcv. 
W rubasznym dowcipie strełka zamajaczył wszystkim miraż, który towa
rzyszy życiu każdego więźnia, nawet skazanego na bezterminowe wiezienie- 
miraż wolności. v

Jednego z tych słonecznych i radosnych dni o zachodzie słońca szedłem 
podwórzem obozowym. Kilkanaście kroków przede mną kroczył wysoki 
1 tFgI, enkawudzista, którego płaszcz, buty i czapka świadczyły, że musi 
to byc ktoś w stopniu oficerskim. Jednak figura i krok nie mogły należeć 
do żadnego ze znanych nam wyższych przedstawicieli administracji obo
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zowej. Przyśpieszyłem więc nieco kroku i nieznacznie odwróciłem się. Na 
wyłogach płaszcza przybysza były trzy „szpały“ czyli dystynkcje pułków- 
nikowskie, ranga bardzo wysoka jeżeli 'się weźmie pod uwagę, że stopnie 
N.K.W.D. mają wyższe hierarchicznie znaczenie niż stopnie Armii Czer
wonej. Sierżant N.K.W.D. (tzn. sierżant bezpieczeństwa państwowego) 
przy przechodzeniu do Armii otrzymuje stopień porucznika, major bezpie
czeństwa publicznego odpowiada pułkownikowi Armii. Lecz rzeczą, która 
najbardziej mnie uderzyła, była jego twarz: stylowa, czerwono-granatowa 
twarz rzeźnika. Było to wrażenie tak silne i decydowane, że przesłoniło 
wszystkie inne dotyczące jego osoby. „A przecież — pomyślałem — przy
jazd tego rzeźnika niewątpliwie wiąże się z niedaleką już likwidacją obozu1’» , 
Ogarnęło mnie poczucie, że otarłem się o tajemnicę przygotowywanych' 
nam losów. Lecz jaka to była tajemnica z tej twarzy nie można było nic 
wyczytać. Odwróciłem się raz jeszcze i spojrzałem w tę twarz, lecz oczy 
nasze nie spotkały się: wzrok jego ślizgał się obojętnie po martwych przed
miotach, natomiast nie zdradzał zainteresowania postaciami jeńców, któ
rych pełno kręciło się dokoła...

A jednak ta twarz coś mi przypominała. W drodze do bloku, w którym 
byłem ulokowany starałem się uchwycić właściwą asocjację. I nagle z 
mnogości rzeczy zagrzebanych w .pamięci coraz wyraźniej zaczął wyłaniać 
się obraz, z którym w podświadomości połączyłem tę twarz. Pokój dzie
cinny, jasne pokudłaczone .główki dzieci. Na podłodze porozrzucane książki 
z obrazkami ilustrującymi bajki. W jednej z nich obrazek ludożercy, który 
lubował się w przyrządzaniu pieczystego z mięsa małych dzieci. W kolorycie 
tej twarzy i jej wyrazie było coś bardzo bliskiego do tego obrazku z bajki.

Skoro jednak ta asocjacja została ustalona, myśl coraz bardziej zaczęła 
się odrywać od owego dygnitarza z twarzą rzeźnika i od tworzenia’ hypotez 
co do celu jego przyjazdu do obozu, a zwracać się w kierunku rzeczy sercu 
najmilszych. Szedłem powoli oddychając czystym mroźnym i przesiąkniętym 
zapachami nadchodzącej wiosny wiosny powietrzem, a wspomnienia rzeczy 
minionych brały powoli mnie w swoje posiadanie. Niemal namacalnie od
czuwałem .obecność swoich najdroższych. Ten kochany świat, pozosta
wiony w domu wydawał się mnie jedynie prawdziwym i istotnym, to wszy
stko zaś co mnie otaczało obecnie: N.K.W.D., obóz i cały ten świat hitle- 
rowsko-sowiecki tak samo mało realny, jak nierealnym był ów ludożerca 
z bajki. Przyszedłem do „bloku“. Wlazłem na górę na swoje miejsce na 
narach i rytm mojej własnej wewnętrznej rzeczywistości kołysał mnie do 
snu.

W kilka dni potem poszedł pierwszy transport do Katynia“.*)  '

*) Dalszy ciąg niniejszych wspomnień, jako dotyczący likwidacji obozu, za
warty jest w następnym, trzecim rozdziale

JEDYNA KOBIETA W OBOZIE KOZIELSKIM

„W Kozielsku — pisze jeden z ocalonych jeńców, kpt.-lekarz dr Wacław 
Mucho — zetknąłem się z p. Lewandowską. Tak się złożyło, że przychodziła 
dość często do domu nr. 17, gdzie i ja kwaterowałem na pryczy I. piętra, 
by widzieć się z dwoma swymi znajomymi m.in. ppor. lek. dr. Kulikowskim 
Michałem, lekarzem pułku lotniczego z Wileńskiego, młodym człowiekiem 
około lat 28—29. Przychodziła do naszego bloku, gdyż po pierwsze znała 
powyższych dwu ludzi, a z drugiej strony czuła się tutaj bezpieczną, gdyż 
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mieszkańcy stanowili „swoją wiarę“. Chodziły słuchy, że jest ona krewną, 
ery córką generała N. N. i że pochodzi z Poznania. Ubrana była w polski 
®'Jndur lotniczy męski, lecz moim zdaniem był wypożyczony, gdyż nie 
był dopasowany do jej figury. Wzrost jej raczej wysoki, jak na kobietę, 
szatynka, włosy ucięte“.

Pozostało poza tym wśród jeńców kozielskich wspomnienie o jej następnie 
daremnych próbach — kiedy przyszło do rozładowania obozu — przyłączenia 
S!ę do transportu, którym wywożono ludzi, jej najbliższych. Wyjechała 
jednak kilka dni później, ale — jak okazało się — a tym samym co 
i oni, przeznaczeniem. ’

Redakcja niniejszej książki otrzymała ponadto następujące informacje 
od pani Alexandry, Zofii z Dowbór-Muśnickich Ostromęckiej, córki gen. 
Konstantego Dowbor-Muśnickiego, brata generała Józefa:

rP\»oiina D°wbór-Muśnicka, członek poznańskiego Aeroklubu, w lecie 
roka ł , „’T8?? za mąż za ppłk- Lewandowskiego. W styczniu roku 1941 
p. Rafał Bninski z m. Samostrzele w Wielkopolsce, który wydostał się był 
z niewoli sowieckiej na teren ziem przyłączonych do Reichu i następnie 
przekradł się do Warszawy, dobry znajomy rodziny Dowbór-Muśnickich 
doniosł mi w Warszawie, że p. Janina z Dowbór-Muśnickich znajduje sie 
w niewoli sowieckiej w Kozielsku. Dostała się tam ona, gdyż po wybuchu 
wojny 1 września 1939 roku, brała w niej czynny udział i pełniąc służbę 
w czasie lotu nad wschodnimi ziemiami została zestrzelona przez czerwona 
armię, po czym dostała się do sowieckiej niewoli i jako porucznik lotnictwa 
W. iP. została wywieziona na wschód. Odnośnie do warunków i trybu jej 
życia w obozie kozielskim, p. Bniński powiadomił mnie, że posiadała ona 
osobne pomieszczenie oraz, że brała czynny -udział w konspiracyjnym życiu 

i02«?’ uczeatnicząc w tajnych nabożeństwach i wypiekając 
opłatki Hostii Św., z powodu czego miała ze strony władz obozowych 
przykrości, ulegając kilkakrotnym rewizjom. y
otopMjV\ Bn*ński 2g*nął nast«pnie> rozstrzelany przez Niemców w czasie

b) STAROBIELSK
Jedenz xrbyłyCi .więźniów obozu w Starobielsku, opisując następnie w 

prasie („Nowy świat z dnia 6. II. 1944, N. York) swe przeżyci? przy
tacza nazwiska i charakterystykę niektórych spośród współwięźniów 
Afin^'kteryStSłł tym bardzl€J cenne, że na tle masy zaginionych
_^oC,eJ.0W i przedstawiąj;l nam wprawdzie szczegółowo tylko nieliczne jed
nostki, ale rzucają światło na cały skład polskiego korpusu oficerskiego 
Świadczą o kulturalnej jakości straconych, o ich obiektywnej wartości nie 
tylko jako Polakow, ale ludzi w ogóle, o stracie, jaka poniosła przez ich 
śmierć cywilizacja. Oto co pisze autor wspomnień:
Ier Starobielska zginęli następujący generałowie: Stanisław Hal
ler, Skierski, Łukowski, Franciszek Sikorski, Billewicz, Plisowski Kowa- 
r»W W*  lri SkuratowlczD Z Kozielska zaginęli generał Minkiewicz, gen. Smo
rawiński i generał Bohaterewicz. Z nim też był kontradmirał Czernicki 
Z tych wszystkich generałów dwóch tylko ocalało, generał Jarnuszkiewicz 
przewieziony zimą 1939-40 na Łubiankę do Moskwy j generał WołkoS 
k?JniV-ył pozale\z "ami. w,Gnazowcu- Około 300 pułkowników i podpuł- 
nikńwkOW’^OkOl° 502_majo.1iow’.okt>ło 2500 kapitanów, około 5000 porucz-

W całkowicie zniknęli z wyżej wymienionych obozów,
j Starobielsku było me mniej mz 600 oficerów wojsk lotniczych W 

obydwu obozach me mniej niż 600 lekarzy. W Kozielsku przebywał znany
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pSskiJo0^0^^150^-1, WraZ ? lekarzem przybocznym Marsza’.:
Jan Nelklni dr W i ’ ne“ro?°g profesor M^nan Zieliński, prol.
r,,,i v en i dr Wroczyński, uprzednio wiceminister zdrowia, rzadki wv 
kWrv hP łącz®nia ’"telektualisty z idealistą. Również profesor Godłowski 
k qXvyi nas*ę?cą Profesora Rosę w Wilnie, jako badacz kory mózgowej *)  
łodzPeiski"o DrTo1odr? 2naaeg0 chi™rga warszawskiego’dr. Ko-

•) Autor wspomnień w chwili ich pisania nie mógł jeszcze dysponować cyfra
mi, które zostały zestawienie na podstawie wszystkich zebranych materiałów.

niu f „ p Kołodziejski był schwytany przez bolszewików we wrześ
niu 1939 r. w Brześciu nad Bugiem. Został on wtłoczony wraz z kilku 
setkami innych oficerów do towarowego wagonu. Wozy zostały zaplom- 

' ”pasazerow,e“ zostali powiadomieni, że pociąg zostanie wysłany do Warszawy. Zamiast tego, po 20 dniach podróży odbytej w warunkach 
bielska. UrągaJ4Cych hl^eme, zaplombowane wagony przybyły do Staro-

Również słynny warszawski chirurg Levitoux bvł miedzv nfisrami 
.°™lędzy.™Ieszkancami obydwu obozów znajdowało się około 50 profeso 

nnb/ ¿SktChmnTe1rS,ytet0W w liczbie Profesor Morawski z warszawskiej 
Poł’tecbnikl, Tucholski f’zyko-chemik, którego specjalnością były materiały 
^ybachowe i k.ory bywał wykładowcą w Cambridge, Piotrowicz sekretarz 
wvkłXSkl€rt Akademl‘ Umiejętności, któremu zawdzięczamy wspaniałe 
Z.,- dy «?Z’td2!n,y hlStorii Po’skiej, tajnie przez niego wygłaszanew 
obozie w Starobielsku. Byli tam również inż. Eiger wiceprezes an+vnazi 
stowskiej ligi w Polsce i dwóch redaktorów źydows!tiX pisma Tasz’ 
y Z ,ktÓ7y Zd0lali Umknąć z okupowanej przez Niemców PolskiZginęło 80% oficerów z Instytutu Badań nad uzbrZniei^Tk rówSeż 
80 Zr SLudentow Sekcji Uzbrojenia przy warszawskiej politechnice którzy 
służyli w wojsku, żywa dusza nie wróciła z obsady wojskowego ¿rzeclw 
gazowego instytutu, którzy wszyscy z majorem Brzozowskim włącznie

Si “ "“ó'h tylk°
Zygmunt Mitera który był jedynym Polakiem, który otrzymał sty^ndium 

„Tk7fe/ €ra 1 uzyskał amerykański dyplom inżyniera górniczego 
w Stanach Zjednoczonych. Jego zapał naukowy równał sie osobistemu 
nim°^t W T°lmfachu był jedynym polskim ekspertem. Często opowiadał 
nam entuzjastycznie o amerykańskim okresie swego życia, o swoich ame 
Here^k dih tpr0fe^0rach 1 kole-ach- Nazywaliśmy go żartobliwie gondo- 
berem dlatego, ze jego zajęcie w obozie polegało na wiosłowaniu chochla 
w kotle, w którym gotowali nam zupę. cnocnią

W jesieni 1939 r. spodziewał się rozpocząć wykłady na krakowskimi

dyrektorem wielkiego sanatorium dla gruźliczych dzieci. Na kilka lat 
przed wojną znany sowiecki profesor po wizycie w tym sanatorium w 
Zakopanem, zapisał w książce szpitalnej następujące zdanie*  przenieść cały ten szpital wraz z jego Usonekm do R^^^^

931 r- towarzyszyłem w Zakopanem jednemu z najsłynniejszych wsdó! czesnych historyków francuskich, Danielowi Haleyy. ' B^iśmy również w
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Jeden z pocerkiewnych budynków obozu w Kozielsku, widziany z okna 
bloku nr. 7, skąd naszkicował go ppor. S. P. Autor zdołał wywieźć swój 
rysunek, zaszyty w bocznej ściance polskiego, brezentowego plecaka do 

Griazowca i zachować do uwolnienia



Rysunek jeńca kozielskiego, przedstawiający wnętrze jednego z pomieszczeń obozowycn
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tym szpitalu Kiedy opuszczaliśmy ten zakład, Halevy powiedział- Jeśli 
Tak tnk^vHPltal 1St-n?ał-xW, Ros? Sowisckiej, cały świat by o tym wiedział, 
nla 5 ^tłu"’acyc>z€ tak mało wiemy o waszych osiągnięciach“ ? Doktór 
nrnetŁkłt0^ytby+ł t^SZą zaktadu wstąpił do wojska jako lekarz. Później 

ł Jak° Ukl W pazdz,erniku 1939 r. w Tarnopolu, po zajęciu tego 
lasta przez czerwoną armię. Pewnego dnia rozkazano jemu i jego kolegom 

byc na specjalnym zebraniu w celu spisania ich danych osobistych. Tam 
M.M. W,“Z“i. Iabr*nl k01'iOW’ ‘ St””-

<.^ÓTnŻiPamiętia? kapitana Hofmana. Był to zawodowy żołnierz. Koń- 
re LZ ^elf-n P°hte.ch,nik«.- Pracował kilka lat w Szwecji i był jednym 
ze specjalistów przeciwlotniczej artylerii. Brytyjski generał, który kupował 
SkkiP p.rz,ec7.10tbnlcze dla armii brytyjskiej powiedział imu, zwiedzając 
Z 1090 fa?rykl. bron! ,na kllka miesięcy przed wojną, że był w Polsce 
w 1920 roku, nie spodziewał się, że w 19 lat później będzie mógł kupować 
doskonały sprzęt wojenny w tej Polsce, którą widział tak całkowicie znisz
czoną podczas pierwszej wojny światowej. sowicie zmsz-

Jednym z moich towarzyszy pryczy był porucznik Skwarczyński, który 
w Polsce był jednym z wydawców nadzwyczaj ciekawego pisma dla mło
dzieży ,,Bunt młodych“ i „Polityki“. Był świetnym ekonomistą, organizował 
w obozie sekcję ekonomistów, którzy prowadzili dalej pracę oraz poli
tyczno-ekonomiczne dyskusje bez książek w nieprawdopodobnych warunkach 
zawszeni, głodzeni, stłoczeni. On również zniknął jak tamci. Później dosta- 
<jt^ni«Stnd jes° zony z Semipałatyńska w zachodnio-północnym Kazach
stanie. Ona została wywieziona dwa tygodnie przed urodzeniem dziecka 

naZ- rodz,ca™1 męza’ głęboko w kraj sowiecki, podczas ostrych mrozów 
iw najgorszych warunkach. W dwa tygodnie po jej przyjeździe na miejsc! 
zesłania dała życie dziecku, które później zmarło. J

Był w starobielskim obozie mjr A. Sołtan, szef Sztabu gen Andersa 
podczas kampanii 1939 r. Gen. Anders miał głębokie przywiązanie do tego 

Znaleit g° °d 19e.° r°ku’ Sdy„ otrzymałPkrS „Virtuti S 
WmHn d T wykazaną w bitwie pod Żółtańcami. Przez wiele lat był 
nstruktorem kawalerii w szkole kawalerii w Grudziądzu. Od pierwszego 
ma zaczął wykładać o historii wojen i o kampanii 1939 r. Mówił o 
aszych omyłkach i Wędach i jak ich uniknąć na przyszłość. Sołtan zostawił ’d S“ ’ dWit Tał! CÓreCzkL Kiedy był*mw Griazowcu dosS 

od nich zrozpaczone listy dopytujące się o los męża i ojca. Nie myślałem 
jeszcze wtedy, ze on również był stracony na zawsze. Ten cz’owiek który jednym zn^imii bk P,Kd3tawiciellem najszlachetniejszej polskiej tradyljh 
kaneWn A 1T kap?lanow> Pływających z nami w Starobielsku,, był 
Ja skutek rant 0W7’ Zn“y W Polsce> Jak° wybitny kaznodzieja. Kulił 
a 7 k y nodze- w pierwszym okresie wielu z nas zawdzięczało 

duch°w? p.°n‘JC ‘ wielką pociechę, którą czerpaliśmy z jego dobroci 
na Pamiętam pierwszą mszę, organizowaną spontanicznie

llstopada- Pamiętam łzy w oczach tych, którzy byli na tej mszv 
t^dy Aleksandrowicz tłumaczył z łacińskiego brewiarza ewange
liczny tekst o dziewczęciu wskrzeszonym przez Chrystusa, „O dziewczęciu 

ł,UI?a,rło ale.spi“’ w tłumie naszych ciężko zawiedzionychprzy
gnębionych ludzi, którzy w ciągu czterech tygodni stracili wszystko co 
mieli, — te nieśmiertelne słowa zwróciły nam świadomość i ukaza»y nam 
role któ™ £ * nadZiei‘ Wi61ebny ks' Aleksanrowicz zapfacił zT
rolę, którą grał między nami przez te pierwsze trzy miesiące. Na kilka 
ni przed Bożym Narodzeniem był nagle nocą wywieziony razem z rabinem
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Steinbergiem. Obydwaj zginęli. Wiem, że byli trzymani przez kilka tygodni 
w moskiewskim więzieniu i później w samotnej wieży w Kozielsku, a na
stępnie wywiezieni w nieznanym kierunku.

Teraz chcę powiedzieć kilka słów o profesorze Ralskim (specjalista- 
łąkoznawca), poprzednio wykładowcy na krakowskim uniwersytecie i pro
fesorze poznańskiego uniwersytetu. Był on oficerem rezerwy w 8 pułku 
ułanów, w którym ja też służyłem podczas wrześniowej kampanii 1939 r. 
Ralski zostawił żonę i córeczkę, o których nie miał wiadomości, aż do 
marca 1940 r., kiedy się dowiedział, że Niemcy wypędzili jego żonę z 
mieszkania, pozwalając ze sobą zabrać tylko jedną walizkę, wszystkie zaś 
jego naukowe papiery, owoc wielu lat pracy, zostały zniszczone. Ralski 
wyróżniał się równowagą ducha, — gdy jako więzień był przewożony przez 
śnieżne stepy ukraińskie w nieznane, głodny i cierpiący wskutek odmrożeń, 
umiał się oderwać od strasznej rzeczywistości. Z namiętnością naukowca 
obserwował step źdźbła trawek, wystające spod śniegu. Przypominam 
sobie, że podczas pobytu w obozie, zaczął pisać książkę o łąkach. Był 
prawdziwym naukowcem, dla którego nauka przedstawiała nie tylko pole 
pracy, ale życie samo.

Major Kłopotowski. Podczas pierwszej światowej wojny służył w polskiej 
syberyjskiej dywizji. Znał całą Syberię; w swoim czasie powrócił do Polski 
przez Japonię i wszystkie siedem mórz. Ten człowiek, który już słyszał 
kroki zbliżającej się śmierci, widocznie czuł potrzebę opowiedzenia swoich 
doświadczeń i opisania swego życia. Leżeliśmy razem w szpitalu. Byłem 
w tym czasie tak poważnie chory, że potrzebowałem raczej samotności niż 
rozmowy, niemożliwem mi było w ciągu całego dnia wysłuchiwać jego 
opowiadań. Spałem dużo i nawet czasem udawałem że śpię, aby uniknąć 
rozmowy i słuchania. Mjr Kłopotowski leżał i czekał na moje przebudzenie. 
Zostawił w Polsce żonę i małego synka. „Słuchaj mego synka oczy są jak 
dwie gwiazdy“, a kiedy zaczął o synku nie było sposobu zatrzymać go. W 
marcu niespodziewanie dostał wiadomość, że jego żona i synek żyją gdzieś 
w kraju i wierzą w jego powrót. Wtedy coś dziwnego stało się z tym 
człowiekiem — zaczął poprawiać się wbrew wszelkim przewidywaniom 
lekarzy; gorączka już się tak nie podnosiła; postanowił wyzdrowieć. Kiedy 
w kwietniu słońce zaczęło cieplej grzać, pozwalali mu się dołączać do in
nych pacjentów, którzy spacerowali na słońcu. Był teraz pełny optymizmu 
i uśmiech gościł na jego twarzy. Kiedy jego nazwisko ukazało się na spisie 
tych, którzy byli przeznaczeni do wywiezienia, cały dzień był bardzo za
jęty pakowaniem swoich skromnych rzeczy. Wyglądał dość dobrze. Ale 
kiedy go zabrali do opuszczonego zimnego kościelnego budynku, ażeby go 
tam poddać rewizji, gdy tam czekał przed drzwiami dwie godziny, zoba
czyliśmy jak bardzo był chory. Przypominam sobie jego wygląd w chwili 
opuszczenia obozu, — jego twarz była kredowo biała. Wyglądał niesły
chanie wyczerpany i zdawało się że nie potrafi zrobić nawet kilku kroków. 
Wiemy jakie były warunki przewozu.

W więziennym wagonie więcej jak tuzin ludzi w malutkim półprzedziale. 
Jako pożywienie śledzie i woda. Nie można mieć nadziei, że ten tak po
ważnie chory człowiek, który myślał, że wprost ze Starobielska trafi do 
domu, mógł przeżyć nawet kilka dni podróży w podobnych warunkach.

Chcę też wspomnieć rtm. Kuczyńskiego Stanisława. Z samego początku 
był on jednym z najbardziej czynnych organizatorów i najlepszych towa
rzyszy. Był to młody oficer kawalerii, który ukończył architekturę, zostawił 
młodziutką żonę w Warszawie. Podczas kampanii 1939 roku wyróżnił się, 
jako świetny oficer w walkach pod dowództwem gen. Andersa. Był jed-
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nym z pierwszych, którzy zostali wywiezieni ze Starobielska jesienią 1939 
roku. Miał nadzieję w tym czasie, że zostanie wysłany do Turcji, gdyż 
był wnukiem jednego z wybitniejszych organizatorów tureckiej armii. 
Jego pełne nazwisko było polsko-tureckie, miał nawet wysoki turecki tytuł. 
Nikt o nim nie słyszał od listopada 1939 roku.

Los porucznika Kwolka był inny. Został wywieziony kilka dni po 11 
listopada. W Starobielsku był on komendantem największego baraku prze
robionego z kościoła, gdzie były zbudowane pięciopiętrowe prycze. Ludzie 
tam żyli, jak w małych klatkach w obrzydliwym smrodzie i ciasnocie. 
Por. Kwolek, który opiekował się tym, jak nazywaliśmy „cyrkiem“ popełnił 
„zbrodnię“, wieszając krzyż na sali. Ta zbrodnia nie mogła być darowana 
przez bolszewików.

Całą zimę przebyliśmy W Starobielsku. Musieliśmy się poddać różnym 
licznym, różniącym się od siebie natężeniem i formą, śledztwom. Wszyscy 
byliśmy fotografowani kilkakrotnie i nasze osobiste dane były również 
często spisywane. Pomimo srogich zakazów co dzień ranp zbieraliśmy się 
do pacierza i słuchaliśmy wielkiej ilości odczytów na rozmaite tematy. 
Po zachodzie słońca najczęściej pozostawaliśmy w ciemności, gdyż słabe 
żarówki nie były zastępowane nowymi, o ile się przepalały. W lutym 
1940 roku rozeszły się pogłoski, że opuścimy obóz“.

c) JAK WYGLĄDAŁ OBÓZ W OSTASZKOWIE? 
Opowiadanie st. sierżanta J. R.

WALKI WRZEŚNIOWE I ARESZTOWANIE

Oddziały Straży Granicznej (w tej instytucji pełniłem służbę) działały 
w rejonie Rawa-Ruska — Żółkiew, wcielane do organizowanych dorywczo 
tych lub innych jednostek, staczając potyczki z przednimi oddziałami nie
mieckimi, poruszały się w pasie „niczyim“ pomiędzy oboma armiami 
najeźdźczymi. Toteż dopiero dnia 26 września 1939 r. rozstałem się z 
bezcenną mi rzeczą, jaką był dla mnie mundur, w którym „tkwiłem“ więk
szą część mego życia. Rozbroiliśmy się sami, zakopując u gajowego, 
starannie opakowane karabiny i pistolety z amunicją, prawie na oczach 
oddziału „zwycięskiej“ Czerwonej Armii. Bez głębokiego westchnienia, nie 
mogę wspominać tej chwili. Jedna z najcięższych w mym życiu. Patrząc 
sobie wzajemnie głęboko w oczy, żegnaliśmy się tym niemym wyrazem, 
koledzy którzy wiele lat razem spędzili w służbie na rubieżach Ojczyzny. 
Każdy poszedł w inną stronę.

Ja, spodziewałem się zastać rodzinę czasowo przebywającą w Bolechowie. 
Po wielu zatrzyn /waniach i przetrzymywaniach przez bolszewików w róż
nych miejscowościach, ucieczkach i zwolnieniach, dotarłem po kilkudniowej 
wędrówce pieszej i rowerem, do Bolechowa. Zacząłem rozglądać się za 
jakąkolwiek pracą, aby dać kawałek chleba żonie z trojgiem nieletnich 
dzieci. Bolszewików jednak niezbyt wzruszały głodne żołądki „oswobodzo
nej“ ludności w opanowanej przez nich części kraju. Dla nich ważniejsza 
była „pobiet-rabota“, polegająca na wywożeniu w głąb Rosji tego elementu 
polskiego, który w jakiejkolwiek formie mógł wpływać na masy. Między 
wielu różnymi rejestracjami zarządzanymi w mieście, odbyła się dnia 
25.X.1939 r. rejestracja wszystkich przybyszów do Bolechowa. Poszedłem, 
aby zgłosić rodzinę i siebie. Poszedłem, lecz nie wróciłem. Aresztowali 
mnie, przewieźli tegoż dnia do więzienia w Dolinie, skąd dnia 2.XI.1939 r. 
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w dalszą drogę dc więzienia w Stanisławowie. Dnia 10.XI.1939 r. w ?iaey 
załadowano ze Stanisławowa cały transport do wagonów, przystosowanych 
do tego celu i przez Tarnopol, Podwołoczyska, Płoskirów, Szepetćwkę, 
Kijów, Konotop, Briańsk do stacji docelowej Babinino, dokąd przybyliśmy 
25.XI.1939 r. Stąd kilkadziesiąt kilometrów pieszo do obozu Pawliszczew- 
Bor. Piętnaście dni koszmarnej podróży.

Tu, z transportu naszego wydzielono policję i wywieziono ją 21.XII.1939, 
a Straż Graniczna i Korpus Ochrony Pogranicza pozostali. Z tych żołnierzy 
zrobiono osobny transport, który opuścił Pawliszczew-Bor dnia 30.1.1940, 
brnąc w śniegu po pas do stacji kolejowej, Babinino. Tu załadowano naa 
do oryginalnych już, sowieckich więźniarek, koloru zielonego, symbolu 
nadziei... rychłej śmierci. Jak zwierzęta w zakratowanych klatkach, wle
czono nas przez trzynaście dni, zatrzymując się na różnych przystankach, 
gdyż wojna z Finlandią paraliżowała ruch na tej linii kolejowej.

WYSPA - OBÓZ

Dnia 11 lutego 1940 przed południem dojechaliśmy do stacji docelowej, 
którą okazał się Ostaszków. Z trudem poruszających się, (ludzie zupełnie 
zesztywnieli w klatkach bez ruchu) wyładowano nas z więźniarek na śnieg, 
który oślepił nas, powodując jeszcze jedno cierpienie więcej. Uformowano 
pochód (żywych trupów) i w asyście licznego konwoju, ruszyliśmy jedną 
z zupełnie wymarłych uliczek miasta.

W mieście rzucił mi się w oczy tylko jeden szczegół, a mianowicie 
szczątki tego, co kiedyś było okazałą cerkwią. Dziś wielka tablica u wej
ścia głosiła, że mieści się tam jakiś klub. Wylot ulicy kończył się u brzegu 
jeziora, zamarzniętego, po którym odbywał się ruch samochodowy na dro
gach wykopanych w śniegu, które łączyły liczne wysepki jakie widać było 
w dali na jeziorze. Taką drogą popędzono nas i pod wieczór dowlekliśmy 
się do jednej z takich wysepek. Z dala ujrzeliśmy kopuły okazałej cerkwi 
i szereg piętrowych budynków, a ogólny widok tego, wskazywał na to, że 
kiedyś był tu widocznie jakiś klasztor. Gdyśmy się zbliżyli do ogrodzenia 
wysepki, ujrzeliśmy wewnątrz oparkowania, stojące na szkarpie szeregi 
ludzi, wśród których przeważały granatowe mundury polskiej policji. A 
więc nie pomyliliśmy się w ocenie przeznaczenia widzianych z oddali 
budynków na wysepce. Różnica między byłym klasztorem a „obecnym“ 
polegała na tym, że był on miejscem czasowej udręki dla polskich ofiar 
sowieckiej przemocy i brutalizmu. Wprowadzono nas na plac obozu. Po
witały nas twarze znane z obozu Pawliszczew-Bor. Ja zostałem wcielony 
do 4-go korpusu, który mieścił się w podłużnym, parterowym, murowanym 
budynku w dolnej części wysepki, który kiedyś niewątpliwie używany był 
na pomieszczenie warsztatów obsługiwanych przez zakonników. W długiej 
sali zastaliśmy nowe, piętrowe nary, które czyniły wrażenie dotąd nie uży
wanych. Na nich rozlokowano nas wraz z żebraczym naszym dobytkiem.

Okres kwarantanny trwał bez mała do końca lutego 1940 r. W ciągu 
tego okresu zajęci byliśmy odwszawianiem, kąpielą, golono nam brody 
maszynkami, robiąc zastrzyki zapobiegawcze, chodziliśmy na .niekończące 
się dochodzenia i rejestracje, połączone z fotografowaniem z numerami 
rejestracyjnymi na piersiach oraz daktyloskopią wszystkich palców u rąk. 
Po upływie tego okresu, zaczęliśmy się stykać z tymi, którzy tam przebywali 
przed nami. O ile zdołałem zaobserwować, obóz nie posiadał organizacji, 
właściwej Polakom, znajdującym się w sytuacji podobnej do obozu ostasz-’ 
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kowskiego. Przyczyną tego był fakt, że obóz co dopiero został zwieziony, 
a w drugiej połowie marca zaczęły krążyć pogłoski o mającym rychło na
stąpić jego rozładowaniu, co też nastąpiło w pierwszych dniach kwietnia.

Od kolegów, wcześniej przybyłych do tego obozu, dowiedziałem się, że 
jesteśmy na jednej z licznych wysepek, rozrzuconych na jeziorze Seligier, 
rzekomo o obszarze około 90 km, z którego wypływa Wołga. Były dwie 
nazwy dla naszej wysepki, „Iłowaja“ i „Stcłobnoje“. Teren wznosił się ze 
wschodu na zachód i zachodnia część, gdzie mieściły się budynki, otoczona 
była wysokim parkanem z desek, niezależnie od zewnętrznego otoczenia 
całej wysepki drutem kolczastym. Na najwyższym punkcie wysepki, stały 
szczątki wielkiej i ładnej kiedyś cerkwi, otoczonej wieńcem jednopiętrowych 
budynków, które kiedyś służyły jako mieszkania dla personelu klasztor
nego i przybywających pątników. W tym też rejonie była kuchnia. Zabu
dowania otaczające cerkiew, stanowiły nieprzerwany blok, a do wnętrza 
tego wieńca prowadziły dwie bramy, jedna z v/ysepki a druga od przystani, 
do której kiedyś przybijały małe statki, utrzymując komunikację pomiędzy 
wysepkami na jeziorze w porze letniej. Na zewnątrz tego wieńca budyn
ków, stały inne budynki piętrowe i parterowe, stajnie, warsztaty itp. 
pomieszczenia administracyjne. Niektóre były zrujnowane pociskami arty
lerii bolszewickiej w latach zdobywania tej wysepki, na której przez długi 
czas bronili się „biali“. Według krążących tam wtedy pogłosek, obrońcy 
wysepki po zdobyciu jej przez bolszewików, zostali wyrżnięci i potopieni 
zarówno w jeziorze jak i w studni cudownego źródła, która następnie została 
zrównana z ziemią i nie istniała za naszego tam pobytu, tylko jej miejsce 
wskazywano.

PRZYMUSOWI MIESZKAŃCY

Z dawnych mieszkańców wysepki, chyba nie wielu darowano życie. Nie
liczni jednak ocaleli, gdyż do naszych tam dni, żył i pracował jeden (nie 
wiem czy było więcej) z mnichów, który codziennie wywoził nieczystości 
ustępów beczkowozem zaprzęgniętym w jednego konia. Był to człowiek 
wysokiego wzrostu, o twarzy skamieniałej i głęboko zapadniętych oczach. 
Czynił wrażenie chodzącego trupa i nigdy ani słowem do nikogo się nie 
odzywał mimo zagadnięcia. Żywy automat. Za czasów carskich, wysepka 
ta była sławna rzekomo z tego tytułu, że odbywały się tam śluby członków 
domu carskiego. Dla nas była pomnikiem niekończącego się pasma mar
tyrologii Narodu Polskiego. Gdy ńa jednym z kamieni fundamentu bramy, 
prowadzącej od przystani, znaleźliśmy wyryte nazwisko „Kowalski 1863“, 
jasnym było dla nas, kto kładł fundamenty pod klasztor, który był etapem 
na naszej drodze ku zagładzie.

Poza budynkan.’ używanymi przez N.K.W.D., straż obozową i jego 
administrację, reszta zabudowań mieściła stłoczonych „wojenno-plennych“ 
Polaków. Było nas tam około 7000. Najbardziej nieznośne warunki miesz
kaniowe mieli ci, których pomieszczono w cerkwi. W ciemnych, zastęch- 
łych, nieoświetlonych nawach olbrzymiej cerkwi, nabito trzypiętrowych 
pryczy, na które ludzie-widma, wdrapywali się po słupkach jak małpy do 
do gołębników. Ciasnota trudna do wyrażenia, zaduch zabójczy.

Jeśli chodzi o skład osobowy jeńców polskich, przeważała policja, lecz 
nie brak było przedstawicieli wszystkich klas i zawodów. Licznie była 
reprezentowana policja śląska. Środkowy blok budynku, wieńca otaczają
cego cerkiew, zajęty był przez policję ze Śląska. Budynek ten zwano kor
pusem śląskim, lecz nie wszyscy ślązacy tam się pomieścili. Oficerowie 
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policji i Straży Granicznej wszystkich stopni, zajmowali osobny budynek 
na zewnątrz placu cerkiewnego, gdzie warunki mieszkaniowe były zn<>o 
niejsze.

Na zewnątrz ogrodzenia obozowego był jeden budynek przeznaczony na 
pomieszczenie przeważnie oficerów, których sprawy z bolszewickiego pun
ktu widzenia wymagały specjalnych dochodzeń. Przyjeżdżał tam podobno 
sam Beria.

Przez jakiś czas była w obozie w charakterze jeńca, jedyna kobieta, 
Polka, w stopniu podporucznika lotnictwa.

Do budynku oficerskiego zachodziłem od czasu do czasu, gdyż było tam 
wielu oficerów, których znałem sprzed wojny, lecz nazwisk dziś nie pa
miętam. Oficerowie pomagali nam, dzieląc się z nami swymi porcjami 
chleba i urządzali między sobą składki pieniężne na rzecz najbardziej po
trzebujących schorowanych szeregowych. W kontakcie ze mną był por. 
Downar Józef, którego znałem osobiście, jako wykładowcę z Centralnej 
Szkoły Straży Granicznej w Rawie-Ruskiej, a później oficer w Komendzie 
Śląskiego Okręgu Straży Granicznej w Katowicach, w którym to okręgu 
również pełniłem służbę do ostatniego dnia.

Spośród szeregowych najbliższym mi był plut. Straży Granicznej Sie
radzki Józef, którego znałem od szeregu lat, gdyż pełniliśmy służbę w 
jednym komisariacie, a mianowicie Nowa-Wieś. Wśród policji byli znani 
mi sprzed wojny policjanci okolicznych posterunków a to: komendant po- 
steruńku Bielszowice (przeniesiony później do Lipin) st. przód. Walder 
Emil, post. Kryska Jan z tegoż posterunku, komendant posterunku Paw
łów, st. przód. Wójcik Jan i jego zastępca, dalej komendanci i posterunkowi 
z posterunków Kończyce, Makoszowy, Halemba, Czarny-Las itd., których 
nazwisk dziś ńie pamiętam. O wszystkich tych ludziach zaginął wszelki 
słuch po wywiezieniu ich z Ostaszkowa.

PRACE

Jeńców używano do następujących prac: bolszewicy postanowili połączyć 
naszą wysepkę ze stałym lądem przy pomocy wysokich nasypów z mostem 
drewnianym pośrodku, pod którym mogły przechodzić statki i łodzie. 
Ziemię na nasypy brano ze szkarp wysepki i półwyspu i oba nasypy bu
dowano równocześnie. W miarę wydłużania się nasypów, ziemię ciągnięto 
na pewnego rodzaju niskich saniach przy pomocy ludzi i koni. Pewnego 
dnia dwóch oficerów, zatrudnionych przy zwózce ziemi parą koni po stronie 
półwyspu, skorzystało z nieuwagi straży, wsiedli na sanie i usiłowali 
zbiec, pędząc końmi jak długo to było możliwe, a następnie porzucili konie 
i kontynuowali ucieczkę pieszo. Schwytano ich jednak tego samego dnia, 
gdyż po śniegu nie było to wcale trudne. Wsadzono ich do więzienia obo
zowego, gdzie w warunkach budzących grozę, przebywali aż do dnia ich 
wywiezienia.

Do pracy tej pragnęli się dostać wszyscy, gdyż dawała ona moralne 
zapomnienie monotonii' obozowej, a co najważniejsze dodatkowe porcje 
pożywienia. Podczas gdy ja, jako niepracujący otrzymywałem kawałek 
czarnego jak torf chleba dziennie, trzy razy dziennie półlitrowy garnuszel 
zupy rybnej z tzw. „kilek“, cuchnącej z odległości mili i dwóch łyżek sto
łowych (dosłownie) pęcaku, to pracujący otrzymywali większe porcje, 
chleba i kaszy, ile mogli zjeść. Nasze zaś racje żywnościowe wystarczały 
nam, aby włóczyć nogi za sobą z uczuciem stałego głodu. Nawiasem wy-
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pada mi zaznaczyć, że te dodatkowe porcje żywnościowe, otrzymywali pra
cujący naszym kosztem, gdyż w kuchni była tablica z dziennymi należnoś
ciami jeńca, lecz nigdzie nie widziałem tablicy z należnościami dla ciężko 
pracujących. . *

Drugą grupą pracujących o tych samych przywilejach żywnościowych 
była grupa zatrudnionych przy rżnięciu i zwózce lodu. Na jeziorze piło- 
wan° lód grubości około metra. Takie sześciany metryczne lodu ładowano 
na długie same, pociągane przez ludzi, zwożono i składano do wielkiej 
piwnicy jednego z budynków w obozie. Przy tej pracy zatrudniony był 
moj kolega, wyżej wymieniony Sieradzki i posterunkowy Regowski z po
sterunku Kończyce., Obaj, oni, a szczególnie Sieradzki, wydatnie dokar
miali mnie kaszą i chlebem swych dodatkowych porcji. Przy tej pracy 
rowmez było zatrudnionych kilkadziesiąt ludzi. Poza zatrudnionymi przy 
powyższych dwóch rodzajach pracy, codziennie zatrudniano po kilkaset 
ludzi przy pracach porządkowych w obozie i jego magazynach," przy ko- 
pamu dróg w śniegu na jeziorze, przy pracach na innych wysepkach uży
wanych przez NKWD dla celów tylko tej instytucji wiadomych. Ci pra- 
CkJ vCy J.e^nak me otrzymywali żadnych dodatkowych porcji żywnościowych 

“ ^raCn Da zew"^rz °bozu Przeciągała się, wtedy dawano jakieś 
zimne porcje. Raz nawet dostałem kawałek kiełbasy.

Pod koniec marca, gdy słońce zaczęło ogrzewać południowe ściany bu- ' 
dynkow obozu, ludzie-cienie o zapadłych policzkach, bladych twarzach i 
zgaszonym wyrazie oczu, jak muchy oblepili owe ściany. Żywotność i przed
siębiorczość cechujące Polaków w najtrudniejszym nawet położeniu, zarów
no w sensie dodatnim jak i ujemnym, poczęły i tu przejawiać swe istnienie. 
Zawiązano zespół muzyczny, który na skrzypcach zrobionych z dykty 
S t ™1.łe. rrC? P°lskiemu rodzinne, niejedną wycisk
kały łzę. Inni z kości i każdego możliwego do użycia materiału, wyrabiali 
w prymitywnych warunkach, często arcydzieła w postaci pierśeinnkńy 
itTmo^ln- rZeZK P^^^zość w sensie ujemnym u jednostek ubo- 

\ bezwzględnych, wyrażała się uprawianiem pokątnego 
bandłu. Za produkty żywnościowe i tytoń, zdobywane za pośrednictwem 
obsługi obozu, jednostki te bezlitośnie obdzierały współtowarzyszy z każdej 
rzeczy przedstawiającej jakąkolwiek wartość, uratowanej przez właśSi 
mimo niezliczonych rewizji. wiasncien
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ROZDZIAŁ III.

Wywiezieni w niewiadomym kierunku, 
nie dają więcej znaku życia

1. LIKWIDACJA TRZECH OBOZÓW

Obozy Kozielsk — Starobielsk — Ostaszków, jak zaznaczono już w po
przednim rozdziale, przetrwały w tym samym mniej więcej składzie od 
listopada 1939 do wczesnej wiosny roku następnego. W pierwszych dniach 
kwietnia 1940 r. rozpoczęto równoczesną, dokładnie i szczegółowo przygo
towaną likwidację wszystkich trzech obozów. Likwidacja ta była oczywiś
cie oparta na jednolitym, tym samym planie, podczas gdy obozy były roz
rzucone w rozmaitych okręgach administracyjnych, a obejmowały całosc 
głównej masy polskich oficerów i niektórych innych, specjalnych kategorii 
polskich jeńców z września 1939. Okoliczności te wskazują, że likwidacja 
obozów musiała być opracowana i zadecydowana na szczeblu centralnych 
władz państwowych Związku Sowieckiego, czyli los tych polskich jeńców 
został niewątpliwie rozstrzygnięty przez decyzję sowieckiego rządu, 
powziętą spokojnie i na zimno w pokojowym dla ZSSR okresie i w czasie 
przyjaznej, jeszcze niezakłóconej współpracy z Niemcami Hitlera.

Rozładowanie obozów trwało 5 do 6 tygodni. Około połowy maja 1940 
wymienione obozy przestały istnieć, a natomiast powstał oboz Pawliszczew 
Bór w którym znalazło się zaledwie około 400, sposrod 15 tys. poprzednich 
trzech obozów. Od tych, pozostałych, przewiezionych następnie do Gna- 
zowca i zwolnionych w roku 1941, posiadamy relacje, na podstawie których 
można odtworzyć obraz likwidacji obozów.

a) ROZŁADOWANIE OBOZU W KOZIELSKO

W dniu 21 kwietnia 1943 r. podch. Władysław J. Furtek były więzień w 
Kozielsku, zamieścił w „Dzienniku Polskim“ w Londynie następującą relację:

„Byłem jednym z jeńców polskich w obozie w Kozielsku. W pierwszych 
dniach kwietnia 1940 r. władze sowieckie przystąpiły do likwidacji tego 
obozu. W tym czasie w obozie było pomieszczonych około 4.000 oficerów 1 
szeregowych. Likwidacja odbywała się w ten sposób, że formowano grupy 
złożone z około 100—300 osób, które kolejno wywożono z Kozielska. Pierw
sze grupy były złożone raczej wyłącznie z oficerów. Wyjazdy odbywały się 
w nieregularnych czasem kilkudniowych odstępach czasu. Do czasu gdy 
ja opuściłem Kozielsk, wywieziono z obozu ogółem 3.500 osób.

Oczywiście wszyscy snuli przypuszczenia, co to wszystko znaczy i dokąd 
są wywożeni mieszkańcy obozu. Mimo całej nieufności przeważało zdanie,
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Matka Boska Kozielska. Płaskorzeźba wykonana przez por. Tadeusza 
Zielińskiego w obozie kozielskim. Jeden z jeńców zdołał wywieźć obraz, 
który następnie zdobił ołtarz połowy Dowództwa Armii Polskiej w ZSSR



Miniaturowe popiersie marsz. Piłsudskiego, wykonane 
konspiracyjnie w Kozielsku przez ppor. sap. Franciszka 
Kupka, rodem z Jarosławia; ukrył i wywiózł z Kozielska 
por. lotnictwa Ludwik Jaksztas, który następnie zginął 
w locie nad Francją. Twórca popiersia zginął w Katyniu. 
Zwłoki jego figurują w niemieckim spisie pod nrem 3151



L'*'

JM

•

|hŁgj\^*gg ■ ¿..•¿i ••».t^-y.*^ ; y

i " • '/ i
[ -wiUŁ « ‘*t1i^),*M‘W j 

? cvn3id|?

: jłiwŁitiii I?*UV

, ■ wm$ -’?>,■»/ . ’
■ yw

’. jj* jy*W i
n<- ‘t^t i-i e&f U0kxv-| a

”/<« j

Po
ez

je
 je

ńc
a s

ta
ro

bi
el

sk
ie

go
 pp

or
. L

ec
ha

 Pi
w

ow
ar

a.
 Tek

st
 pi

sa
ny

 na
 bi

bu
łk

ac
h d

o p
ap

ie
ro

só
w

, 
au

to
r na

le
ży

 do 
za

gi
ni

on
yc

h



Autoportret Józefa Czapskiego’, jako więźnia 
w Starobielsku



te wyjeżdżający wracają do kraju. Tak zresztą twierdzili w rozmowach 
z nami pohtrucy i niżsi funkcjonariusze obozu. Mówili oni wprost, że wy
wożeni będą oddani Niemcom, a nawet wymieniano Brześć jako miejsce, 
gdzie mają być przekazani władzom niemieckim. Temu tłumaczeniu wie
rzono tym łatwiej’, że wywożone transporty składały się przeważnie z ludzi 
pochodzących ze środkowych i zachodnich okolic Polski.
. którego wyczytano w naszym bloku był młody
kPt; ®Xę®OWIEC, komendant bloku. Po pierwszym niepokoju, wśród 
wyjeżdżających zapanowała radość. Kiedy w jednym z transportów odjeż
dżali generałowie: Minkiewicz, Smorawiński i Bohaterewicz, sowieckie 
władze obozowe urządziły dla nich pożegnalny obiad w „klubie“, a następnie 
wyjeżdżających zegnał okrzykami cały obóz.

Osobiście opuściłem obóz w Kozielsku w dniu 26 kwietnia 1940 roku 
Przed wyjazdem, wszystkich członków grupy starannie zrewidowano. W 

oczeklwanla na rewizję podszedł do naszej grupy komisarz obozu 
przesMnQł grupę > odezwał się w te słowa: „No znaczyt sia 

Wy charaszo popali . Nie orientowaliśmy się, co oznaczają te słowa, czy 
były myślaneironicznie, czy szczerze. Dzisiaj widzę, że te słowa, którebym 
przetłumaczył tak: „No to Wam się udało“, były istotnie szczere i że istot^ 
me byliśmy tą szczęśliwą grupą, której udało się uniknąć rzezi.

obozu za^a<Jowano n.as na samochody ciężarowe, którymi drogą 
kręzną przez las, z dala od wsi, przewieziono nas na bocznicę stacji kole
ni rT Kozlelsku- Tal? ładowano nas do wagonów więziennych, przy 
ci^m nasza grupa została pomieszczona w dwóch wagonach. Na bocznicy 

zamkniętych wagonach około 2 godzin, w którym to czasie za- 
po nas dalMą grUPę JCnC0W również z Kozielska, która przybyła na kolej 

rnnl^eDn^n?ię Wedł?g s^ńca, odjechaliśmy pociągiem z Kozielska w kie
runku południowo-zachodnim. Po kilku godzinach dojechaliśmy do stacii 

nXWdOPOd°bli1^ Snchiennicze. Po postoju zmieniliśmy kierunek 
Odział./WSchod’ W czasie Przejazdu leżałem na górnej półce 
przedziału. Na ścianie wagonu zauważyłem napis wyryty ołówkiem wzeled 
me zapałką następującej treści: oiowaiem wzgięd-

„Dwie stacje za Smoleńskiem wysiadamy — ładujemy“ datę trudno bvło 
odczytać. Mogło to być 12 lub 17 kwietnia. Napis ten wzbudził ogólne 
Pnłk pXnmtrg0 P^iałU‘ Zaczęliśmy ““ó domysły co on oznTcza 
Ppłk. Prokop, który jechał razem ze mną, przypuszczał, że nanis ten no- £5*  • ręki pik. Kutyby, , którym on ,lęP 4Ł*  „’d“ JSŁiSbS

,h^CZav dokumentacyjnych, urządzonego z okazji 20-lecia
zbrodni katyńskiej 30 kwietnia 1960, przez Polskie Stowarzyszenie B 
wieckich Więźniów Politycznych w Instytucie Historycznym im gen Si
korskiego w Londynie, p. Władysław Cichy, który również by™jako pS- 

łCad°oZnil“uWco ZSerWlł W 8W°im WSpOmnieniu na temat roz- 

„W pierwszych miesiącach roku 1940 zaczęły się pojawiać pogłoski że 
oboz wstanie rozładowany. Było to zresztą oczywiste z innych Względów 
Przepełnienie było tak okropne, ze z nastaniem lata zostalibyśmy zdziesiąt
kowani przez epidemię. Wreszcie, sami bolszewicy z administracjTobS- 

v* ni1®ni.all> medługo opuścimy Kozielsk. Jeśli tak, to dokąd’ W
braku konkretnych informacji pojawiły się różne teorie wyjazdowe Opty- 
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misa wierzyli, że zostaniemy wydani aliantom zachodnim i studiowali mapv 
doszukując się szlaków podróży przez Rumunię, czy Turcję. Inni Trze-’ 
nnWń± ’ Ze r°CImy d0 kraju- Realiści dopuszczali myśl, że zostlnteX 
nni-f v4-U r°zblci na mnieJ-ze obozy. Luźne i niesprecyzowane wzmianki 
pohtrukow tylko podsycały nasze domysły.

Wreszcie 3-go kwietnia 1940 roku w obozie zapanowała gorączka. Oto 
wartownicy odwiedzili szereg ‘bloków’ wyczytując nazwiska różnych jeń
ców i nakazali im zbiórkę w tzw. klubie. Ogółem zebrano grupę około 
300 jeńców, wydano im specjalny obiad, suchy prowiant i wprowadzono 
za bramę. Nazajutrz powtórzyła się ta sama procedura i odtąd z małymi 
przerwami, prawie codziennie, odchodził transport. Jakie było przeznacze
nie. w żaden sposob me mogliśmy wywnioskować. Zauważyliśmy, że po 
wyjściu za mury nasi towarzysze opuszczali miejsce samochodami ciężaro
wymi, a od bolszewików dowiedzieliśmy się, że jechali do bocznicy kolejowej 
Również me można było zrozumieć, na jakiej podstawie administracja for
mowała transporty. Ani stopnie wojskowe, ani wiek, czy pochodzenie z 
kraju, nie dawały żadnej wskazówki. Pamiętam wyjazd gen. Smorawiń
skiego; transport ten otrzymał stosunkowo obfitszy suchy prowiant. Tak 
więc nasza liczba topniała i każdy wyczekiwał swego dnia

26-go kwietnia zostało wyczytane moje nazwisko. Wreszde wyjaśni sie 
RvYomnn^ai07ZNbra<em ■SW0,’e r*CCZy uścisn^łem kolegów, do zobaczenia! 
Było nas 107. Najstarsi w grupie: gen. J. Wołkowicki, płk. M. Bolesławicz 

w,artown,\czym bolszewicy przeprowadzili ścisłą rewizję oso- 
7erkb WSZelkæ 0StF.e Przedmioty, mnie zabrali ułamane zwier- 

XdHnk«’ł b,ramą załadowali nas na samochody ciężarowe. Podjeżdżamy 
me do stacji, lecz na odosobnioną bocznicę kolejową. Patrzę, wagony wię
zienne. Dotychczas korzystaliśmy z luksusu swobody wagonów bydlęcych 
Tym razem zostaliśmy zdegradowani do roli przestępców. Wartownicy 
cuc°hyyh BaS P° 16 W normalnych przedziałach, pozamykanych na łań-

Ruszamy, ale dokąd? Studiujemy otoczenie. Na ścianach wagonu znaj
dujemy zapisy. W języku polskim! Czytamy na suficie przedziału- . . wysadzają nas na stacji Gmazdowo". Nazwa nikomu nic nie mówi 
Po dwóch dniach zatrzymujemy się na stacji Babynino. Z sąsiedniego prze
działu wiesc od płk. Mara Meyera — „W pobliżu, jest obóz Pawliszczew 

or : 1 rzeczywiście, po kilku dobrych godzinach czekania na stacji bol
szewicy każą nam wysiadać. Znajdujemy się w pięknie położonym, wśród 
borow sosnowych, schludnie wyglądającym, obozie. Obóz pusty. Dużo miej- 
sca, lepsze warunki. Chyba nazajutrz, zauważamy poruszenie koło bramy 
widzimy polskie mundury. Grupa 63 jeńców ze Starobielska, wśród 3 
Jozef Czapski i ppłk. Berling. W ciągu dalszych dni dołączają do nas- 

j?eTnas ~ * K°zieIska 1 Starobielska. W sumie

Z opowiadań kolegów ze Starobielska i Ostaszkowa dowiadujemy sie 
ze warunki i życie w ich obozach były analogiczne z Kozielskim i że roz
ładowanie ich obozow odbywało się w taki sam sposób. W Starobielsku 
nknł T t° S’ę Pra>Wie -4 tyS1i-ąCe °fiCerÓW 1 Podchorążych, w Ostaszków^ 
okołodownie policji i KOP’u. Byliśmy wtedy przekonani że 
pozostałe transporty zostały skierowane do podobnych, mniejszych obozów 
naszejyitw7n. t0 b°lszewikom za dobre, że zamienili na lepsze warunki

Pod koniec maja komisarz Aleksandrowicz, który był poprzednio w Ko- 
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zielsku, poinformował jednego z kolegów, że zostaniemy przeniesieni do 
.innego obozu. Był to jedyny, znany mi przypadek, w którym bolszewicy 
zapowiedzieli zarządzenie naprzód i zapowiedź okazała się prawdziwa. 
I rzeczywiście, w chwili kiedy na Zachodzie Niemcy dyktowali warunki 
kapitulacyjne Francji, nasza grupka 390 jeńców była w transporcie ko
lejowym do obozu Gnazowiec, położonym około 500 km na północ od Moskwy 
na linii do Archangielska.
Kn7ipRVaPniU 194°i rok"’.a ™ięc zaledwie w cztery miesiące po opuszczeniu 
Kozielska otrzymałem list od siostry z kraju. Było w nim takie zdanie — 
„W obozie w Kozie sku był z tobą por. X. Poproś go, aby napisał do 
swojej narzeczonej, która me miała od niego ostatnio żadnej wiadomości. 
Przypuszczam, ze por. X jest razem z tobą“... Odpisałem w dobrej wie
rze Por. X me jest ze mną. Zapewne jest w innym obozie i jestem 
przekonany, ze niedługo się odezwie.’

Podobne zapytania o towarzyszów z poprzednich obozów otrzymali inni 
koledzy. Wszakze w tym czasie zapytania nie wzbudziły u nas jeszcze żad
nego niepokoju Wydawało nam się, że zachowanie się w stosunku do nas 
władz sowieckich było łagodniejsze, poza tym zdarzało się, że bolszewicy 
^T1 Prawo wysyłania listów na parę miesięcy. Jednakże zapytania 
powtarzały się, stawały się częstsze, zakreślały szersze kręgi. Pamiętam 
nasze rozmowy na ten temat. Co nas zastanawiało to fakt, że wiadomości 
od naszych kolegów urwały się od czasów Kozielska, Starobielska, Ostasz- 

P°Jawlła ®lę zadna nowa nazwa obozów, oprócz naszego. 
Spostrzeżenie to zaciągnęło się jak czarna chmura w naszych umysłach 
WjhiłTt upływały: "r°Jna «brnęła i Rosję, godzina naszego wyzwolenia 
^PotwitrrllpPrZe!Zł0 *4_tU tyslęcy ,od naszych kolegów nie było znaku życia!
., otwierdzeme tragicznych podejrzeń otrzymaliśmy w przeszło dwa lata 

pozmej — kiedy w dniu 13-go kwietnia radio niemieckie ogłosiło wiado
mość o odkryciu grobów Katynia“ kwsho wiauo-

PIERWSZY TRANSPORT

^nZnińr7nnT.PfOnqŻSće — ’ następne opowiadanie („Telefony z Moskwy“) 
są pióra prof. S. Świamewicza autora „Fragmentów kozielskich“, zamiesz
czonych w poprzednim rozdziale: esz

„W dniu 3 kwietnia 1940 roku, w godzinę poprzedzającą wydanie obiadu 
byliśmy wszyscy zebrani na sali, w której mieszkaliśmy. Była to w bloku 
naprzeciwko łaźni nieduża izba, w której z wielkim trudem na dw7 pietra 
nar wepchnięto około 40 oficerów przeważnie kawalerzystów, i przeważnie 
z tych co w ostatnim tygodniu września 1939 roku pod dowództwem gene
rała Andersa usiłowali przebić się na Węgry. Nagle wszedł strełok“ i 
wezwał por K W samym fakcie wezwania nie było nilzego nWdz^zaj- 
nego. Ciągle kogoś wzywano dla uzupełnienia różnych danych w kartote
kach. Lecz „strełok dodał sakramentalne słowa znane we wszystkich obo
zach i więzieniach jak Związek Sowiecki jest długi i szeroki: „SoHrajtes 
z wieszczami“ Oznaczało to, że por. K. będzie odseparowany od nas ?wv 
wieziony w jakimś nieznanym kierunku. Wezwanie to wywołało zSieTte 
wsrod nas wszystkich, gdyż trudno było domyśleć się ^kiegos' powodu 
szczególnego zainteresowania władz sowieckich osobą por. K. Był to E 
oficer służby stałej, który z całą pewnością nic nie miał do czynna Z 
z pracą II oddziału, ani nawet nie był nigdy w KOP-ie. Czekaliśmy wszys 
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cy z zaciekawieniem wyjaśnienia tej zagadki. Raptem wszedł jeden z kole
gów i oznajmił, że z innego bloku w sposób analogiczny wezwano kpt. Bv- 
chowca.

Prawie jednocześnie napływać zaczęły wiadomości o wezwaniu szeregu 
innych kolegów z różnych bloków. Naliczono już kilkudziesięciu imiennie 
wezwanych, którym kazano układać rzeczy i przygotować się do podróży. 
Było jasnym, że dawno spodziewana likwidacja obozu kozielskiego już się 
rozpoczęła.

Wkrótce buchnęła znowu wiadomość, która lotem błyskawicy obiegła 
wszystkie zakamarki klasztornych zabudowań i wywołała najwyższe pod
ekscytowanie. Mianowicie grupami po kilkanaście osób zaczęli przybywać 
koledzy z tzw. „skitu“. Skitem nazywano liczne zabudowania znajdujące 
się na zewnątrz murów klasztornych. Byli tam umieszczeni oficerowie, 
których władze sowieckie uważały już niejako za swoich obywateli. Wkrótce 
po przewiezieniu nas do Kozielska, przeprowadzono dokładną rejestrację 
co do miejsca urodzenia i zamieszkania każdego z nas. Tych, którzy za
mieszkiwali na ziemiach znajdujących się pod okupacją niemiecką lub też 
w części Wileńszczyzny, przekazanej przez Sowiety Litwie Kowieńskiej, 
umieszczono w samym klasztorze. Tych zaś, którzy zamieszkiwali przed 
wojną na ziemiach dekretem Najwyższego Sowietu wcielonych do ZSSR, 
przeniesiono do Skitu. Wszystkiego przywieziono do Kozielska około 4.400 
oficerów oraz 100 osób cywilnych, z tego do Skitu — o ile sobie przypominam

przeniesiono około 1.200 osób. Władze dbały bardzo o to, aby separacja 
pomiędzy obydwoma grupami była możliwie kompletna, W Skicie jednak 
nie było łaźni, to też od czasu do czasu przyprowadzano skitowców do 
klasztoru do łaźni. Zwykle grupy takie były konwojowane przez politruków 
i strełków, których obowiązkiem było pilnować, aby skitowcy nie prowadzili 
żadnych rozmów z jeńcami ulokowanymi w klasztorze. Zawsze jednak zda
rzało się, że koledzy ze Skitu, przechodząc przez podwórza klasztoru zdążyli 
krzyknąć kilka wiadomości — i to było główne źródło naszych informacji 
o życiu Skitu.

Ten podział jeńców według rzekomej nowej przynależności państwowej 
bardzo nas deprymował. Był on wymownym dowodem, że rząd sowiecki 
na serio traktuje wszystkie oświadczenia o likwidacji państwowości Polski 
i że nie liczy się z możliwością jej odbudowania. Fakt, że obecnie w grupie 
odjeżdżającej łączono znowu skitowców (tzn. mieszkańców Ziem Wschod
nich) z jeńcami, którzy zamieszkiwali przed wojną w Centralnej i Zachod
niej Polsce, był dowodem, że coś w tym stanowisku rządu sowieckiego uległo 
zmianie. Rzecz charakterystyczna również, że jeńcom, którzy ze swymi 
rzeczami przychodzili ze Skitu, nie broniono już przy przechodzeniu przez 
podwórza klasztorne przystawać, rozmawiać i dzielić się wrażeniami z ko
legami, których się dawno nie widziało. Kurtyna izolacji, która nas dzieliła 
została podniesiona. Jest rzeczą naturalną, że musiało to wywołać jak naj
bardziej optymistyczne komentarze i nadzieje.

Odjeżdżających prowadzono do tzw. „klubu“, gdzie była duża sala, w 
której czasami urządzano dla nas wyświetlanie filmów propagandowych. 
Wejście do „klubu“ było strzeżone przez strełków, którzy puszczali tylko 
wezwanych. Tłum jeńców stał przed klubem, tworząc szpalery pomiędzy 
którymi przechodzili wezwani. Niektórzy z nich nie mieli żadnych rzeczy 
oprócz płaszcza lub czasami tylko koca. Byli to przeważnie liniowi ofice
rowie z tych co do ostatniej chwili walczyli, a potem jeszcze, manewrując 
pomiędzy niemieckimi i sowieckimi oddziałami, usiłowali przebić się na
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Węgry. Inni dźwigali po kilka walizek: byli to przeważnie przedstawiciele 
ewakuowanych na Wschód szpitali, służb i instytucji tyłowych, które zo
stały zagarnięte przez wojska sowieckie. Odjeżdżających żegnano okrzy
kami, pełnymi wiary w przyszłość i nadziei udziału w walce. Szczególnie 
entuzjastycznie witano i żegnano przechodzących „skitowców“. Było to 
coś jakby swego rodzaju święto zjednoczenia Armii Polskiej, obchodzone 
w niewoli, lecz nie podejrzewano, że było to zjednoczenie w obliczu tej 
Pani, która wszystkich jednoczy i równa, która tka swoje ciemne tło dla 
bar wnych blasków życia i która szczególnie kocha żołnierzy w okresie woj
ny — Pani Śmierci.

Do „klubu * przyniesiono odjeżdżającym obiad, który był znacznie lepszy 
i znacznie bardziej obfity, niż normalnie. Jeńcy zarówno odjeżdżający, jak 
i pozostający komentowali: „Widocznie chcą, aby przy pożegnaniu pozo
stało dobre wrażenie“. Ten komentarz zawierał w sobie niedopowiedziane 
przypuszczenie, że wydaje się nas w jakieś zewnętrzne w stosunku do 
Związku Sowieckiego ręce. Pozostawało jednak pytanie: jakie? Czy alianc
kie, czy też niemieckie.

Prócz tego każdemu z odjeżdżających wydano rację na drogę — 800 gr. 
chleba, nieco cukru i po 3 śledzie. Sposób, w jaki te śledzie wydano był 
prawdziwą sensacją, może nawet większą niż łączenie skitowców z miesz
kańcami klasztoru. Mianowicie każdy otrzymywał swoją porcję zawiniętą 
w nowiutki, nieużywany szary papier. Tylko ten, kto zna życie obozów so
wieckich, może wrażenie tego faktu należycie ocenić. Zdobycie kawałka 
papieru na napisanie listu, skręcenie papierosa, lub potrzeby higieniczne 
stanowiło tam zawsze problem. Do kręcenia papierosów używano prze
ważnie gazety lub też broszur propagandowych, których dostarczano do 
obozu i które chętnie były rozkupywane przez jeńców ze względu na pa
pier. A tu raptem świeżutki, nowiutki papier na zawijanie śledzi, setki 
paczek zawiniętych w ten papier bez żadnego widocznego nastawienia na 
oszczędzanie go. „Widocznie chodzi o to, aby zrobić wrażenie, że w Związku 
Sowieckim panuje „kultura**  — mówili między sobą jeńcy, używając ter
minów, którymi często posługiwali się politrucy, tłumacząc nam dobrodziej
stwa życia sowieckiego. Lecz w tym przypuszczeniu, że naszym gospoda
rzom chodziło o to, aby na kimś na zewnątrz Związku Sowieckiego będącym, 
zrobić dobre wrażenie — tkwiły już elementy, pełne radosnych oczekiwań, 
nadziei .

TELEFONY Z MOSKWY

„Ten pierwszy transport, który odszedł z Kozielska 3 kwietnia 1940 r. 
zabrał około 300 jeńców. W ten sposób rozpoczęła się likwidacja obozu 
kozielskiego. Transporty odchodziły z pewną wahającą się regularnością; 
czasami nowy transport był następnego dnia, czasami była kilkudniowa 
przerwa. Obserwacja doprowadziła jeńców do przekonania, że z reguły 
transport zabiera przeciętnie około 300 ludzi. Poprzez robotników rosyj
skich, z którymi czasami stykaliśmy się przy różnych pracach obozowych, 
zdołaliśmy również ustalić, że zasadniczy kierunek transportów był za
chodni. Zdawało się to przemawiać przeciwko „optymistycznej“ koncepcji 
co do oddania nas w ręce aliantów, a raczej na rzecz „pesymistycznej“ 
koncepcji przekazania Niemcom. Natomiast mniej prawdopodobną wyda
wała się koncepcja zatrzymania nas w jakichś nowych obozach w Rosji, 
bo w takim razie nie wiezionoby na Zachód.
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Jstalił się również pewien sekwens okoliczności towarzyszących każdemu 
transportowi. Wyglądało to mniej więcej tak. Z rana zwykle nikt w ol 
zie nie wiedział, czy tego dnia odejdzie transport czy też nie. Nie tylko 
M™rr?’Cx?le włedzi®1’; leca — jestem przekonany — ogromna większość 
.przynależnych do administracji obozowej nie wiedziała rów

nież. Przypuszczam, że w ogóle nie było człowieka, któryby miał co do 
tego pewność. Coprawda robotnicy rosyjscy donosili nam dość regularnie 
o przygotowywaniu dla nas wagonów na przecznicy kolejowej poza mia
steczkiem Kozielsk. Lecz samo przygotowanie wagonów nie dawało jeszcze 
pewności, że właśnie tego dnia odejdzie kolejny transport. Zwykle około 
S°dz. -0 był telefon z Moskwy do komendanta obozu, zarządzający tran
sport na ten dzień i podający nazwiska jeńców, którzy mieli odjechać. 
Przyjęcie tego telefonu zajmowało zawsze wiele bardzo czasu ze względu 
na trudności związane z przekazaniem około 300 nazwisk, brzmiących w 
wielu wypadkach zupełnie obco dla ucha rosyjskiego. Wiadomość o tele
fonie roznosiła się zwykle bardzo szybko po obozie. Jeżeli lufciki w biurach 
były otwarte można nawet było stojąc na zewnątrz uchwycić nazwiska dyk
towane przez przyjmującego telefon. Gdy lista pierwszych kilkudziesięciu 
osob była gotowa, „strełki“ biegli do bloków zawiadamiać wezwanych. Wez
wani zbierali swoje rzeczy i według ustalonej już rutyny szli do „klubu“ 
gdzie dawano im nieco lepszy obiad, 800 gr. chleba na drogę i sakramen
talna paczkę: śledzie, owinięte w czysty papier.

Jeńców zastanawiał fakt, że o dniu wyjazdu każdego personalnie decy
dowała Moskwa. Zdawało się to potwierdzać opinię, że sprawa polskich 
oficerów poważnie zaprzątała uwagę centralnych władz Związku Sowiec
kiego. Niektórzy przypuszczali, że w Moskwie urzęduje jakaś aliancko- 
sowiecka komisja (czy też może niemiecko-sowiecka), ustalająca nazwiska 
tych oficerów polskich, którzy mają być wydani za granicę. W miarę tego 
jak prace tej rzekomej komisji posuwały się naprzód, przychodziły telefo- 
nogramy z Moskwy do Kozielska polecające wysłać tych, których los już 
został zadecydowany. Trzeba przyznać, że była to koncepcja logiczna, je
żeli się przyjmowało prawdopodobieństwo wydania nas za granicę. Odez
wania się niektórych politruków zdawały się potwierdzać tę koncepcję. 
Na przykład mowiono: „Pojedziecie za granicę, lecz nie wszyscy“. Pólitruk 
Aleksandrowicz, który załatwiał w komendzie obozu różne sprawy perso
nalne jeńców i odznaczał się dużą uprzejmością w bezpośrednim zetknię
ciu się, przyjął od jednego z pułkowników aparat fotograficzny, opieczę
tował go i obiecał, że będzie mu doręczony po przyjeździe na miejsce. Słowa 
„po przyjeździe na miejsce“ wszyscy rozumieli w ten sposób, że przy prze
kroczeniu granicy.

Osobiście nie wierzyłem w możliwość wydania nas za granicę. Pozycję- 
militarną i międzynarodową Anglo-Francuzów oceniałem wówczas o wiele 
niżej, niż to przyjęte było w środowisku kozielskim, i nie wydawało mi się 
zupełnie prawdopodobnym, aby nasi sojusznicy w tej sytuacji jaka była 
w 1940 r. byli w stanie zmusić Rosję do oddania im jeńców polskich. Jeżeli 
natomiast chodzi o Niemców — to wydawało mi się, że oni nie mieli abso
lutnie żadnego interesu, aby sprowadzać z Rosji oficerów polskich. Nie 
byłem w stanie jednak wysuwać żadnego domysłu, co oznaczały te telefony 
z Moskwy, określając imiennie jeńców, którzy danego dnia mieli opuścić

Stoję na podwórzu zalanym słońcem. Przez podwórze maszeruje grupa 
„skitowcow , którzy idą do łaźni. Od grupy odrywa się por. Krahelski, 
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każdego jeńca i sporządzenia raportu dla władz centralnych, które miały 
powziąć decyzję, co do dalszych naszych losów.

W marcu buchnęła pogłoska, że taka decyzja już została powzięta i że 
wkrótce rozpocznie się likwidacja obozu. Rozpoczęła się ona istotnie w dniu 
■3 kwietnia, kiedy pierwszą grupę około 300 jeńców zabrano do transportu; 
i potem w ciągu kwietnia co kilka dni odchodziły transporty. Ciekawym 
i w pewnym stopniu tajemniczym szczegółem były telefony z Moskwy, które 
na kilka godzin przed odejściem każdego transportu podawały władzom obo
zowym jego skład personalny. Dziwiła oraz intrygowało nas ta nadzwy
czajna centralizacja w Moskwie nie tylko decyzji zasadniczej co do losów 
każdego z nas, lecz również zarządzeń wykonawczych dotyczących tej de
cyzji.

Mnie wezwano w dniu 29 kwietnia. Z tych, którzy zostali włączeni do 
tego samego, transportu, przypominam sobie ppor. Leonarda Korowajczyka, 
ppor. Tadeusza Tucholskiego, doc. Politechniki Warszawskiej oraz prof. 
Marcelego Żółtowskiego.

Po odseparowaniu nas w oddzielnym budynku, dano nam na drogę nieco 
chleba i śledzi oraz przekazano nowemu zespołowi konwojentów, którzy 
przeprowadzili bardzo dokładną rewizję, odbierając wszystkie ostre przed
mioty. Z kolei przewieziono nas ciężarówkami do przejazdu kolejowego w 
pobliżu stacji, gdzie na bocznicy czekało na nas sześć wagonów więziennych 
tzw. „stołypinek", do których nas załadowano po 14 ludzi do przedziału.

Jechaliśmy przez całą noc, prawie nie zatrzymując się. Rano 30 kwiet
nia ujrzeliśmy kopuły cerkwi smoleńskich, oświetlone pierwszymi promie
niami wschodzącego słońca. Pociąg zatrzymał się na torach dalszych od 
stacji, lecz po 10 minutach jechaliśmy już dalej. Z kierunku, w którym 
padały cienie, staraliśmy się określić kierunek jazdy. Stwierdziliśmy, że 
jesteśmy wiezieni na północny-zachód i ogarnęło nas podniecenie. Czyżby 
naprawdę wieziono nas do Polski? .

Po przejechaniu jednak kilkunastu kilometrów pociąg zatrzymał się. Za 
zewnętrzną ścianą naszego przedziału, w której nie było okna usłyszeliśmy 
warkot motoru samochodowego oraz liczne kroki. Ktoś z sąsiedniego prze
działu krzyknął nam, że wyładunek transportu już się rozpoczął.

Po pewnym czasie do naszego wagonu wszedł pułkownik NKWD i karał 
mi zabrać moje rzeczy i iść w ślad za nim. Pomiędzy kolegami z prze
działu do przedziału poszedł szept „Litwa widocznie żąda“. Wyszliśmy na 
zewnątrz. Był jasny słoneczny dzień, z pól szły zapachy wiosny, gdzienie
gdzie leżały jeszcze małe płachty śniegu. O jakieś dwieście kroków przed 
nami była mała stacyjka, na której peronie nie widać było żadnej żywej 
istoty. Pułkownik wprowadził mnie do innego pustego już wagonu i ka
zał zamknąć w oddzielnym przedziale. Przed żelazną kratą drzwi mego 
przedziału stanął specjalny wartownik.

Znowu usłyszałem warkot samochodu i jakiś ruch za ścianą. Zauważy
łem jednocześnie, że w ścianie zewnętrznej, w której nie było okna, był jed
nak mały otwór pod samym sufitem, przez który prawdopodobnie można 
było zobaczyć co się dzieje na zewnątrz. Spróbowałem wejść na górną 
półkę, zasadniczo przeznaczoną na rzeczy, w nadziei, że stamtąd można 
będzie wyjrzeć przez ów otwór. Ku memu zdziwieniu wartownik mnie w 
tym nie przeszkadzał, wyciągnąłem się więc na półce, udając, że śpię. Po 
pewnym czasie spojrzałem na wartownika. Stał on odwrócony do mnie 
plecami i gapił się przez okno. Wyjrzałem więc na zewnątrz.

Przed naszym pociągiem był dość obszerny plac, częściowo porośnięty
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trawą. Prostopadle do torów biegła droga, która ograniczała plac z lewej 
strony. Po tej samej stronie, wzdłuż drogi był niski, sztachetowy płot; 
miałem wrażenie, że oddzielał on ogród należący do któregoś z domków 
kolejowych, lecz nikogo z mieszkańców nie było widać. Horyzont był za
kryty przez drzewa i krzaki. Plac był dość gęsto obstawiony wartami NKWD 
z bagnetem na broń. Na placu stał zwykły pasażerski autobus średnich 
rozmiarów z zasmarowanymi wapnem oknami. Wejście do autobusu było 
od tyłu; podjeżdżał on do wagonów w ten sposób, że jeńcy do niego mogli 
wchodzie bezpośrednio ze stopni, nie stając na ziemi. Z obydwóch stron 
wejścia do autobusu stali żołnierze NKWD z bagnetem na broń. Autobus 
zabierał około 30 jeńców i znikał za drzewami. Wracał mniej więcej po pół 
godziny lub trzech kwadransach, żeby zabrać następną partię.
. Nieco z boku stało auto więzienne, czarne pudło bez okien na bocznych 
ścianach, a obok niego kapitan NKWD, szpakowaty blondyn, lat około 50 
Po środku placu, z rękami w kieszeniach długiego płaszcza stał ów puł
kownik NKWD, który mnie wydzielił z transportu, wysoki i gruby brunet 
w średnim wieku z czerwoną twarzą. Było jasne, że on nadzorował całą 
operacją. Zastanawiałem się nad tym, na czym polegała ta operacja. Była 
dla mnie jasnym, że miejsce, do którego wożono moich kolegów, znajdowało 
się gdzieś niedaleko, prawdopodobnie w odległości kilku kilometrów Dla
czego w ten piękny wiosenny dzień nie kazano im maszerować, jak zwykle 
to czyniono przy transportach do poprzednich miejscowości? Obecność wyż
szego dygnitarza NKWD przy prostej w gruncie rzeczy czynności wyko
nawczej, jak przewiezienie kilkuset jeńców z jednego miejsca koncentracji 
do drugiego dałaby się wytłumaczyć, gdyby nas istotnie mieli wydawać 
Niemcom. Lecz dlaczego te nadzwyczajne środki ostrożności, dlaczego 
bagnety na karabinach eskorty? Na te pytania nie miałem odpowiedzi. 
Lecz wówczas wsrod blasków owego wiosennego dnia nie przyszło mi do 
głowy, ze przecież to może być egzekucja.

Po pewnym czasie otworzono żelazne kraty, stanowiące drzwi mego nrze- 
działu i kazano mi wyjść na zewnątrz, ów szpakowaty kapitan przewiózł 
mnie samochodem więziennym do tzw. wewnętrznego więzienia NKWD w 
Smoleńsku, a stamtąd po 6-ciu dniach pod specjalnym konwojem czterech 
konwojentów zostałem przewieziony do więzienia Lublańskiego w Moskwie 
gdzie doręczono mi akt oskarżenia o szpiegostwo, podpisany przez naczel- 
nego prokuratora Związku Sowieckiego.

Żaczka się całkiem nowa karta moich losów. W r. 1941 otrzymałem 
194? n„8r 1 ob°zu.pracy przymusowej. Zwolniono mnie dopiero wiosną 
1942 po licznych interwencjach ambasadora Kota, oraz po specjalnej nocie 
z ozonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych ambasadorowi sowiec
kiemu przy Rządne Polskim w Londynie. Gdy w czerwcu tego roku przy
byłem do Ambasady R.P. w Kujbyszewie zarzucono mnie pytaniami co wiem 
o losie oficerów kozielskich. co wiem

Złożyłem wówczas na piśmie oficjalny raport Szefowi Polskiej Misii 
Wojskowej gen Wolikowskiemu, gdzie podałem fakty o których przed chwila 
mówiłem. Raport ten wywołał zdumienie wszystkich zainteresowanych g7yl 
pomimo ciągłych natarczywych pytań ze strony gen. Sikorskiego len 
Andersa oraz amb. Kota, władze sowieckie nigdy nie wspomniały że’ ofice
rów kozielskich wywożono w okolice Smoleńska. Dopiero, gdy w 1943 na 
elCeSĆa 7^domosc 0 wykryciu grobów katyńskich, różne ^skoordynowane' 
logiczną7 catóść“.1'7’ * * ™ dręczyła, zaczęły się układać w jedną
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KALENDARZ TRANSPORTÓW Z KOZIELSKA

Na podstawie relacji tych wszystkich jeńców, oficerów polskich, któray 
osadzeni w obozie kozielskim wydostali się po tym stamtąd żywi, opraco
wane zostały w jedną całość wszystkie szczegóły dotyczące liczby jeńców 
i warunków w jakich się znajdowali w obozie aż do chwili jego rozładowa
nia. Praca ta znajduje się w kancelarii A. P. W. Poniżej przytaczamy koń
cowy ustęp, dotyczący okoliczności rozładowania:

„6 kwietnia 1940 r. wywieziono z Kozielska pierwszą grupę oficerów pod 
hasłem skierowania do punktów rozdzielczych, skąd mają wyjść na wol
ność. Od tego dnia partiami wywożono oficerów w nieznane. Na ścianie 
kuchni koło kranów z wrzątkiem ktoś nieznany notował daty odjazdu po
szczególnych grup. Ten kalendarzyk urywa się na dacie 10. 5. 1940 r., 
obok której została umieszczona notatka mniej więcej takiej treści: „Dziś 
wyjeżdża ostatnia grupa 100 oficerów, kierunek nieznany".

Ogół zebranych informacji pozwolił na odtworzenie następującej tabeli 
transportów z obzu w Kozielsku.
W kwietniu:

3 kwietnia 62 osoby m. in. w tej liczbie: J. Niemczyński, Wojciechowski.
4 ,, 302
5 280 »

7 92 w

8 277
9 270 >»

11 ,, 290 >>

12 » 204 ,, >»
15 ,, 150 »> >>
16 420 ,, ,,

17 ,, 294 » ł,
19 304 ,,

20 ,, 344 ,, >>

21 240 » »
22 120
26 »> 100 (około) osób

27 ,, 200 osób
29 300 m. in. ,,

Fryga, Burdziński, Westerow- 
ski, Wołoszyn.
gen. gen. Minkiewicz, Smora
wiński, Bohaterewicz, płk. Ste- 
fanowski, mjr. Solski.
Kruk, Zalasik.

Wajda, Wajs, Bogusławski, 
Przygodziński, Iwanuszko, prof. 
Pieńkowski, Ulrich, Skupień. 
Kotecki, Ochocki.
płk. Pawlikowski, Bilewski. 
kmdr. Moszczeński, kpt. Troja
nowski, Znajdowski, Sołtan. 
Roguszczak, Liliental, Majew
ski.
Jóźwiak, Handy, Leitgeber, 
Rumianka, Domania, Rzążew- 
ski.
Kowalewicz, Prausa, Jabłoń
ski, prof. Morawski, Pacior- 
kowski.
dr. Jakubowicz, ktp. Trepiak. 
J. Zięcina.
(odnalezieni w obozach Pawlisz- 
czew Bor i Griazowiec).

prof. Świaniewicz, doc. Tuchol
ski, por. Żółtowski, ppor. Koro- 
wajczyk.

Razem: 4.250 osób (około)
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W maju wywieziono ostatnie trzy transporty, a mianowicie:

10 maja 50 osób,
U 50 „

, 12 „ 90 „ (około).

Z tych ok. 190 osób odnalazł się transport ostatni (około 90) wywiezio
ny, podobnie jak transport z dnia 26 kwietnia, do Pawliszczew Boru.

W sumie zatem z wywiezionych ok. 4.440 osób, odnalazły się jedynie dwa 
transporty, z 26. IV. i 12. V. — razem około 200 osób, oraz kilka wydzie
lonych w drodze z transportów, które skierowano gdzie indziej.

Nie odnalazło się zatem:

z wywiezionych w kwietniu ... ok. 4.150 osób 
z wywiezionych w maju .......... ok. 100 osób

Razem.......... ok. 4.250 osób

W. Cichy (patrz str. 41) w złożonej nam relacji podaje ścisłe cyfry przy
byłych do Pawliszczew Boru z Kozielska transportów jako 107 i 91.

LOSY JEŃCÓW WYWOŻONYCH Z KOZIELSKA PRZED 
OGÓLNĄ LIKWIDACJĄ OBOZU

Jeszcze przed rozpoczętą w kwietniu likwidacją obozu w Kozielsku, wy
wożono stamtąd — jak zostało zaznaczone w poprzednim rozdziale — jeń
ców oficerów, bądź pojedynczo, bądź niewielkimi grupami. Istnieje niez
miernie ciekawa relacja jednego z oficerów, który został wywieziony z Ko
zielska z całą grupą oficerów w dniu 8 marca 1940 roku:

Pod wieczór, dnia 8 marca 1940 roku, żołnierze straży obozowej zaczęli 
zabierać z poszczególnych baraków niektórych oficerów. Po stwierdzeniu 
tożsamości wymienionych w wykazie, enkawudziści kazali im niezwłocznie 
zabierać swe rzeczy i popędzając w ordynarny sposób, poprowadzili poje
dynczo do budynku administracyjnego, gdzie dokonano bardzo szczegółowej 
rewizji. Następnie grupami po 2—3 pod konwojem dwóch uzbrojonych 
enkawudzistów, wyprowadzono z obozu ku odległej o 8 kilometrów stacji. 
Było około 20 stopni mrozu i marsz z rzeczami, po ciemku, po pokrytej 
oślizgłym śniegiem, wyboistej drodze był bardzo uciążliwy, szczególnie ze 
względu na stałe popędzanie przez konwojentów. Gdy jeden z jeńców, 
starszy pułkownik w stanie spoczynku, zaczął tracić siły, konwojent bru
talnie go popędził, wymyślając i drwiąc.

Po trzydniowej podróży, podczas której pociąg dłużej stał na stacjach 
niż znajdował się w ruchu, jeńcy dotarli do odległego o 200 km. Smoleńska. 
Tam ich wyładowano z wagoriu, ustawiono w szeregi, po czym jeden z 
konwojentów pouczył ich, że w czasie marszu mają iść w porządku, nie 
porozumiewać się ze sobą, nie rozglądać, nie zostawać w tyle. Przy naj
mniejszym zaś usiłowaniu ucieczki, za co będzie uważane pół kroku w bok, 
konwój, bez uprzedzenia będzie strzelać. Po przejściu przez tory, zatrzy
mano jeńców przy bocznym wyjściu na ulicę i kazano uklęknąć w głębokim 
śniegu. Gdy po kilkunastu minutach przyjechał autobus na czarno malo
wany, kazano jeńcom wstawać z klęczek i wsiadać do autobusu.
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Autobus był specjalnie przygotowany do przewożenia więźniów. Wzdłuż 
niego, środkiem przechodził wąski korytarz, po którego obu stronach h / 
liczne niskie i wąziutkie drzwiczki. Po wejściu jeńca na korytarz, znajdu
jący się tam enkawudzista nakazywał mu szybko włazić tyłem do przezna
czonej celi-kabiny. Przedziały te były nie oświetlone i tak ciasne, iż ledwo 
się mógł zmieścić w nich skulony człowiek. Było to pierwsze zetknięcie 
jeńca ze słynnym w Sowietach autobusem więziennym, tzw. „czornym wo- 
lonem (czarnym krukiem). Niektórzy z jeńców zdenerwowani i zmę
czeni nieustannym znęcaniem i tajemniczością drogi i poczynań sowieckich, 
wzdrygali się przed wejściem do tego ciemnego tworu. Tych konwojent 
wpychał brutalnie, zatrzaskiwał drzwiczki, zamykał je i wywoływał następ
nego.

Z baraków w Kozielsku zabierano jeńców pojedynczo, odprowadzano zaś 
na stację i wieziono pociągiem po 2—3. Na skutek tak ścisłej izolacji nie 
wiedzieli oni nic o swoich współtowarzyszach podróży. Zobaczyli się wszyscy 
nawzajem dopiero w Smoleńsku. O ile w czasie podróży każdy z jeńców 
na próżno usiłował się domyśleć powodów swego wywiezienia z Kozielska, 
analizując przebieg swego życia, a w szczególności pobytu w niewoli, obec
nie, w autobusie usiłowali oni wysnuć pewne wnioski o swym przyszłym 
losie przez analizę składu tej grupy, do której trafili. Jednakże i ta metoda 
okazała się zawodną. Zespół ludzi był tak różnorodny, iż trudno było do
patrzyć się jakiegoś logicznego kryterium, które by mogło ich razem po
łączyć.

Ogółem w grupie było 14 oficerów, w tym płk. Stanisław Libkind-Lubo- 
dziecki, prokurator S.N.. płk. kaw. A. Starzeński, b. attache wojskowy R.P. 
w Belgii, kpt. J. Radziszewski, referent PKU, porucznik marynarki wo- 
jennej Graniczny, b. powstaniec śląski.

Po kilkunastu minutach jazdy, więźniów wyładowano na niewielkim 
podwórku, otoczonym wysokimi gmachami o zakratowanych oknach. Tu 
wydzielono z grupy o więźniów, których konwój wprowadził do jednego z 
budynków, pozostałym zaś kazano z powrotem wchodzić do autobusu. Po 
chwili jednak kazano irn znowu wychodzić i zatrzymano w więzieniu jeszcze 
czterech. Pozostałych pięciu, autobus powiózł w nieznanym kierunku...

W ten sposób, dnia 13 marca 1940 roku po południu, na podwórzu wię
ziennym w Smoleńsku, grupa jeńców, wywieziona z Kozielska w dniu 8. III. 
została rozbita i odtąd wchodzące w skład tej grupy poszczególne osoby, nic 
już nie wiedzą o losach swych współtowarzyszy.

Z całej grupy odnalazł się tylko jeden jeniec, któremu udało się następnie 
wydostać.z ZSSR i on złożył właśnie powyższą relację.

b) ROZŁADOWANIE OBOZU W STAROBIELSKU

Z książki Józefa Czapskiego

Wspomniany już malarz-literat i oficer Józef Czapski w ten sposób przed
stawia wypadki w swej książce pod tytułem: „Wspomnienia Starobiel
skie“.*)

*) J. Czapski: „Wspomnienia Starobielskie", Rzym 1945 r., na str. 44__48.
Autor przebywa obecnie w Paryżu. Cytowana, według polskiego wydania książka 
ukazała się następnie w języku włoskim, francuskim, portugalskim i hiszpańskim.’
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„Już od lutego 1940 roku zaczęła krążyć pogłoska, że nas roześlą z tego 
obozu. Z kartek, które dochodziły nas z kraju, miałem wiadomości, że 
szereg pań polskich z Czerwonego Krzyża, między innymi żona dra Koło
dziejskiego i moje dwie siostry, spędzały na zmianę po parę tygodni na 
stacjach granicznych między okupacją niemiecką a sowiecką z tysiącami 
paczek, czekając w największe mrozy na zapowiedziany nasz powrót, lub 
przejazd do obozów niemieckich. Poza tym władze nasze rozsiewały po
głoski, że Sowiety oddają nas Aliantom, że wysyłają nas do Francji, byśmy 
się tam mogli bić. Podrzucono nam nawet oficjalny papierek sowiecki z 
trasą naszej podróży przez Bendery. Raz obudzono nas w nocy, pytając 
się, kto z nas włada rumuńskim i greckim językiem.

Stworzyło to wszystko taki nastrój nadziei, że kiedy w kwietniu zaczęto 
nas grupkami po kilkudziesięciu czy kilkunastu wywozić, wielu z nas wie
rzyło święcie, że jedzie na wolność. Nie można było dojść w żaden sposób 
według jakich kryteriów dobierano grupy wysyłanych z obozu. Mieszano 
wiek, roczniki, rangi, zawody, pochodzenie socjalne, przekonania politycz
ne. Każda nowa wysłana partia zadawała kłam naszym, takim czy innym, 
domysłom. W jednym byliśmy zgodni wszyscy: każdy z nas czekał gorącz
kowo tej godziny, kiedy ogłoszą nowy spis wyjeżdżających, może będzie 
nareszcie na liście — nazywaliśmy to „godziną papugi“, bo wypadkowość 
tych spisów przypominała nam te kartki wyciągane przez papugę wędrow
nych kataryniarzy w Polsce ... Stojąc na wielkich schodach cerkiewnych 
komendant żegnał partie odjeżdżających uśmiechem pełnym jakby obietnic 
Wyjeżdżacie tam, powiedział jednemu z nas, „dokąd i ja bardzo chciałbyni 
pojechać...“.

Opuściłem Starobielsk w grupie 16 ludzi dopiero 12 maja.
Już na stacji zaczęły się niespodzianki, zapchano naszą partię do wię

źniarek, po kilkunastu w wąziutkich przedziałach, prawie bez okien z grubo 
zakratowanymi drzwiami. Odkrywaliśmy napisy polskie na ścianach „wy
sadzili nas koło Smoleńska“. Obsługa wagonu była bardzo brutalna Za
sadniczo wypuszczano nas dwa razy na dobę do klozetu. Karmiono wy
łącznie małymi śledziami i wodą: Był upał, ludzie mdleli, konwojenci 
wykazywali absolutną obojętność wdrożeni do tego zawodu. Klucząc przez 
Charków, gdzie wysadzono dwu z nas, przez Tułę dowieziono nas w okolice 
Smoleńska, gdzie wysadzono nas na małej stacyjce Babynino i załadowano 
szturchając i bijąc kolbami na wielką lorę. Tą lorą zawieziono nas przez 
nędzny ubogi kraj, przez zniszczone tak biedne wsie, jakich nigdy i nigdzie 
w Polsce nie widzieliśmy.

Oczekiwaliśmy wszyscy najgorszego. Patrzyli na nas milcząc, jakby nie
wiążącymi oczami, starzy, wychudli, smutni chłopi z długimi jak u Borysa 
Godunowa brodami, małe dzieci idące ze szkół obelżywie wyzywały za nami 
„polskimi panami“ i „krwiopijcami“.

Zawieziono nas w okolicę gęsto zalesioną znów do obozu. Prysły marzenia 
o Francji, o Polsce. „Pawliszczew Bor“ tak się ten obóz nazywał, bvł w 
głębi pięknych lasów. Zastaliśmy tam 200 kolego 7 z Kozielska 120 z 
Ostaszkowa 1 63 ze Starobielska. Ci ostatni byli 25 kwietnia 1940 roku 
wysłani ze Starobielska oprócz zwykłej grupy. Podkreślano im kilkakrot
nie, ze mają trzymać się oddzielnie, gdyż jadą na specjalnych warunkach 

Ta grupa 60 grupa 16, w której przyjechałem ja i około 10 wywiezio
nych indywidualnie w czasie zimy, to wszystko, co nie zginęło z tych 4.000 
jeńców, którzy spędzili zimę w obozie Starobielskim. W obozie Pawliszczew 

or było nas około 400. Po paru tygodniach wywieziono nas wszystkich 
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dalej do Griazowca pod Wołogdą, gdzie nas trzymano do sierpnia 1941 
roku. Warunki, w których żyliśmy, były lepsze niż w Starobielsku. Miesz
kaliśmy w starym budynku poklasztornym i w paru małych drewnianych 
domkach dla pątników. Starożytna zaś cerkiew tego klasztoru była wysa
dzona dynamitem.

Byliśmy z początku przekonani, że taki sam los ja£ nasz 3potkał wszyst
kich innych naszych kolegów, że zostali oni rozesłani do podobnych małych 
obozów, rozsypanych po całej Rosji. Bardzo prędko jednak zaczęliśmy się 
zastanawiać nad ich losem, dlatego, że prawie w każdej kartce z Kraju, 
otrzymywaliśmy coraz bardziej niespokojne zapytania, co się dzieje z ko
legami naszymi ze Starobielska, Kozielska i Ostaszkowa od chwili gdyśmy 
się z nimi rozstali.

Na podstawie tych kartek z Polski, stwierdziliśmy już od lata 1940 roku, 
że jesteśmy jedynymi jeńcami z tych trzech obozów, o których dochodzą 
wieści do Kraju po kwietniu 1940.

Kiedy po układzie polsko-sowieckim, w lipcu 1941, po tzw. „amnestii 
z sierpnia, ogłoszono nam tworzenie Armii Polskiej w Z.S.S.R., kiedy 
wszyscy zgłosiliśmy się do tej Armii, już podejrzewaliśmy, że los nasz jest 
w stosunku do reszty naszych kolegów uprzywilejowany. Już wtedy zaczę
liśmy spisywać nazwiska z pamięci i ułożyliśmy pierwszą listę zaginionych 
starobielszczan, kozielszczan i ostaszkowców“.

RELACJA POR. BR. MŁ.

Poniżej przytaczamy wyjątek z obszernej relacji byłego jeńca ze Sta
robielska Por. Mł. dotyczący okoliczności rozładowania obozu, ktorego 
początek autor relacji ustala na dzień 5 kwietnia 1940 roku:

„O godzinie 9 rano sowiecki d-ca obozu ppłk. Bereszkow w asyscie paru 
oficerów, zjawił się u naszego d-cy, którym wówczas był mjr. sap. Kazimierz 
Niewiarowski, oznajmiając, że z dniem dzisiejszym rozpoczyna się rozła
dowanie (po rosyjsku „razgruzka“) — inaczej — likwidacja obozu. Co 
dzień odejdą partie liczące około 200 ludzi. Na nasze liczne zapytania 
jaśniał nie wiążąco, że o ile mu jest wiadomem, to pojedziemy „do domu“ 
(domoj), że kierunek jazdy wiedzie ku trzem węzłom rozdzielczym, który- 
mi podobno mają być Charków, Kijów i Smoleńsk, skąd dalej większymi 
transportami skierują nas do kraju. Pytanie: czemu 200 ludzi dzien
nie, przyjechaliśmy tu przecież tysiącami? Odpowiedź: (wymijająco): 
no tak, teraz po wojnie z Finlandią, dużo rannych, brak taboru kolejowego. 
Pytanie: czy pojedziemy wagonami towarowymi z pryczami, czy oso
bowymi? Odpowiedź: pojedziemy wagonami towarowymi, należycie 
zabudowanymi pryczami (oborudowannyje). — (Zaznaczę, że nasze pytanie 
było logiczne, bowiem przyjechaliśmy do obozu wagonami towarowymi, lecz 
zupełnie nagimi, w których podróż jest bardzo uciążliwa). Pytanie: czy 
wobec tego te 3—4 wozy będą doczepiane do pociągów osobowych? Odpo
wiedź: (wymijająco) no tak, tak, zapewne. Jak zwykle konwersacja taka 
kończyła się stereotypowym zwrotem „zresztą nie niepokójcie się, my się 
wami zaopiekujemy, inaczej — zaopatrzymy odpowiednio“, po rosyjsku 
„wproczem wy nie bezpokojties, my was obiezpieczym“.

Podkreślam, iż informacje te były rzucane niedbale, byle zbyć nasz nie
pokój o dalszy los. Dla tych, co pochodzili z centralnej i zachodniej Polski, 
widoki na jazdę „do domu“, będącego pod okupacją wroga, nie były nęcące, 
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jasne bowiem było, że władze sowieckie w. owym czasie zbratane z Niem
cami oddadzą nas w ich ręce; ci zaś, którzy pochodzili z Kresów Wschod
nich, byliby teoretycznie zwolnieni, jednak tylko do czasu gdy ich NKWD 
indywidualnie nie przychwyci, celem uwięzienia, skazania, a następnie ze
słania z powrotem w głąb Sowietów. Myśli takie i inne, wszystkich nas 
nurtowały. Mimo, iż horoskopy były ciemne i tajemnicze, wieść o możli
wości opuszczenia bramy obozu Starobielska była tak sensacyjna, że miaż
dżyła odgłosy najskrajniejszych pesymistów. Olbrzymia większość wierzyła 
święcie w lepsze jutro. Wszyscy przeto w dniach następnych wyczekiwali 
na swoją kolejkę z niepohamowaną niecierpliwością i zdenerwowaniem.

W dniu zatem 5- kwietnia 1940 r. została wyczytana pierwsza partia 
licząca 195 ludzi, z uprzednio przygotowanej drukowanej listy. Kazano im 
pośpiesznie składać rzeczy i zebrać się na godz. 12 w cerkwi centralnej na 
rewizję. Po godzinnej bardzo szczegółowej rewizji, podczas której odebra
no przedmioty metalowe, druki i notatki, przyjaciele nasi poczęli gęsiego 
wynurzać się z cerkwi, dążąc w tym szyku wprost do bramy. Wszyscy po
zostający w obozie tworzyli po obu stronach gęsty szpaler. Rozmawiać 
z nimi było zakazane i wartownicy grozili nazbyt śmiałym, jednak zdołali 
oni mimo to poinformować nas znakami i półsłówkami, jak odbyła się re
wizja. Żegnaliśmy ich znakiem krzyża i stłumionymi okrzykami: Niech 
żyje Polska. W ten sposób odbył się pierwszy dzień deportacji, podobnie 
działo się w dniach następnych — aż do 12 maja 1940 roku, gdy ta ostatnia 
maleńka partia opuściła obóz. —

Odprawy wyjazdowe odbywały się w rannych godzinach w obszernej izbie 
komendanta bloku nr 20. Przychodziło dwóch podoficerów NKWD ze spi
sami pod pachą. Dzienne partie wahały się ilościowo — od kilkudziesię
ciu aż do 240, w końcowych zaś dniach, w maju, zmalały do 50, 30 i wresz
cie 12 maja — 18. Do dnia 26 kwietnia odjazdy odbywały się co dzień, po 
czym nastąpiła przerwa do 2 maja. Ta cisza trwająca tydzień, doprowa
dziła pozostałych w obozie kilkuset ludzi do stanu wysokiego zdenerwo
wania. Po 2 maja nastąpiła nowa przerwa parudniowa. Wreszcie ostatnie 
grupki wyjechały 8, 11 i 12 maja.

Poszczególne wykazy wyjazdowe nie wskazywały na stosowanie klucza 
dla jakiejkolwiek selekcji pod względem zapatrywań politycznych, różnic 
narodowościowych czy też wyznaniowych. Natomiast zupełnie wyraźnie 
stosowano równomierność proporcji w odniesieniu do stopni wojskowych 
i tak np. w każdej partii powiedzmy 200 ludzi — było kilku pułkowników 
i podpułkowników, kilkunastu majorów, kilkudziesięciu kapitanów i rotmi
strzów, reszta — młodsi oficerowie, nieliczni podchorążowie i cywile W 
analogiczny sposób, tj. na podstawie procentowej, opróżniano poszczególne 
bloki. To było nadto widoczne. Wszystkie bloki topniały z dnia na dzień 
i w jednakowym stopniu, prawie z matematyczną ścisłością. Metoda ta 
wskazywała jasno na chęć rozbijania grup i paczek zgranych, mieszkają
cych razem i tym samym utrudnienia wszelkich prób ucieczki, porozumie
nia się itp.

Interweniowaliśmy gromadnie u władz sowieckich, prosząc o skorygo
wanie wykazów wyjazdowych i o nierozdzielanie braci. Niestety bez żad
nego skutku. Odpowiadano, że list zmienić nie mogą, że zresztą „niedługo 
wszyscy się razem spotkacie...“ („wy wsie skoro wstrietities“).

W miarę ubywania jeńców, pozostałych spychano do opróżnionych prycz. 
Wreszcie kompresja po 2 maja ścisnęła pozostałą garstkę w jednym 

bloku nr 12. Cała strona lewa obozu została odgrodzona drutem kolczastym, 
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włącznie z łaźnią. Pozostałym kazano robić porządki generalne. Była to 
praca bardzo uciążliwa. Między innymi kazano zasypywać latrynę f . 
linię Zygfryda. Stosunek oficerów dyżurnych i ich pomocników dc jeń.w 
ogromnie pogorszył się. Grubiaństwa i obrażliwe wymyślania co u- . n 
przybierały na tempie.

Kiedy rozpoczęła się likwidacja obozu, daliśmy sobie wzajemnie w gronie 
najbliższych przyjaciół solenne przyrzeczenie, by jeden o drugim pamiętał, 
by dał znać rodzinie, gdy tylko będzie mógł.

W dniu 25 kwietnia 1940 roku podczas odprawy wyjazdowej odczytano 
jak zwykle listę około 200 ludzi, po czym urzędnik sowiecki (papuga) 
podniesionym głosem i wymachując dłonią oświadczył zebranym co nastę
puje: a teraz odczytam wam listę specjalną złożoną z 65 ludzi, (normalnie 
nigdy nie zapowiadał ilości), którzy dziś wyjadą, lecz mają się obowiązkowo 
trzymać zupełnie osobno w czasie zbiórki w cerkwi a następnie w czasie 
wymarszu. Groził dosłownie, żeby nikt nie śmiał zmieszać się z grupą nor
malną poprzednio wyczytaną. Dodał, że ta grupa specjalna nie będzie re
widowana i w tym celu ma zająć takie a takie miejsce w cerkwi, celem 
sprawdzenia tożsamości. Po czym przystąpił do czytania listy. Po dwu
krotnym bardzo dokładnym skontrolowaniu nazwisk, imion i stopni, okazało 
się, że jeden oficer był ciężko chory w szpitalu miejskim, drugi zaś już 
poprzednio wyjechał. A zatem ostateczna liczba grupy specjalnej wynosiła 
63 ludzi.

Jeśli chodzi o Starobielsk, w przeciwieństwie do Kozielska, to procedura 
wyprowadzania z cerkwi do bramy wykluczała absolutnie wszelką możliwość 
zapamiętywania z twarzy kogokolwiek z konwoju transportowego, ci bo
wiem przejmowali partię jeńców za bramą obozu, a tego co się działo za 
bramą nikt pozostający w obozie nie mógł widzieć ani wiedzieć. Przeko
naliśmy się o tym gdyśmy sami obóz opuszczali. Ponadto — brama wy
jazdowa nigdy w czasie wyprowadzania jeńców nie była otwierana i wy
puszczano jeńców w pojedynkę przez tzw. prochodnoju budku, skąd nie 
było najmniejszej szczeliny by móc zerknąć na zewnątrz. Na małym od
cinku pomiędzy cerkwią a bramą stało kilku uzbrojonych wartowników, 
których znaliśmy z twarzy, pełnili oni bowiem służbę wewnątrz obozu.

Ostatnia partia do której sam należałem — w liczbie 18 oficerów wyszła 
z obozu w południe 12 maja 1940 roku, po przejściu wyjątkowo surowej 
rewizji, podczas której rozbierano niektórych do naga. W dniu tym pozo
stało w obozie 10 oficerów. Ponieważ los ich nie jest znany, przeto dzień 
ten należy uważać jako ostatni dzień obozu jenieckiego Starobieslk.

Nadmienię, że w czasie jazdy więźniarką pewnej nocy „wyjęto“ z mego 
przedziału (13) jednego oficera, majora, osadnika na wileńszczyźnie, z są
siedniej kabiny jednego porucznika, Wilnianina. Co się stało z nimi nie 
wiemy. Słowem na miejsce (do Griazowca) przybyło 16 oficerów, plus 63 
z grupy specjalnej co daje w sumie 79 ludzi z obozu Starobielsk.

O TRANSPORTACH ROZSTRZYGAŁA MOSKWA — 
TRANSPORT Z 12 MAJA

„W okresie rozładowania obozu w Starobielsku — pisze w swojej relacji 
mjr. Adam Moszyński — to jest od dnia 5-go la ietnia do dnia 12 maja 
1940, zjawiał się przeważnie w baraku „20“ (kapitańskim) i przeważnie w 
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godzinach porannych funkcjonariusz NKWD, nazywany przez nas „papugą" 
i wyczytywał wobec wezwanych do tego baraku „starszych“ blokowych na 
zwiska osób, przeznaczonych do wywiezienia, z kartek wypisanych maszy
nowo i datowanych z Moskwy. Zauważyłem ten szczegół kilkakrotnie, pa
trząc z dworu przez okno barakowe. Na wykazach osób wyczytywanych wi
działem przy końcu u dołu wypisane maszynowo słowa: „Moskwa, dnia...“.

Z biegiem czasu wpadliśmy na okoliczność, że liczba wyczytywanych 
była przeważnie wielokrotnością 65, to jest pojemności jednego wagonu 
więziennego.

Dnia 12 maja 1940 r. wywieziono nas 19-tu*)  z obozu w Starobielsku, 
lokując nas w jednym wagonie więziennym. (Następuje pełna lista imien
na). Trasa tego transportu: Wołojki — Woroszyłowgrad — Charków — 
Rżawa — Szumiakowo — Polewają — Kursk — Tuła — Nekrasow _

*) Poprzednia relacja podaje cyfrę 18. Wobec wykazu imiennego, przytoczo
nego przez mjr. A. M., cyfrę 19 należy przyjąć jako ścisłą.

Kaługa — Babynino (na linii Kaługa — Smoleńsk).
W Charkowie wysadzono z naszego wagonu: mjr. Runze oraz pdchr. 

Pawlukiewicza Włodzimierza. Ten ostatni z zawodu inżynier-elektryk przy
był (o czym wiem z relacji późniejszej N. N.) w maju 1940 do Moskwy, 
a w styczniu 1941, został skazany na 8 lat obozu pracy i 22 kwietnia 1942 
był w Korni na posiołku Wożajel. Mjr. Runze nie dał więcej znaku życia.

Dnia 16 maja 1940 rano wysadzono nas 16-tu z wagonu na st. kolej. 
Babynino, a pdchr. Czeczot pozostał jeden w wagonie, i co się z nim dalej 
stało — nie wiadomo.

Ze st. kolej. Babynino odjechaliśmy autem ciężarowym, około 38 km. 
drogi, do obozu Pawliszczew-Bor (dawny majątek Koziełł-Poklewskich) — 
juchnowski powiat, smoleńska obłast.

Powyższe zestawienie na podstawie notatek“.

¥ ¥ ¥

Ogółem, z 3.910 jeńców Starobielska, w rezultacie rozładowania tego obo
zu w okresie od początku kwietnia do połowy maja 1940 r. odnalazły się 
jedynie dwa transporty: z 25 kwietnia i z 12 maja. Pierwszy z nich, który 
odszedł ze Starobielska, obok równoczesnego 300-osobowego, jako „specjal
ny“, liczył 63 jeńców i drugi z 12 maja — po przybyciu do Pawliszczew 
Boru — 16 jeńców. Reszta, oprócz kilku wywiezionych indywidualnie, za
ginęła bez śladu i nie dała więcej znaku życia.

c) ROZŁADOWANIE OBOZU W OSTASZKOWIE

RELACJA WACHM. J. B.

Najobszerniejszą relację z obozu w Ostaszkowie o charakterze mono
graficznym złożył wachmistrz J. B. Relacja ( zajestrowana pod numerem 
II. 173) spisana jest na 27 stronicach maszynopisu. Przytaczamy z niej 
ustępy dotyczące liczby jeńców i okoliczności rozładowania obozu.

„W pierwszej połowie lutego 1940 roku do obozu przywieziono z obozów 
w Starobielsku i Kozielsku grupę sądowników i księży oraz kilkudziesię
ciu podoficerów i oficerów policji, jak wymienieni mówili do obozu karnego 
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— za jaki uchodzi! obóz ostaszkowski. Wśród księży był ks. ewangelicki 
Potocki.

W tym czasie obóz liczył 6.387 osób. Do 28 kwietnia 1940 r. zmarłe 92 
osoby przeważnie na gruźlicę, cukrzycę i inne choroby. Nazwiska oficerów 
W. P., policji, straży granicznej i więziennej zostały podane w czasie ro
bienia spisów i doręczone płk. Pstrokońskiemu w obozie w Griazowcu.

W okresie sześciomiesięcznego pobytu w obozie Ostaszkowskim sporzą
dzono dziesiątki wykazów; ostatni z nich był tak skonstruowany, że rze
czywiście można było przypuszczać, że potrzebny on był do wymiany.

Zawierał on: imię i nazwisko, imię ojca, miejsce urodzenia, ostatnie 
miejsce pracy, w jakim charakterze i gdzie pragnie osiedlić się. Miało 
to miejsce bezpośrednio przed rozładowaniem obozu. Przedtem polecono 
sporządzić wykazy poniesionych strat przy zabieraniu do niewoli i cały 
szereg innych wykazów.

Kiedy ruszyły pierwsze transporty, gdzieś w pierwszych dniach kwiet
nia, rozpuszczono pogłoski, że transporty odchodzą do Brześcia, że jeńcy 
jadą we względnym dostatku, że są karmieni, że mogą z wagonów przy
glądać się otoczeniu, że mogą rozmawiać z miejscową ludnością.

W rozmowie kiedyś z niejakim Nikitinem, kierownikiem piekarni, za
pytałem się czy istotnie tak jest i co o tym sądzić. Nikitin wręcz powie
dział mi, że ludzi zwolnionych do domu, nie prowadzi się na stację pod 
karabipami maszynowymi, że jeńców wiozą „na siewer“. Kiedy podzieliłem 
się wiadomością tą z kolegami, zakrzyczeli mnie i nazwali defetystą.

Jak odbywało się rozładowywanie obozu?
Co drugi, trzeci dzień, a czasami dzień po dniu „Korpuśni“ odczytywali 

z przynoszonych przez siebie wykazów szereg nazwisk od 60 do 300 i ka
zali przygotować się do podróży. Przygotowanie takie trwało około pół 
godziny, następnie wraz ze wszystkimi rzeczami szło się do kina,*)  gdzie 
zdawało się otrzymane w obozie rzeczy, jak: siennik, koc, miska, łyżka itp. 
Tam dokonywano bardzo gruntownej rewizji, wyznaczano starszego grupy, 
najczęściej oficera i grupa maszerowała piechotą do toru kolejowego. Jak 
się później okazało eskorta oczekiwała w lasku za groblą i stamtąd istotnie 
pod karabinami maszynowymi i w asyście psów prowadzono do toru ko
lejowego, gdzie oczekiwały więźniarki.

') W sali pocerkiewnej — przyp. red.

Bolszewicy chcąc widocznie robić odpowiednie nastroje wśród jeńców, 
wystąpili kiedyś do kierownika zespołu muzycznego z propozycją by odjeż
dżające grupy żegnać muzyką. Istotnie zrobiło to dobre wrażenie wśród 
jeńców.

Transport, w którym ja odjechałem, odszedł wśród opisanych wyżej oko
liczności dn. 28 kwietnia. Jechałem wraz z kolegami w transporcie liczą
cym ponad 300 policjantów. Całym transportem, sądząc dziś, dojechaliś
my do Bołogoje, skąd odczepiono nasz wagon, przyczepiono do innego po
ciągu i odjechaliśmy jakąś boczną linią w kierunku na Rżew. Na stacji, 
gdzie nas odczepiono, siedzący na wyższych półkach widzieli stojący pociąg 
więźniarek, mówili nam o tym, lecz żaden z nas nie przypuszczał, że to 
główny trzon naszego transportu.

W dniu 28 kwietnia 1940 r. do obozu Pawliszczew Bor, dokąd dojecha
liśmy po tygodniowej podróży, dojechali następujący oficerowie, szere
gowi i rezerwiści: (autor wymienia 29 nazwisk).
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wiienir26trnanzS)‘C'h Pawliszczewa P^ehali z Ostaszkowa: (autor

RELACJA ST. SIERŻANTA J. R.

Jest to ciąg dalszy opowiadania, zamieszczonego na ostatnich kartkach 
rozdziału poprzedniego. Autor opisuje tu przebieg organizowania tran
sportów i wywożenia jeńców Ostaszkowa:

„Tak wlokły się beznadziejne dni, aż nadszedł dzień 4 kwietnia 1940 r. 
lego dnia odszedł z obozu pierwszy transport około 70 ludzi. Rozładowv- 

fi°Z j ZaC,Zęło sif Większość łudziła się, że wracamy do Kraju. 
e podnoslły na duchu. Gdy ten pierwszy transport odchodził, pa- 

rzałem nan przez szparę w płocie z odległości około kilometra. Na gład- 
zamarz,ni^ego jeziora pokrytego śniegiem ujrzałem żywy obraz 

Grottgera w najdrobniejszych szczegółach. Smutek ściskał serce. Po pół 
godzinie konwojowani znikli mi z oczu za najbliższą wysepką.
i dni.a dzień po dniu odchodziły transporty a nieraz

trzy grupy jednego dnia. Liczebność grup wahała się od 60—130 ludzi 
widoczme zależnie od dostawy kolejowego taboru więziennego. Transporty’ 
że^^QheiW plenYszydl dniach po rozpoczęciu rozładowywania obozu, 
ntfTtah byłr bramie przez orkiestrę i pozostających kolegów. Póź
niej zabronili bolszewicy tych żegnań. Każdego rana wyczytani do tran- 
ra?irX°wnd'1‘1 ’Slenr s°d ce^kiew ’ 2 żebraczymi tobołkami swymi, zbie-

1 się w dużej sali cerkwi, gdzie odbywała się szczegółowa rewizja. Zre
widowany wychodził innymi drzwiami na zewnątrz cerkwi wprost do pierś- 

Stamtąd nie wolno mu było już nigdzie oddalać się, eskorta 
no Tnl 1CH s°7‘em 7 CZWork1’ w którym to szyku opuszczali teren obozu 

yCh formal"osclacb rewizji. Pozostającym w obozie, w czasie 
’• n p iWO n° by,ł° przebywać na placu wokół cerkwi, a ci 

którzy tam mieszkali, musieli w tym czasie przebywać w pomieszcze- 

naftroi^n^nifw'1’7 °dchodz^cych włączano po kilku oficerów. Radosne 
wTłv niektórych spowodowane nadzieją powrotu do Kraju, ustępo-
nor kilS> a- ZWąt,Plenia’ gdy d° dalszych transportów zaczęto dołączać 
po kilku obłożnie chorych ze szpitala. Ludzi o gasnącym życiu, przynoszo- 
WaizLTr 1 WfaZ Z tymi Chorymi’ którzy jeszcze mogli się pokazać, 

° . • W°Zy> pociągane Przez jednego konia. Grozę tego obrazu po-
ła Wle®c’ która niewiadomo w jaki sposób dotarła do obozu w 

pierwszych dniach maja, jakoby kilka tysięcy z pierwszych transportów 
ł^o fT»yHZaJaU?’av-na bark’’ transportując rzeką w stronę Morza Bia-i 
łego po drodze barki zatopili wraz z nieszczęśliwymi ofiarami.

miarę jak ubywało ludzi z budynków otaczających cerkiew, nas z 
peryferii obozu, przesuwano na ich miejsca. Pomieszczenia te były tak 
Za±Skr;°ne; 26 "^starczyło położyć się na barłogu na przeciąg To-du 
minut, aby stwierdzić, iż na kocu jest taka masa drobnych pluskiew jak 
dniiy dosł°wnJe rozrzucił kilka garści maku i to bez względu na’porę 
dnia. Byliśmy bezbronni. Pozbawieni w tych warunkach spoczynku i krwi 
Przez miliony pluskiew, czekaliśmy swej kolejki wyjazdowej raczej z 
utęsknieniem, aby tylko wydostać się z tego piekła pluskwianego, bez 
-względu na to co nas czeka. Gdy coraz mniej ludzi pozostawało w obozie, 
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niektóre sale były puste. Włóczyliśmy się po tych salach, odczytując w 
ukrytych miejscach napisy, pozostawione przez tych, którzy już odeszli. 
Jeden z nich zapamiętałem. Brzmiał on: „Za jednego zamordowanego Po
laka, rodzi się dziesięciu mścicieli“. Poszukiwaniem napisów było pierw
szym zadaniem każdego Polaka w Bolszewii po przybyciu na jakiekolwiek 
nowe miejsce. Napisy te, szczególnie w więźniarkach kolejowych, umiesz
czone w trudnych do odszukania miejscach, podające daty i miejscowości, 
orientowały nas o położeniu obozów i szlakach, po których kierowano tran
sporty.

Mnie wywieziono z Ostaszkowa przedostatnim transportem w grupie 
około 70 osób, dnia 13 maja 1940 r. Po mnie pozostała w obozie grupa o 
takiej samej ilości ludzi, która zresztą następnego dnia przyjechała za 
nami.*)  Wyprowadzono nas z obozu w asyście nielicznego konwoju drogą 
przez most (jezioro już rozmarzło), lecz zaraz za mostem zauważyliśmy 
w krzakach w odległości około 50 metrów po obu stronach drogi, ukrytych, 
gęsto rozstawionych żołnierzy z bronią maszynową i psami. Te środki 
ostrożności, wcale nie przemawiały za tym, że idziemy na wolność. Błot
nistą drogą, padając z wycieńczenia, ostatkiem sił dowlekliśmy się do ja
kiegoś przystanku kolejowego, gdzie już czekały na nas, znane nam zielone 
„pullmany“. Po trzech dniach jazdy przez Torzok, Rżjew, Briańsk, doje
chaliśmy dnia 16, maja 1940 r. do stacji docelowej, którą ku naszemu 
zdziwieniu, okazało się znowu Babynino. Znowu znaleźliśmy się w obozie 
Pawliszczew-Bór. Zastaliśmy tam ludzi, którzy z Ostaszkowa przybyli 
przed nami. Następnego dnia przybyła reszta z Ostaszkowa tak, że łącznie 
było nas teraz w obozie Pawliszczew-Bór około 400 osób. Zatrudnili nas 
przy przebudowywaniu i dobudowywaniu pryczy piętrowych w każdym 
możliwym miejscu, gdyż mieli tam zostać osadzeni jeńcy z „oswobodzonej“ 
w owych dniach Litwy.

*) Po uwzględnieniu innych cyfr oraz relacji, należy przyjąć, że autor zbyt 
wysoko ocenił ilość jeńców obu tych transportów, które — jak sam dalej stwier
dza — dopełniły do cyfry 400 ogólny stan Pawliszczew-Boru. Mogły one liczyć 
razem około 100 osób.

Toteż dnia 13 czerwca 1940 r. cały nasz obóz załadowano ponownie do 
więźniarek i przewieziono do obozu Griazowiec, dokąd przybyliśmy dnia 
18 czerwca 1940 r. gdzie przebywałem aż do dnia 2 września 1941 r., tego 
pamiętnego dnia, kiedy brama obozu została otwarta, a przez nią wyma- 
szerowały karne kompanie wojska polskiego, kierując się do stacji kol. 
Wołogda z piosenką na ustach, w drodze do Tockoje pod Uralem.

Nikt nie odgadnie, czym kierowali się bolszewicy w doborze ludzi, któ
rzy w drobnym odsetku, ocaleli, jako żywi świadkowie tragedii tamtych 
tysięcy ostaszkowców, z których ani jeden do Armii Polskiej się nie za
meldował, o których zaginął wszelki ślad.

Osobiście jestem przeświadczony, że oddali oni życie za Ojczyznę, ginąc 
z rdk zbrodniarzy moskiewskich i legli we wspólnej mogile, której na imię 
Katyń Nr. 2.

Gdyśmy byli wszyscy razem w Ostaszkowie, potajemnie śpiewaliśmy pio
senkę nieznanego autora, która nas przygotowywała na każdą ewentual
ność. Na cześć tych wszystkich moich towarzyszy niedoli owych dni, którzy 
już nigdy nie zameldują się w szeregach, piosenkę tę powtarzam.
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śpiewaliśmy ją na melodię „Nie nosim wyłogów“:

Na wyspie Iłowej wśród lasów i wód 
Spędzamy dni szare niewoli, 
A z nami przebywa tęsknota i ból, 
Odwieczny towarzysz niedoli.

Ostatni zeszliśmy z wytycznych nam wart, 
A troska okryła nam czoła i
Gdy wróg nasz germański (moskiewski) 

[podstępem, jak łotr 
Jął szarpać Ojczyznę dokoła.

Poszliśmy w niewolę bez żalu i skarg
Na nędzę i życie tułacze,
A po nas pozostał jęk matek i żon, 
Modlitwy dziateczek i płacze.

Gdy wrócim z niewoli do domów i chat 
Przez rzeki, jeziora i góry,
Pierś naszą pokryją nie wstęgi ni haft, 
Lecz proste żołnierskie mundury.

Gdy zajdzie potrzeba,
Gdy zechce tak los,
Nie pomni na groby i rany
Swe życie i zdrowie oddamy na stos 
Dla Ciebie mój Kraju Kochany.

* *
Ogółem, z około 6.0OO jeńców Ostaszkowa w rezultacie rozładowania tego 

obozu w okresie od początku kwietnia do połowy maja 1940 r. odnalazły 
się jedynie trzy transporty: z 28 kwietnia oraz z 13 i 14 maja. Pierwszy z 
nich, który odszedł z Ostaszkowa jako 300-osobowy i z którego tylko jeden 
wagon przybył do Pawliszczew Boru, liczył około 30 jeńców oraz dwa na
stępne, przybyłe tamże, liczyły łącznie około 100. Ogółem więc spośród 
jeńców Ostaszkowa ocalało około 130.

2. KORESPONDENCJA SIĘ URYWA. — INTERWENCJA 
RODZIN ZAGINIONYCH U WŁADZ SOWIECKICH

Od wiosny r. 1940, usta je wszelka korespondencja z jeńcami, więzio
nymi poprzednio w trzech wymienionych obozach z wyjątkiem tej grupy 
która odnalazła się w obozie Griazowiec. Rodziny jeńców pozostałe w kraju’ 
które w pierwszych miesiącach niewoli otrzymywały mniej więcej regular
nie listy z wymienionych obozów, nie dostają już więcej żadnych odpo- 
■wiedzi na swoje listy i zapytania. Fakt ten, potwierdzają zgodne relacje 
zarowno od rodzin, pozostałych w kraju, jak i od osób, wywiezionych na 
wschód do Związku Sowieckiego.
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Wiadomość, że urwała się korespondencja z wszystkimi jeńcami trzech 
wielkich obozów, z wyjątkiem grupy v Griazowcu, dotarła również do jeń
ców, pozostałych przy życiu w tym obczie. Otrzymują oni liczne, peme 
niepokoju zapytania c los swoich bliskich od rodzin kolegów, z którymi 
ich rozłączono przy rozładowaniu trzech bozów. Listy wysyłane do nich od 
wiosny 1940 były zwracane przez pocztę, albo ginęły. Nikt z wywiezionych 
w nieznanym kierunku- nie dał więcej o sobie znaku życia.

Jeszcze zanim, na skutek porozumienia polsko-sowieckiego w 1941 roku, 
nastąpiła interwencja Rządu Polskiego i polskich władz wojskowych w po
szukiwaniu zaginionych jeńców, poszczególne rodziny osób uwięzionych w 
trzech obozach odkąd na wiosnę r. 1940 urwała się korespondencja, pró
bowały poszukiwać wywiezionych w niewiadomym kierunku i interwenio
wać na własną rękę u władz sowieckich.

W tej sprawie ujawniony został w prasie rewelacyjny dokument, zna
leziony w archiwum smoleńskiego NKWD:

Niejaka Aleksandra Urbańska, obywatelka polska, deportowana z ro
dziną po inwazji sowieckiej z Polski do Kazachstanu (Aktiubińska obłast, 
miejscowość Rodnikówka), zwróciła się z podaniem do NKWD, prosząc o 
wyjaśnienie miejsca pobytu jej męża, ppcr. Ryszarda Urbańskiego, który 
przebywał w obozie w Kozielsku. Dotychczas utrzymywała z nim korespon
dencję listowną, ale począwszy od marca roku 1940 korespondencja się 
urwała i mąż przestał pisać. Na tym podaniu Aleksandry Urbańskiej, 
funkcjonariusz smoleńskiego NKWD, Filipowicz zrobił następującą no
tatkę :

„Powiadomić, że został przeniesiony do nieznanego obozu. 6. V. 40“.
Zaznaczyć należy, że ciało Ryszarda Urbańskiego znaleziono następnie w 

Katyniu. . j . .
Rząd Polski w Londynie jest też w posiadaniu innego dokumentu, a mia

nowicie: meldunku złożonego władzom przełożonym przez jednego z żołnie
rzy polskich, przybyłego z ZSSR do W. Brytanii. — Autor meldunku stwier
dza, iż ojciec jego, starszy posterunkowy policji w Zdołbunowie, został aresz
towany przez władze sowieckie i następnie przebywał w obozie jeńców 
w Ostaszkowie, skąd też listownie komunikował się ze swą rodziną w kraju.

Dnia 13 kwietnia 1940 roku rodzina (żona, syn i córka) została przez 
władze sowieckie deportowana ze Zdołbunowa do południowego Kazachstanu 
i stamtąd usiłowała w dalszym ciągu korespondować z ojcem. Nie otrzy
mując od niego żadnej odpowiedzi, poczęła zwracać się do różnych lokalnych 
i centralnych oddziałów NKWD, prokuratury itd., z podaniami i prośbą 
o wyjaśnienie losu męża i ojca. Jedno z tych podań skierowane zostało 
wprost na imię Stalina. Po długim oczekiwaniu, na wiosnę roku 1941, na
deszła wresczie odpowiedź, podpisana przez prokuratora rejonowego w 
Ostaszkowie, treści następującej:

„O,bóz, w którym przebywał wasz ojciec, został zlikwidowany wiosną 
1940 roku. Obecne miejsce pobytu waszego ojca niewiadome“.

3. ZESTAWIENIE FAKTÓW

1) W pierwszych dniach kwietnia 1940, rozpoczęto równoczesną likwi
dacją wszystkich trzech obozów, czyli Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa;

2) likwidacje te przeprowadzano wszędzie w analogiczny, niemal iden- 
tyczn'. sposób. Podawano jeńcom te same przyczyny likwidacji, o tej sa-
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mej porze dnia i w taki sam «posób formowano transporty, ilościowo po- 
o ne i wszędzie dobierane według niezrozumiałego klucza, który na da- 

remne starali się jeńcy w obozach odgadnąć;
3) likwidacja obozów, oparta oczywiście na jednolitym planie, była kie

rowana bezpośrednio z Moskwy, która rozstrzygała o składzie osobowym 
k Z tra“sP°r^?w>. dyktowanym komendom obozów w ostatniej chwili;

) transporty z Kozielska, po których następnie ślad zaginął, były kie- 
tamTyładaowywane°; kllkaDaŚCie ki,ometrów ku zachodowi od Smoleńska i 

rh^nX°kb0Zie Pa.wl!szczey—Bor, spotkało się ok. 400 jeńców, oficerów i pod- 
tn hh prze.wlezlonyeh.tam z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa, które 
to trzy obozy liczyły — jak wiadomo — około 15 tysięcy jeńców, w tym 
doSobozu Oria y Wkr°tce 400 Pozostałych jeńców przewiezień
do obozu Gnazowiec, skąd w roku 1941 po wybuchu wojny sowiecko-nie
mieckiej zostali om zwolnieni;

6) pozostali jeńcy już bardzo rychło zaczęli otrzymywać z kraju zapyta
nia o innych kolegow z poprzednich trzech obozów, z których to zapytań
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ROZDZIAŁ IV.

Poszukiwania zaginionych jeńców 
w latach 1941—1942

1. „SPRAWA ZAGINIONYCH JEŃCÓW Z KOZIELSKA, 
STAROBIELSKA I OSTASZKOWA“

Po układzie polsko-sowieckim, zawartym w lipeu 1941 roku i po ogłosze
niu przez Moskwę tzw. „amnestii“ dla polskich jeńców, więźniów i obywateli 
polskich, zesłanych na obszary Związku Sowieckiego, przystąpiono natych
miast — zgodnie z układem — do tworzenia Armii Polskiej w ZSSR, 
której dowództwo objął, wypuszczony po dwuletnim więzieniu na wolność, 
gen. Władysław Anders.

Już z pierwszych rozmów, prowadzonych na temat tworzenia Polskich 
Sił Zbrojnych, wynikało, że ogólna ilość polskich jeńców, znajdujących 
się wówczas w niewoli sowieckiej, nie pozostaje w żadnym współmiernym 
stosunku do uzasadnionych obliczeń i przewidywań strony polskiej, stano
wiąc zwłaszcza nikły tylko odsetek, wziętych w roku 1939 do niewoli so
wieckiej oficerów. Na temat masy zaginionych rozpoczęły się rozmowy 
i rokowania, które trwały przez cały rok czyli do lata 1942, jako do ter
minu ostatecznej ewakuacji wojsk polskich z terenu ZSSR.

Równolegle do prowadzonych pertaktacji z władzami sowieckimi czynione 
były nieustannie, intensywne bezpośrednie poszukiwania, prowadzone przez 
polskie władze wojskowe za zaginionymi. Z rozkazu gen. Andersa pow
stało specjalne biuro sztabu Armii Polskiej w ZSSR, pod kierownictwem 
rtm. Józefa Czapskiego, które zajmowało się tą sprawą, znaną wówczas jako 
„sprawa zaginionych z Starobielska, Kozielska i Ostaszkowa“. Każdy Po
lak, przybywający z jakiegokolwiek zakątka Rosji, obowiązany był do zło 
żenią zeznań, czy nie spotkał gdzieś osób z któregoś z wymienionych obozów. 
Wszystkie zeznania były negatywne.

Sprawa ta nie była w tym okresie wyprowadzona na teren międzynaro
dowy jedynie z powodu:

1. dbałości o jedność obozu Sprzymierzonych;
2. niejasnych i wymijających odpowiedzi najwyższych czynników sowiec

kich, które pozostawiały resztki nadziei, że jeńcy jeszcze żyją i rząd so
wiecki ostatecznie ich wyda.

Niemniej, w trakcie owych poszukiwań i rokowań, toczonych z rządem 
sowieckim, nagromadzone zostały przez stronę polską bogate materiały i 
dokumenty, które w następstwie tragicznych faktów ujawnionych w dwa 
lata później, mianowicie w kwietniu 1943 — nabrały istotnego znaczenia.
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Przebieg owych rokowań i losy daremnych poszukiwań przedstawimy w 
niniejszym rozdziale na podstawie oryginalnych dokumentów i źródłowych 
materiałów.

2. WYBUCH WOJNY NIEMIECKO-SOWIECKIEJ. — UKŁAD POLSKI 
Z SOWIETAMI W SPRAWIE ZWOLNIENIA JEŃCÓW

Dnia 22 czerwca 1941 roku, Niemcy niespodziewanie uderzyli na Sowiety, 
zadając im w pierwszych miesiącach wojny wiele dotkliwych klęsk i po
suwając się szybko w głąb terytorium rosyjskiego. Szereg armii sowieckich 
zostało otoczonych i uległo zupełnemu zniszczeniu. Liczba jeńców branych 
przez Niemców do niewoli rosła w zawrotnym tempie.

Pod wpływem zmienionej sytuacji politycznej oraz klęsk na froncie, 
uległo zmianie stanowisko rządu sowieckiego nie tylko wobec państw 
alianckich (przez zerwanie dotychczasowej współpracy z Niemcami), ale 
również i Polski.

Sowiety zabiegają o pomoc aliancką, bez której grozi im ostateczne znisz
czenie.

Jeżeli chodzi o Polskę, która pierwsza spośród Narodów Zjednoczonych 
podjęła walkę z Hitlerem, a została w tej walce napadnięta z tyłu przez 
Związek Sowiecki, to nie wysuwała ona żadnych specjalnych zastrzeżeń, ani 
rekompensat w odniesieniu do Sowietów, domagając się jedynie przywró
cenia status quo sprzed agresji sowieckiej, zaś jako podstawowy warunek 
ewentualnego porozumienia z ZSSR, domagała się niezwłocznego zwolnienia 
polskich jeńców, więźniów i zesłańców wywiezionych na terytorium sowiec
kim.

Stanowisko to sprecyzowane zostało:
a) w nocie wręczonej przez polskie MSZ ministrowi Edenowi, dnia 

8. VII. 1941;
b) w projekcie układu polsko-sowieckiego z dnia 12. VII. 1941 roku.
W rezultacie, dnia 30 lipca 1941 roku, doszło do podpisania układu polsko- 

sowieckiego, którego Protokół Dodatkowy brzmiał jak następuję:
„1) Z chwilą przywrócenia stosunków dyplomatycznych, Rząd Związku 

Socjalistycznych Republik Rad, udzieli amnestii wszystkim obywatelom pol
skim, którzy są obecnie pozbawieni swobody na terytorium Związku Socja
listycznych Republik Rad, bądź jako jeńcy wojenni, bądź z innych odpo
wiednich powodów.

2) Protokół niniejszy wchodzi w życie równocześnie z układem z 30 lipca 
1941 r.“

Dnia 14 sierpnia 1941 roku, następuje podpisanie umowy wojskowej pol
sko-sowieckiej. Od tej chwili do formujących się na terenie ZSSR oddzia
łów Armii Polskiej, poczynają napływać z obozów i więzień, zwolnieni jeńcy 
polscy i ludzie cywilni, deportowani przez władze sowieckie w okresie in
wazji na Polskę.

Rychło jednakże oficerowie z dowództwa polskiego w ZSSR, zorientowali 
się, iż brak jest wielu, znanych im osobiście oficerów, o których wiedzieli 
z całą pewnością, iż we wrześniu r. 1939 zostali wzięci do niewoli sowieckiej. 
Między innymi brakowało wszystkich niemal oficerów z grupy gen. Andersa 
z 1939 roku, na czele z szefem sztabu grupy mjr. Sołtanem. Nie zjawił się 
też wieloletni adiutant gen. Sikorskiego mjr. Furman. Brakowało wielu

5 Zbrodnia Katyńska
65



generałową pułkowników itd. Na fakty te zwracali oficerowie polscy oc 
pierwszych tygodni uwagę sowieckich oficerów łącznikowych, którzy zazna
czając, iż nie są w stanie udzielić żadnych konkretnych wiadomości co do 
poszczególnych osob, podtrzymywali na cgół dawną, wysuwaną na wpół 
oficjalnie tezę, iż znaczna ilość jeńców polskich została w 1940 roku zwol
niona-do kraju.

Tłumaczenie to wydało się władzom polskim podejrzane, gdyż już od jeń
ców w obozie gnazowieckim dowiedziano się, na podstawie listów, jakie na
pływały od rodzin w kraju, że oficerów tych w kraju nie ma. Wobec tego 
władze polskie wydały zarządzenie sprawdzenia przez ruch podziemny w 
krajUj czy nie zostali oni, po ich rzekomym wydaniu przez władze sowieckie 
Niemcom, zatrzymani w niemieckich obozach jeńców.

Jednocześnie utworzono w Dowództwie Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR 
specjalny referat, z zadaniem sporządzenia listy imiennej zaginionych.

3 INTERWENCJE POLSKIE W POSZUKIWANIU 
ZAGINIONYCH JEŃCÓW

Już we wrześnm 1941 roku, zarówno Rząd Polski w Londynie, jak polskie 
władze wojskowe w Sowietach, rozpoczynają serię energicznych interwencji, 
zmierzających do odszukania zaginionych jeńców.

Nie kwestionując w tym okresie dobrej woli centralnych władz sowiec
kich, przedstawiciele polscy przypuszczali, że powodem niezwolnienia licz
nych obywateli polskich jest bądź niesumienność lokalnych władz więzien
nych i obozowych, bądź też niepokonalne trudności techniczne przywiezienia 
ich z dalekiej północy.

a) GENERAŁ WŁADYSŁAW ANDERS ŻĄDA WYJAŚNIEŃ

Jeszcze zanim wymieniona powyżej seria interwencji polskich przybrała 
charakter systematycznych i regularnych zabiegów, — wcześniej, bo już w 
sierpniu tegoż roku, sprawę podjął gen. Anders.

Dnia 4. VIII. 1941, gen. Władysław Anders został wypuszczony z mos
kiewskiego więzienia na Łubiance. Już wieczorem tego samego dnia zgłosili 
się u niego ppłk. Berling i ppłk. Dudziński, którzy przez najbliższych kilka 
dni byli jedynymi odwiedzającymi go i którzy czynili'to codziennie. Dopiero 
dnia 8-go tego miesiąca gen. Anders spotkał się z gen. Szyszko-Bohuszem 
przybyłym do Moskwy w charakterze szefa polskiej misji wojskowej z 
Londynu.

Od ppłk, ppłk, Berlinga i Dudzińskiego, otrzymał gen. Anders konkretne 
wiadomości, że były trzy wielkie obozy, w których trzymano od 1939 r. jeń
ców polskich w ZSSR przeważnie oficerów, a prócz tego podoficerów policji 
żandarmerii i K. O. P.: Kozielsk, Starobielsk i Ostaszków. W tych rozm</ 
wach wymienieni podpułkownicy podali również gen. Andersowi ilości jeń
ców z poszczególnych obozów, jak okazało się następnie, prawdziwe i wy
noszące około 15 tysięcy. Od tych samych oficerów dowiedział się gen. 
Anders, że z wiosną r. 1940, około 400 oficerów z tych obozów znalazło się 
w obozie Pawliszczew—Bor, skąd następnie zostali przewiezieni do obozu 
Gnazowca, gdzie połączyli się z grupą, tak zwaną litewską, czyli z tymi 
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oficerami polskimi, którzy przebywali poprzednio w niewoli litewskiej. 
Wszystkie te informacje zostały gen. Andersowi następnie potwierdzone 
w rozmowach z innymi oficerami.

Dnia 16. VIII. odbyła się pierwsza oficjalna konferencja gen. Andersa 
z przedstawicielami sowieckich władz wojskowych. Konferencji przewod
niczył gen. Panfilów, a uczestniczył w niej również gen. NKWD, żuków. 
Od razu na pierwszej konferencji postawił gen. Anders stronie sowieckiej 
zapytanie, jaką ilością żołnierzy, przebywających dotąd w niewoli, będzie 
rozporządzała tworząca się armia polska w ZSSR. Generał otrzymał odpo
wiedź, że można brać pod uwagę 1 tysiąc oficerów i 20 tysięcy szeregowych. 
Odpowiedź ta poruszyła niezmiernie gen. Andersa i postawił od razu py
tanie o obozy Kozielsk, Starobielsk i Ostaszków. Strona sowiecka oświad
czyła na to, że odpowiedzi udzielić nie może, ale postara się o ścisłe infor
macje. Te same pytania gen. Anders ponawiał na każdej z następnej pięciu 
konferencji, jednak zawsze bez zadowalającego rezultatu. Charakterystycz
nym jest, że sprawa ta była stale rozmyślnie przez stronę sowiecką pomi
jana w protokółach konferencji.

Następnie gen. Anders otrzymał od oficerów z Griazowca najdokładniej
sze informacje o szczegółach rozładowania trzech wielkich obozów jeniec
kich na wiosnę r. 1940.

b) PIERWSZE ROZMOWY I NOTY DYPLOMATYCZNE

Pierwszą rozmowę na ten temat odbył Ambasador Polski St. Kot z A. 
Wyszyńskim, zastępcą Komisarza Spraw Zagranicznych, w dniu 20 wrześ
nia 1941 roku.

Dnia 27 września, ambasador polski wręczył notę rządowi sowieckiemu 
która wymieniała szereg wypadków:.

a) przetrzymywania obywateli polskich indywidualnie i grupowo w obo
zach pracy przymusowej i więzieniach;

b) uniemożliwiania im kontaktu z Ambasadą Polską;
c) uniemożliwiania obywatelom polskim swobodnego wyboru, oraz zmiany 

miejsca zamieszkania;
d) zmuszania ich do pracy na warunkach więźniów;
e) odmawiania im wydania świadectw amnestyjnych.

lg^riku3 r°Zm0Wa Kot—Wyszyńskij odbyła się w dniu 6 października

Dnia 13 października, Ambasada Polska złożyła ponowną notę w sprawie 
polskich ni6nla Zjbowlązan rz^du sowieckiego, co do zwolnienia obywateli

Dnia 14 października kolejna rozmowa Kot—Wyszyńskij. W toku tej 
rozmowy, Ambasador Polski, poruszając sprawę zamierzonej wizyty gen 
Sikorskiego w Moskwie, podkreślił:

„Mam nadzieję, że gdy gen. Sikorski przyjedzie, znajdzie on wszystkich 
swoich oficerowi J

Wyszyńską: — „Oddamy wam wszystkich ludzi, jakich mamy, ale nie 
możemy dac tych, których nię posiadamy. Np. Anglicy podają nam naz
wiska swoich ludzi, którzy mają się znajdować w ZSSR, a których w rze
czywistości nigdy tu nie było“. y
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c) SPRAWDZENIE W KRAJU. — NOTA GEN. SIKORSKIEGO 
DO AMBASADORA BOGOŁOMOWA

Władze polskie w Londynie sprawdziły ostatecznie w kraju informacje 
początkowe, udzielane przez łącznikowych oficerów sowieckich, jakoby jeńcy 
polscy z obozow w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie zostali w roku 1940 
zwolnieni rzekomo do kraju. Polska organizacja podziemna zakomuniko
wała, iż wziętych do niewoli sowieckiej oficerów nie ma ani w domach pod 
okupacją, ani też w niemieckich obozach jeńców i źe wszelka ich łączność 
lB“™a Z ,r°<lz1lnami urwała się od kwietnia—maja 1940 r. Tymczasem 
z ZbbK nadchodziły niepokojące wiadomości o niezwalnianiu znacznej części 
obywateli Polskich z zamknięcia. Wówczas gen. Sikorski przed zamierzoną 
wizytą w ZSSR, zwrócił się dnia 15 października 1941 roku ze specjalną 
notą do sowieckiego ambasadora przy Rządzie Polskim. Nota ta pozostała 
bez odpowiedzi.

d) ROZMOWA KOT—MOŁOTOW, DNIA 22. X. 1941
Ambasador prof. Stanisław Kot w rozmowie tej odwołał 

poprzednich rozmów z Wyszyńskim: się do swych

„Dałem szereg przykładów p. Wyszyńskiemu do jakich ośrodków 
nie dotarło zarządzenie amnestii i jakie kategorie naszych obywa
teli, jak na przykład oficerowie, sędziowie, prokuratorzy, policjanci 
me zostali zwolnieni“.

Mołotow w odpowiedzi zaznaczył, iż w zasadzie wszyscy obywatele polscy 
zostali na skutek amnestii zwolnieni, przyznał jednak, źe:

„w związku z wielkimi trudnościami transportowymi i administra
cyjnymi ... w szeregu okręgów pozostali niewątpliwie w dotych
czasowych miejscach zamieszkania“.

Te 
stało

Ogólnikowe i właściwie nic nie mówiące oświadczenie Mołotowa, zo- 
przez stronę polską zrozumiane jako oficjalne niejako potwierdzenie 

przez członka rządu sowieckiego tezy, iż zaginieni oficerowie przebywają 
na najdalszej połnocy, skąd nie mają obecnie technicznej możności powrotu. 

Dnia»?,llstoPada 1941 r„ ambasador polski prof. St. Kot, wręczył komisa
rzowi Mołotowowi, notę poufną, w której usiłował skłonić rząd sowiecki do 
pozytywnego załatwienia sprawy zwolnienia jeńców, jeszcze przed przyby
ciem do Moskwy generała Sikorskiego.

e) CZWARTA ROZMOWA KOT—WYSZYŃSKI]
Odbyła się ona dnia 2 listopada 1941 r. — Ambasador polski prof. St. 

Kot, prosił o dostarczenie przynajmniej danych „gdzie ci ludzie się znajdują 
1 o ułatwienie chocby telegraficznego skomunikowania się z nimi“. Wice- 
komisarz spraw zagranicznych — A. Wyszyńskij, wzruszył ramionami, a na 
przytoczone adresy obozow, w których rzekomo jeńcy polscy jeszcze się 
mieli znajdować odpowiedział, że wszyscy zostali już zwolnieni.

Ambasador. ■ „Ileż czasu minęło już od podpisania umowy, a tak wielu 
z naszych ludzi nie uzyskało wolności, która im się według prawa należy! 
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Nie otrzymujemy od nich nawet listów lub depesŁ. Nie mamy choćby ich 
adresów. Tymczasem pan Komisarz obiecał mi w rozmowie z dnia 14 paź
dziernika dostarczyć interesujące zestawienie nazajutrz ...

IPyszyńsfcy .■ — „Istotnie powiedziałem to, ale 15-go nastąpił wyjazd z 
Moskwy, w związku z czym rozluźniły się kontakty pomiędzy poszczególny
mi urzędami. To właśnie wpływa na opóźnienie danych ...

Ambasador: — Centrala NKWD lub GUŁAG posiadają odpowiednie da
ne. Proszę mi umożliwić wysyłanie delegatów, którzy by w towarzystwie 
urzędników NKWD objechali obozy z tymi ludźmi, przyszli z pomocą i do
dali otuchy, ułatwiającej przetrzymanie zimy“.

Wyszyński): -— „Pan Ambasador tak stawia kwestię, jakbyśmy chcieli 
jakichś obywateli polskich ukrywać. Gdzież oni są?“

Ambasador: — „Dane posiadane przeze mnie mam od naocznych świad
ków, z zeznań i protokułów. Widzieli oni, że w takim czy innym czasie, 
tylu lub tylu naszych oficerów zostało wywiezionych w jakimś nieznanym 
kierunku.

Gdybym dostał ściśle dane od Panów, zużytkowałbym je. Przecież ludzie 
to nie para, która mogłaby się ulotnić ...“ ,

Wyszyński]: — „Pewna ilość osób ze spisów podanych przez Pana Am
basadora już się znalazła, innych szukamy. Gdy będę miał resztę konkret
nych nazwisk, mogę się zwrócić do kompetentnych władz i nawet ukarać 
kogo należy.

Jednak myli się Pan Ambasador, że te sprawy nie należą do mnie. W 
Komisariacie Spraw Zagranicznych podlegają mnie sprawy polskie“.

f) „WSZYSCY OFICEROWIE ZOSTALI ZWOLNIENI"

Nie mogąc mimo usilnych zabiegów i starań, spowodować pełnego wyko
nania przez władze sowieckie zaciągniętych w Układzie Lipcowym zobowią
zań i zwolnienia wszystkich uwięzionych obywateli polskich, władze polskie 
zwróciły się do władz brytyjskich, prosząc o pośrednictwo.

Prawdopodobnie też, nota polska z dnia 1-go listopada, jak i interwencja 
brytyjska, która nastąpiła 3-go listopada, wpłynęły na przyśpieszenie ofi
cjalnego oświadczenia rządu sowieckiego o „pełnym wykonaniu ukazu 
amnestyjnego w stosunku do Polaków“.

Mianowicie dnia 8. XI. 1941 roku, komisarz Mołotow, wystosował notę, 
w której oświadczył:

„Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rady Najwyższej ZSSR, z 13 
sierpnia br. o amnestii, wszyscy obywatele polscy, którzy byli pozbawieni 
wolności, jako jeńcy wojenni, czy też na zasadzie innych dostatecznych po
wodów są zwolnieni, przy czym określonym kategoriom zwolnionych i jeń
ców wojennych, władze sowieckie udzieliły pomocy materialnej“.

Zarówno z treści, jak tonu tej noty wynikało, że wszyscy obywatele polscy, 
którzy mieli być zwolnieni, już zwolnieni zostali. Ale gdzież tysiące jeńców 
polskich? Gdzież generałowie, wyżsi oficerowie, tak potrzebni do formo

69



wania nowej armii polskiej? Gdzież kilka tysięcy oficerów niższych stop- 
ni!?... Gdzie tysiące podoficerów?

Dnia 14 listopada 1941 roku, ambasador sowiecki przy Rządzie Polskim 
w Londynie, Bogomołow, wręczył ambasadorowi E. Raczyńskiemu notę, w 
której powtarzał to z grubsza, có zawierała już nota komisarza Mołotowa 
z dnia 8-go tegoż miesiąca. W szczególności zaś zawierała ustęp taki:

„Zwolnieni zostali także wszyscy oficerowie polscy, znajdujący się na te
rytorium ZSSR. Wyrażone zaś przez Pana Prezesa Rady Ministrów przy
puszczenia, że wielka ilość oficerów polskich jest rozsiana w północnych 
obwodach ZSSR, oparte są widocznie na nieścisłych informacjach“.

Na dwa dni wcześniej, dn. 12. XI. 1941, ambasador Kot odbył piątą z kolei 
rozmowę z Wyszyńskim, w której tęn ostatni oświadczył:

„W moim przekonaniu oficerowie są już zwolnieni. Chodzi tylko o stwier
dzenie, gdzie też się znajdują. Jeżeli by ktoś z nich nie znajdował się je
szcze na wolności, oczywiście będzie oswobodzony. Dla mnie problem ten 
w ogóle nie istnieje“.

g) PIERWSZA INTERWENCJA U STALINA

Wreszcie po 3-ch i pół-mieśięcznych bezowocnych poszukiwaniach zaginio
nych, w którym to czasie żadna instancja rządowa sowiecka nie mogła dać 
odpowiedzi na pytanie: gdzie zniknęło, gdzie w ogóle mogło zniknąć wiele 
tysięcy jeńców polskich, w tej liczbie szereg znanych i wybitnych nazwisk 
— dnia 14 listopada 1941 roku, ambasador Polski prof. St. Kot, dotarł do 
dyktatora Związku Sowieckiego, Józefa Stalina. Rozmowa odbyła się w 
obecności komisarza Mołotowa.

Oto odnośne ustępy z tej rozmowy, według notatki bezpośrednio po roz
mowie spisanej:

Ambasador: — „Zabrałem już Panu Prezydentowi, zajętemu tak waż
nymi sprawami wiele czasu. Mam jednak jeszcze jedną sprawę, czy mógł
bym ją poruszyć?

Stalin: — (uprzejmie) „Proszę bardzo panie Ambasadorze“.

Ambasador: — „Jest Pan autorem amnestii dla obywateli polskich w 
ZSSR. Czy zechciałby Pan wpłynąć, aby ten gest został w pełni wykonany?

Stalin: — „Czyż są jeszcze niezwolnieni Polacy?“

Ambasador: — „Z obozu w Starobielsku, rozpuszczonego wiosną 1940 ro
ku, nie mamy jeszcze ani jednego oficera ...“

Stalin: — Rozpatrzę sprawę. Jednak ze zwolnieniami różnie bywa. Jak 
się nazywał dowódca obrony Lwowa, jeśli się nie mylę generał Langner“.

Ambasador: — „Generał Langner, Panie Prezydencie“.

Stalin: — „Słusznie gen. Langner. Zwolniliśmy go jeszcze w zeszłym ro
ku. Przywieźliśmy go do Moskwy, rozmawialiśmy z nim. Tymczasem uciekł 
on za granicę, bodajże do Rumunii“.

Mototow: — (potwierdza).
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Stalin: - „Amnestia nasza nie zna wyjątków, ale z pewnymi wojsko
wymi mogło być tak, jak z gen. Langnerem“.

Ambasador: — „Mamy nazwiska i spisy, np. dotychczas nie odnalazł się 
generał Stanisław Haller, brak nam oficerów ze Starobielska, Kozielska 
i Ostaszkowa, wywiezionych stamtąd w kwietniu i maju r. 1940“.

Stalin: .— „Zwolniliśmy wszystkich, nawet ludzi, których nam przysłał 
generał Sikorski, by wysadzali mosty i zabijali sowieckich ludzi, nawet te 
osoby zwolniliśmy. Zresztą to nie generał Sikorski ich wysłał tylko jeero 
szef sztabu Sosnkowski.* *) “

•) Gen. -K. Sosnkowski był ministrem rządu gen. Sikorskiego w latach 1939 
—1941, a nie szefem sztabu.

*) Cała ta scena mogła w owym czasie zrobić na stronie polskiej wrażenie, że 
Stalinowi osobiście nie był znany los zaginionych oficerów polskich i musiał do
piero zasięgać w tej sprawie informacji u podwładnych. Z drugiej strony — wo
bec znanej centralizacji sowieckiego systemu rządzenia — trudno przypuszczać,'1 
aby decyzję, tak ważną i rozstrzygającą o tragicznym losie kilkunastu tysięcy 
jeńców, przeważnie oficerów, mógł powziąć ktokolwiek bez aprobaty osobistej ze 
strony dyktatora. Chodziło więc zapewne o celową inscenizację, która by w 
oczach polskich przedstawicieli, odcięła samego Stalina od osobistej odpowie
dzialności za los polskich jeńców.

Ambasador: — „A więc prośba moją do Pana Prezydenta polega na 
tym, aby zechciał wydać polecenia, iżby oficerowie, których potrzebujemy 
do organizacji armii byli zwolnieni. Posiadamy protokóły o tym, kiedy 
ich z obozu wywożono“.

Stalin: — „Czy istnieją dokładne spisy?“

Ambasador: — „Wszystkie nazwiska są zapisane u rosyjskich dowódców 
obozów, którzy co dzień wszystkich jeńców wywoływali do apelu. Ponadto 
NKWD z każdym z osobna prowadziło dochodzenie. Nie oddany został ani 
jeden oficer ze sztabu gen. Andersa, armii jaką dowodził w Polsce“.

Stalin: (który od paru minut wstał i przechadzał się wolno wzdłuż
stołu, paląc papierosa, jednak słuchając uważnie i odpowiadając na pyta
nia, podchodzi szybkim krokiem do telefonu przy biurku Mołotowa i łączy 
się z NKWD).

Mołotow: — (Wstaje i podchodzi również do telefonu) — „To nie tak 
się łączy“ (przesuwa przełącznik, poczem znowu siada przy stole konfe
rencyjnym). <

Stalin: - (do telefonu) „Tu Stalin. Czy wszyscy Polacy zostali zwol
nieni z więzień (chwila ciszy, słucha odpowiedzi), bo tu jest u mnie amba
sador polski, który mi mówi, że nie wszyscy“ (znów słucha odpowiedzi, 
poczem odkłada telefon i wraca do stołu konferencyjnego).

Po kilku minutach rozmowy na inny temat, Stalin wstał na dźwięk 
dzwonka telefonicznego od stołu konferencyjnego i przez parę chwil słu
chał, zapewne odpowiedzi na poprzednio postawione pytanie w sprawie zwol
nień Polaków. Po odłożeniu słuchawki, wrócił do stołu, nie powiedziawszy 
ani słowa.*)

71



h) POSZUKIWANIA CZYNIONE PRZEZ D-TWO 
POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH. — PISMO GEN. ANDERSA 

DO N. X. W. D.

Równolegle do rozmów dyplomatycznych, Sztab P. S. Zbr. w ZSSR, pro
wadził w dalszym ciągu nieustanne poszukiwawcze prace i starania, roz
poczęte — jak to już zaznaczyliśmy — przez gen. Andersa, w sierpniu roku 
1941 i kontynuowane pod jego osobistym kierownictwem. Podczas gdy Am
basada, jako przedstawicielstwo dyplomatyczne, mogła rozmawiać jedynie 
z Komisariatem Spraw Zewnętrznych, gen. Anders, nie będąc tak skrę
powanym względami protokólarno-dyplomatycznymi, występował bezpośred
nio do NKWD, dysponrjącego wszystkimi więźniami i jeńcami polskimi, 
oraz odpowiedzialnego za ich losy.

W datowanym, dn. 4 listopada 1941 r. piśmie do NKWD, gen. Anders 
podał liczbę brakujących oficerów na. 8.722, zaznaczając jednocześnie, ii 
jest ona niekompletna.

Na pismo to, polskie władze wojskowe nie otrzymały nigdy odpowiedzi...
Niezależnie od tego pisma, specjalna komórka w Sztabie PSZ pracowała 

usilnie nad sprawę zaginionych oficerów. Przesyłając kopie niektórych 
meldunków do ambasady, pisał generał Anders:

„Władze sowieckie oświadczyły mi niejednokrotnie, że znaczna 
ilość oficerów zwolniona została do kraju w okresie jesieni 1940 r. 
Jednak jest to niezgodne z prawdą gdyż:

1. nie było ani jednego wypadku, żeby rodziny wyżej wymienio
nych wiedziały cokolwiek o ich losie;

2. poszukiwania przeprowadzone w niemieckich oficerskich obo
zach dały wyniki negatywne;

3. nasz własny wywiad w kraju stwierdził, że tych oficerów 
na terenie Polski nie ma“.

Poglądy polskich władz wojskowych i cywilnych na los, jaki spotkał za
ginionych bez śladu jeńców, były ze sobą na ogół zgodne. Nie wierzono 
w zapewnienia o zwolnieniu jeńców w r. 1940, przypuszczano, że skazani 
zostali na bardzo ciężkie warunki bytowania, nie dopuszczano jednak wów
czas myśli, aby z całej mas" jeńców nikt nie pozostał przy życiu...

i) GENERAŁOWIE WŁ.SIKORSKI I WŁ. ANDERS NA KREMLU

Trudności, z jakimi ze strony władz sowieckich spotkało się zarówno 
polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, jak i polskie władze wojskowe, 
skłoniły gen. Sikorskiego do podjęcia próby ich radykalnego rozwiązania 
przez osobiste porozumienie się z najwyższymi czynnikami sowieckimi.

Jako materiał dla gen. Sikorskiego do rozmowy ze Stalinem, Ambasada 
przygotowała datowaną dnia 1-go grudnia 1941 r. „Notatkę w sprawie 
internowanych żołnierzy W. P. z obozów w Starobielsku, Kozielsku i Os
taszkowie“.

„Notatka“ stwierdzała fakt niewątpliwy, iż ponad 95% wszystkich żoł
nierzy z powyższych trzech obozów gdzieś wywieziono i — ślad po ąich 
wszelki zaginął.
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Typowe sylwetki zwolnionych z łagrów Polaków, sfotografowanych po 
przybyciu do tworzącej się armii polskiej



PO
C

ZT
A P

ER
O

N
O

W
A Z

A
PE

W
N

IA
 W

 PO
D

R
Ó

ŻY
 ŁĄ

CZ
NO

ŚĆ
 ZE

 ŚW
IA

T

Ty
po

w
a p

oc
zt

ów
ka

 do
 je

ńc
a,

 zw
ró

co
na

 pr
ze

z p
oc

zt
ę m

os
ki

ew
sk

ą.
 

N
a p

ie
cz

ąt
ce

 cz
yt

el
na

 da
ta

: 5. 
6.

 19
40

.



Gen. B. Rakowski po przybyciu 
do wojska z łagru



Rozmowa generała Sikorskiego ze Stalinem odbyła się na Kremlu w 
dniu 3 grudnia 1941 r. z udziałem gen. Andersa i kom. Mołotowa. Odpo
wiednia częsc jej protokułu brzmi:

Gew Sikorski: — „...stwierdzam wobec Pana Prezydenta, iż Jego 
oświadczenie o amnestii nie jest wykonywane. Dużo i to najcenniejszych 
naszych ludzi znajduje się jeszcze w obozach pracy i w więzieniach“.

StaZui.- ~ (notując) „To jest niemożliwe, gdyż amnestia dotyczyła wszy- 
1 wszyscy Polacy są zwolnieni“ (ostatnie słowa kieruje do Mołotowa 

Mołotow potakuje).

Gen. Anders: — (podaje szczegóły na żądanie gen. Sikorskiego). „Nie 
jest to zgodne z istotnym stanem rzeczy. Posiadam w wojsku ludzi, których 
zwolniono zaledwie przed paru tygodniami i którzy stwierdzają, że w po
szczególnych obozach zostały jeszcze setki, a nawet tysiące naszych ro-

Gen Sikorski: — „Nie naszą jest rzeczą dostarczać rządowi radzieckie
mu dokładne spisy naszych ludzi, ale pełne listy mają komendanci obozów. 
Mam ze sobą listę około 4.000 oficerów, których wywieziono siłą i którzy 
znajdują się jeszcze obecnie w więzieniach i w obozach pracy, nawet ten 
sam spis me jest pełny, zawiera bowiem tylko nazwiska, które udało sie 
zestawie z pamięci. Poleciłem sprawdzić czy nie ma ich w Kraju, z którym 
mamy stałą łączność. Okazało się, że nie ma tam żadnego z nich, podobnie 

^WZaCh' ¿eDC0W na terenie Niemiec. Ci ludzie znajdują się 
tutaj. Nikt z nich nie wrócił . < ** *

Stalin: — „To niemożliwe. Oni uciekli“.
Gen. Anders: — „Dokądże mogli uciec?“
Stalin: — „No do Mandżurii“.
Gen. Anders: — „To jest niemożliwe, żeby mogli wszyscy uciec.. Więk

szą częsc oficerów, wymienionych w tym spisie znam osobiście. Są wśród 
nich moi oficerowie sztabu i dowódcy ...“ ą

Stalin: —- „Na pewno zwolniono ich, tylko jeszcze nie przybyli“.
GenSikorstó.- ~1”R°S-’a J'est wielka i trudności równie duże. Może wła

dze lokalne nie wykonały rozkazu. Gdyby ktokolwiek wydostał się poza 
granice Rosji, ten napewno zameldowałby się u mnie“.

Stalin: — „Wiedzcie, że rząd radziecki nie ma najmniejszych powodów 
zęby zatrzymać choćby jednego Polaka“. "
lu£“.i0W'’ ~ ”Chyba t0 niemożliwe- aby w obozach przebywali wasi

Gen. Anders: — „Jednak najzupełniej dokładnie stwierdzamy, że są...“ 
Stalin: „To będzie załatwione. Specjalne zarządzenia zostaną wydane

władzom wykonawczym, trzeba jednak zrozumieć, że prowadzimy wojnę“

Rozmowa ta utwierdziła jeszcze bardziej stronę polską w przekonaniu 
ze zaginieni oficerowie zyją i są przetrzymywani w obozach pracy na naj
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dalszej północy. Zwłaszcza zaś zapewnienie samego Stalina, że zaginionych 
oficerów „napewno zwolniono“, że „tylko jeszcze nie przybyli“, oraz jego 
obietnica, iż „specjalne zarządzenia zostaną wydane władzom wyko
nawczym“.

■jj RELACJA RTM. CZAPSKIEGO Z ROZMÓW Z GEN. NASIEDKINEM, 
GEN. RAJCHMANEM I NACZELNIKIEM NKWD BZYROWEM

„Formowanie armii polskiej w ZSSR., zaczęło się we wrześniu 1941 r. 
w Tatiszczewie koło Saratowa oraz w Tocku, na linii Kujbyszew—Czkałów.

Do letniego obozu w Tocku, napływały codziennie setki ludzi... Stwo
rzyliśmy coś w rodzaju biura informacyjnego. Moim zadaniem było ba
danie każdego przybywającego. Wszyscy po kolei z Workuty, Magadanu, 
z Kamczatki czy Karagandy mówili stale o dwóch rzeczach. Szukali śladów 
wywiezionych swych rodzin oraz podawali całe listy nazwisk kolegów, znaj
dujących się jeszcze w obozach i jeszcze nie zwolnionych. Od pierwszej 
chwili zacząłem pytać każdego przybywającego Polaka, czy nie pracował 
z kimkolwiek z naszych towarzyszy ze Starobielska, Kozielska i Ostasz
kowa. Wciąż wierzyliśmy jeszcze, że koledzy nasi przybędą lada chwila,... 
Alę nie tylko nikt wówczas z nich nie przybywał, lecz nawet wieści o nich, 
o ich losie, nie mieliśmy prawie wcale poza sprzecznymi meldunkami z dru
giej ręki...

Od chwili, gdy generał Anders zaczął organizować armię, domagał się 
uporczywie u władz sowieckich o zaginionych. Otrzymywał wciąż te same 
uprzejme i mętne obietnice. Meldunki z wieściami o zaginionych przesy
łaliśmy do Dowódcy Armii oraz do Ambasady w Kujbyszewie...

Czekaliśmy na kolegów naszych z dnia na dzień, dopełniając i rozsze
rzając listę zaginionych. Przeszedł miesiąc, nikt z dawnych jeńców Sta
robielska, Kozielska i Ostaszkowa nie przybywał. W chwili przyjazdu Na
czelnego Wodza do Moskwy w początku grudnia, mieliśmy już listę, prze
wyższającą 4.500 nazwisk, którą gen. Anders zawiózł do Moskwy...

... W pierwszych dniach stycznia 1942 r. zostałem wysłany przez gen. 
Andersa do Czkałowa, jako „Upołnomoczonnyj dla niewozwraszczonych 
wojennoplennych“; by próbować wyjaśnić sprawę, u komendanta „Gułagu“, 
gen. Nasiedkina ...

Powiedział mi on, że w roku 1940 na wiosnę, w okresie likwidacji tych 
obozów, nie był jeszcze na czele „Gułagu"; że nie ma pod swoją opieką 
jeńców wojennych lecz tylko obozy pracy, więźniów politycznych i krymi
nalnych. Możliwe jest, że wśród nich są „także“ wojskowi polscy; nie wie 
jednak o tym nic dokładnego. Będzie się starał sprawę dokładnie wyjaśnić 
i jutro da mi odpowiedź na moje zapytanie ...

W mojej obecności generał wydał rozkaz telefoniczny, aby sprawę tych 
trzech obozów Starobielska, Kozielska i Ostaszkowa dokładnie wyjaśnić. 
Wydając ten rozkaz powtórzył słowa z listu gen. Andersa „po prikazAniju 
tow. Stalina“. Na tym się skończyła moja pierwsza u generała rozmowa.

Koło godz. 11 w nocy tego samego dnia zostałem przyjęty przez naczel
nika NKWD „obłasti“ Czkałowskiej Bzyrowa... Bzyrow przyjął mnie 
bardzo uprzejmie z pozorami, że chce mi pomóc. Przede wszystkim powie
dział mi, że nie dowiem się o niczym nigdzie indziej, jak u władz central
nych i najwyższych (rozmawiałem przy dwóch świadkach, NKWD-stach 
również). Dał mi do zrozumienia, że Merkułow, albo Fiedotow mogliby mi 
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pomóc. (Szefem NKWD w ZSSR był wówczas Beria, jego zastępcą Mer- 
kułow, po tym w hierarchii szli Krugłow, Fiedotow i Rajchman). Kiedy 
zacząłem mówić o Nowej Ziemi i o wyspie Franciszka Józefa, nie tylko 
nie był zdziwiony, ale wskazał mi sam na mapie port Dudinka na Jenisieju, 
z którego największe transporty robotników są wysyłane na te wyspy. 
Powiedział mi, że w jego obłasti niewypuszczonych Polaków nie ma.

Na drugi dzień zostałem znów przyjęty przez gen. Nasiedkina. Moment 
zaskoczenia minął. Powiedział mi, że nic mi powiedzieć nie może, że tylko 
centralne władze mogą mi dać wyjaśnienie.

Zapytałem znowu generała o Nową Ziemię, mówiąc, że mam informacje 
o znajdujących się tam jeńcach polskich... Nasiedkin zareagował wów
czas inaczej niż dnia poprzedniego: „Jest niewykluczone — rzekł dosłow
nie — że oddziały obozowe na północy, które mi podlegają, wysłały do 
tych wysp pewne nieliczne grupy, nie ma tam jednak mowy o wielu ty
siącach, o których od Pana słyszę ...“

W połowie stycznia zostałem wysłany przez gen. Andersa do Kujbyszewa 
i Moskwy w tej samej sprawie, z listami polecającymi mnie i sprawę — 
do gen. Żukowa. Generał Anders pisał do jakiego stopnia sprawa zaginio
nych jeńców utrudnia organizację armii, jak bardzo moralnie przygnębia 
Generała i jego współpracowników, dodał, że nie mogąc się sam zająć tą 
sprawą, wysyła mnie i prosi o pomoc, jak by to było dla niego. Sowieccy 
generałowie, do których się udałem, zajmowali bardzo wysokie stanowiska 
w NKWD, mieli zlecone specjalne współdziałanie w tworzeniu armii pol
skiej. Gen. Rajchman w poprzednich dwóch latach badał osobiście wielu 
naszych kolegów, liczyłem na to, że ci panowie znając niewątpliwie istotnie 
sprawę, potrafią i zechcą mi pomóc, wyjednają mi może audiencje u 
wszechpotężnego Berii i Merkulowa. W Kujbyszewie nie zastałem ani 
Rajchmana ani Żukowa, wyruszyłem do Moskwy i tam dopiero 3 lutego 
1942 r. po bardzo wielu trudach, a nawet krótkim, pono pomyłkowym 
aresztowaniu, trafiłem na Łubiankę do gen. Rajchmana. (żuków był 
nieobecny... ).

... Prosiłem Rajchmana by zechciał pomóc mi w dostaniu się do Berii, 
czy Merkulowa. Otrzymałem uprzejmą odmowę. Podałem wówczas me
moriał. Przedstawiłem tam dokładnie całą wiadomą nam historię obozów, 
aż, do rozładowania ich, tj. do maja 1940 r. Pc tym wstępie rzeczowym 
pisałem m.in. co następuje:

„Od dnia ogłoszenia amnestii dla wszystkich polskich jeńców i więźniów 
12 sierpnia 1941 r. przeszło prawie 6 miesięcy. Do polskiej armii napły
wają grupami i w pojedynkę polscy oficerowie i żołnierze uwolnieni -z 
więzień i obozów. Nie bacząc na „amnestię“, pomimo kategorycznej obiet
nicy danej w październiku 1941 r. przez samego Stalina naszemu amba
sadorowi Kotowi zwrócenia nam jeńców, pomimo kategorycznego rozkazu 
wydanego,przez Stalina, w obecności gen. Sikorskiego oraz gen. Andersa, 
3 grudnia 1941 r., odnalezienia i uwolnienia jeńców ze Starobielska, Ko
zielska i Ostaszkowa... nie doszło do nas ani jedno wezwanie o pomoc 
od jeńców wojennych z wyżej wspomnianych obozów. Wypytując tysiące 
wracających z obozvw i więzień kolegów nie otrzymaliśmy żadnych danych 
o ich miejscu przebywania poza słuchami z drugiej ręki, o przesłaniu na 
Kałymę przez Buchtę Nachodkę 6 do 12 tysięcy oficerów i podoficerów 
w 1940 r., o koncentracji więcej niż 5.000 oficerów w kopalniach wysp 
Franciszka Józefa, o zesłaniu na Nową Ziemię, Kamczatkę ... Czukotkę ...; 
że polscy jeńcy oficerowie byli wywiezieni na ogromnych barkach holowa
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nych (po 1.700 do 2.000 ludzi na każdej) na północne wyspy i że barki 
zatonęły ... Ani jedna z tych pogłosek nie jest dostatecznie potwierdzona ...

My wiemy, z jaką starannością i dokładnością... prowadziło pracę 
NKWD., tak, że nikt z nas jeńców wojennych nie przypuszcza ani na 
minutę, że miejsce przebywania 15.000 jeńców, w tym 8.000 oficerów mogło 
być nieznane wyższym instancjom NKWD. Czyż solenna obietnica samego 
Stalina, jego kategoryczny rozkaz wyjaśnienia losu byłych polskich jeń
ców nie pozwala nam mieć nadzieję, że będziemy przynajmniej wiedzieli, 
gdzie się znajdują nasi bojowi towarzysze, a jeżeli zginęli to jak i kiedy 
to się stało?“

Następowało potem możliwe dokładne liczbowe zestawienie... Generał 
Rajchman czytał uważnie. ... Twarz mu ani na chwilę nie zmieniła wy
razu ani razu nie drgnęła... odpowiedział mi, że nic o losie tych ludzi 
nie wie, że nie należy to do jego resortu, że jednak, żeby zrobić uprzejmość 
generałowi Andersowi, postara się sprawę wyjaśnić i mnie ją zakomu
nikować. Prosił mnie, bym czekał w Moskwie na telefoniczne wezwanie 
z jego strony. Pożegnanie było lodowate. Czekałem 10 dni, po upływie 
tego czasu otrzymałem znów nocny telefon: mówił sam Rajchman, w tonie 
nagle nadzwyczaj Uprzejmym zawiadamiał mnie, że niestety wyjeżdża na 
drugi dzień rano, że niestety nie będzie mógł ze mną się widzieć, że radzi 
mi jechać do Sujbyszewa, bo wszystkie materiały w tej sprawie zostały 
przesłane do zastępcy komisarza spraw zagranicznych tow. Wyszyńskiego. 
Zdążyłem jedynie odpowiedzieć Rajchmanowi, że wiem dobrze, że Wyszyń
ski nic nie powie, bo już do tej daty ambasador Kot osiem razy w tej 
sprawie u tow. Wyszyńskiego interweniował bez żadnego rezultatu. Na tym 
się skończyła moja wyprawa do Moskwy.

Pozostawał nam jeszcze cień nadziei, zręcznie podsycany przez NKWD- 
stów przydzielonych do naszej armii; spodziewaliśmy się, że koledzy nasi, 
zesłani na dalekie wyspy, przybędą do nas w lipcu—sierpniu, to znaczy w 
jedynym okresie, gdzie nawigacja na tych morzach jest możliwa. Szereg 
razy pod największym sekretem mówiono nam „tylko nic nie mówcie, miej- 
cie cierpliwość, koledzy wasi wrócą do was w lipcu, czy sierpniu“. Ale 
lipiec i sierpień nadszedł i znowu nikt nie wrócił“.*)

*) J.-w. „Wspomnienia Starobielskie“, Rzym 1945, str. 48—60. Jak stwierdzono 
na początku niniejszego rozdziału J. Czapski z rozkazu gen. Andersa miał po
wierzone specjalne zadanie poszukiwanie zaginionych, w rękach sowieckich, jeń
ców.

k) ISTOTNE ZNACZENIE SPRAWY ZAGINIONYCH

Wspomniany wyżej memoriał, złożony na polecenie generała Andersa 
w Moskwie, dnia 2 lutego 1942 r„ przez rtm. J. Czapskiego gen. Rajchma
nowi, jednemu z najbliższych współpracowników szefa NKWD Berii, koń
czył się następującymi uwagami ogólnymi, w których podkreślono istotne 
znaczenie sprawy dla wspólnego wysiłku wojennego sprzymierzonych prze
ciw niemieckiemu najeźdźcy.

„Nie mając możności dokładnie określić liczby wszystkich zaginionych 
jeńców, mogliśmy jednak ustalić z dużą ścisłością ilość jeńców wojennych 
Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa (około 15.000) większości oficerów 
(około 8.700).
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Powiększając nieustannie stan liczebny naszej armii, formującej się na 
południu ZSSR, zgodnie z postanowieniem Stalina i gen. Sikorskiego, od
czuwamy jak bardzo zniknięcie tych ludzi utrudnia nasze zadanie —- tra
cimy w nich najlepszych wojskowych specjalistów, najlepszy zespół do- 
wódczy.

Byłoby też zbyteczne dowodzić, do jakiego stopnia zniknięcie tych tysięcy 
towarzyszy broni szkodzi wysiłkom stworzenia w naszej armii atmosferę 
zaufania do ZSSR, tak nieodzownej dla rozwoju normalnych stosunków 
między obiema armiami, sprzymierzonymi w walce przeciw wspólnemu 
wrogowi“.

l) PRZERWA W POSZUKIWANIACH — NOTA POLSKA NR. 49

Po wizycie gen. Sikorskiego w Moskwie, następuje przerwa w akcji dy
plomatycznej, prowadzonej przez Ambasadę Polską w sprawie zaginionych 
jeńców. Rtm. Czapski, w drodze powrotnej przez Kujbyszew, zakomuni
kował o niepowodzeniu swej misji.

Ponieważ dyplomaci sowieccy, w rozmowach przeczyli temu kategorycz
nie jakoby zaginionych jeńców zatrzymano za wiedzą władz, zwracanie 
się do nich o informacje odnośnie miejsca pobytu zaginionych, wydawało 
się bezcelowym. W tej sytuacji zdecydowano, że nie ma innego wyjścia, 
jak czekać cierpliwie na zmianę warunków atmosferycznych i transpor
towych, a równocześnie podjąć badania w terenie.

W międzyczasie jednak Rząd Polski w Londynie, wystąpił raz jeszcze 
z oficjalną interwencją w sprawie zaginionych jeńców, w nocie, datowanej 
w Londynie, dnia 28 stycznia 1942 r. noszącej Nr. 49, która również pozo
stała bez skutku.

m) GEN. ANDERS PONOWNIE INTERWENIUJE U STALINA

Dnia 18 marca 1942 r. generał Anders w towarzystwie szefa sztabu płk. 
Leopolda Okulickiego,*)  został. przyjęty na audiencji u Stalina i znowu 
interweniował w sprawie zaginionych jeńców. Rozmowa w tej sprawie 
miała przebieg następujący: 

•) L. Okulicki, mianowany następnie generałem został zrzucony 18 maja 1944 
na teren okupov.ąnej przez Niemców Polski i zajął jedno z najwyższych stano
wisk w Polskiej Armii Podziemnej. Po wzięciu do niewoli komendanta Armii 
Krajowej, objął po nim dowództwo. W tym charakterze wziął udział w znanych 
pertraktacjach na zaproszenie rządu sowieckiego, jako jeden z szesnastu przed
stawicieli polskich władz podziemnych, które stanowiły kierownictwo. krajowe 
walki z okupacją niemiecką. Jak wiadomo delegacja ta zamiast za stołem obrad 
międzynarodowych znalazła się w moskiewskich murach więziennych i następnie 
zasiadła na ławie oskarżonych głośnego procesu szesnastu na wiosnę roku 1945. 
_  Incydent ten, niespotykany w dziejach, poruszył w swoim czasie żywo opinię 
międzynarodową, ale zbyt rychło został przez nią zapomniany. Gen. L. Okulicki 
skazany został w Moskwie na 10 lat więzienia i od zakończenia procesu brak 
było o nim przez kilka lat wiadomości, po czym władze sowieckie zawiadomiły 
o jego śmierci.

' Gen. Anders: — „Prócz tego jeszcze dużo naszych ludzi znajduje się w 
więzieniach i obozach pracy. Stale zgłaszają się wypuszczeni w ostatnich 
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czasach. Do tego czasu nie zjawili się oficerowie z Kozielska, Starobielska 
i Ostaszkowa. Powinni być na pewno u was. Zebraliśmy o nich dodatkowe 
dane (wręcza dwie listy, które zabiera Mołotow). Gdzie oni mogli się po
dziać? Mamy ślady ich pobytu nad Kałymą“.

Stalin: — „Ja już wydałem wszystkie rozkazy, by ich zwolnić. Mówią, 
że nawet na Ziemi Franciszka Józefa, a .tam przecież nikogo nie ma. Nie 
wiem, gdzie są. Na cc mam ich trzymać?

Być może, że znajdują się w obozach na terenach, które Niemcy zajęli, 
rozbiegli się ...“

Okulicki: — „Niemożliwe, o tym byśmy wiedzieli“.
Stalin: — „Myśmy zatrzymali tylko tych Polaków, którzy są na nie

mieckiej służbie (po czym zmienia temat rozmowy)“.

W rozmowie tej w słowach Stalina, w zdaniu rzuconym „en passaut“, 
po raz pierwszy wysunięta została wersja, która następnie po ujawnieniu 
przez Niemców grobów katyńskich, przyoblekła kształty sowieckiego, ofi
cjalnego stanowiska w sprawie losów zaginionych jeńców polskich.

n) MEMORANDUM POLSKIE Z DNIA 19. V. 1942

.Dnia 19 maja 1942 r„ ambasada polska złożyła Memorandum w sprawie 
wykonania Protokółu Dodatkowego do Układu Polsko-Sowieckiego z dnia 
30. VII. 1941:

„... Aczkolwiek władze sowieckie są w posiadaniu dokładnych spisów 
swych byłych jeńców wojennych, którzy z nieznanych stronie polskiej po
wodów, dotąd nie mogą powrócić pod swe sztandary bojowe, na życzenie 
władz radzieckich i dla ułatwienia odszukania zaginionych oficerów — 
były złożone odpowiednie ich listy przez Naczelnego Wodza i Prezesa Rady 
Ministrów R. P. gen. Sikorskiego, w dniu 3. XII. 1941, oraz dowódcę P. S. Z. 
w ZSSR gen. Andersa, w dniu 18. III. 1942“.

„Spisy powyższe zostały z dużą trudnością odtworzone z pamięci przez 
nielicznych byłych jeńców z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa, którym 
z różnych przyczyn — udało się uniknąć losu oficerów, wywiezionych z 
tych obozów przez władze radzieckie w r. 1940“.

„... żaden z tych ludzi nie wrócił dotychczas do szeregów, ani też nie 
dał o sobie znaku życia ...“

o) NOTA POLSKA Z DNIA 13. VI. 1942 ROKU

Dnia 13 czerwca 1942 r. W związku z nowymi wiadomościami, jakie 
nadeszły do ambasady z dalekiej północy, wystosowała ona nową notę do 
rządu sowieckiego:

„... W szeregu rozmów z najwyższymi przedstawicielami władz ZSSR., 
poruszana była kwestia przywrócenia wolności wojskowych, którzy znaj
dowali się w obozach Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Obozy te zo
stały w 1940 r. zlikwidowane, a jeńcy wywiezieni w nieznanym kierunku,
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* • maJU Joku 1 wsze,ki ślad P° nich zaginął. NKID*>

*) Narodnyj Komisarjat Inostrannych Diel.

dotychczas nie uozielił Ambasadzie żadnych w tej sprawie wyjaśnień“.
” ’ 'j • nibasada R. P. będzie bardzo zobowiązana za możliwie najrychlej- 

KozielXa °dP°W?edzin w- sprawie Wych jeńców wojennych z ¿bozów 
Układu z’ lo VH mi' Ostaszkowa - tym bardziej, że od chwili zawarcia 
Układu z 30. VII. 1941, upłynęło juz 10 miesięcy...“ 
NiemtótnqnŹ1? Ze, jednocTześnie upłynęło 11 miesięcy od okupowania przez 
żadnej odpowtedzi ™ Ambasada nie otrzymała w ogóle

p) SOWIECKIE AIDE-MEMOIRE Z DNIA 10. VII. 1942 R.

Sowieckie Aide-memoire z dnia 10 lipca 1942 r. jest właściwą odpowie- 
NKrn m?randum Po?skle. z dnia 19 maja tegoż roku. W dokumencie 

tym INKU) oświadcza m.m.:
“U obywateli Polskich, którzy byli zwolnieni jeszcze

przed wydaniem dekretu o amnestii, wyjechało z ZSSR do ojczyzny Na- 
n?nZmeZ zaznaczyć, że wielu obywateli polskich spośród zwolnionych 
z n?rhd dIkrwU ° amnesk” uciekło za granicę, przy czym niektórzy
z nich zbiegli do Niemiec... Wreszcie w związku z niezorganizowanymi 
przejazdami w zimie 1941 r. z północnych obłasti ZSSR do południowych 
które nastąpiły wbrew wielokrotnym uprzedzeniom ludowego Komisariatu" 
pewna częsc obywateli polskich uległa w drodze chorobom i była wysadzo
na na rozmaitych stacjach, przy czym, niektórzy z nich zmarli vTdrodze 
Wszystkie te okoliczności mogły naturalnie spowodować, że pewna liczba 
obywateli polskich nie dała o sobie znać...“ nczoa

SOwiecki jako przyczyny zaginięcia jeńców polskich podał: 
1) wyjechali do ojczyzny; 2) uciekli za granicę; 3) zmarli w drodze...

r) OSTATNIA ROZMOWA KOT—WYSZYŃSKIJ

„ P° r3iZ ostatni — sprawa zaginionych jeńców została poruszona podczas 
pożegnalnej wizyty ambasadora St. Kota, w towarzystwie charge d’affaires 
Henryka Sokolmckiego, w dniu 8. VIL 1942 i to z inicjatywy Wyszyńskiego:

Wyszyńscy.- — Co do przetrzymywania Polaków w więzieniach, czy 
"a Clęzkle-) Pracy. to muszę zapewnić pana ambasadora, że 

zajmowałem się tymi sprawami i zbadałem, że naprawdę ich tam nie ma. 
nn™eI7qqRle 3111 "3 bllzszej Północy, ani nigdzie indziej. Może są 
poza ZSSR., może częsc zmarła. Wszyscy są oswobodzeni. Część została 
zwolniona przed naszą wojną z Niemcami, część potem“.

Ambasador: — „...co do oficerów, to muszę powiedzieć, że właśnie z 
oT/h1 największą ilość zapytań od ich rodzin, pełnych niepokoju
o ich los, bo ich tam nie ma. Nie ma ani jednego“.

Sokolmcki: — „Jeśli naszych jeńców zwolniono, proszę o dostarczenie 
mi spisu zwolnionych, oraz daty i miejsca zwolnienia. Rząd sowiecki wie
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lokrotnie spisy jeńców w obozach sporządzał i dostarczenie listy nie może 
przedstawiać trudności“.

Wyszyński]: — „Niestety, takich spisów nie mamy“.

s) OSTATNIA NOTA RZĄDU POLSKIEGGO

W korespondencji dyplomatycznej sprawa jeńców została, po raz ostatni 
nrzed rewelacjami katyńskimi, poruszona w nocie polskiego ministra spraw zagranicznych^ Londonie, z dnia 27. VII. 1942r„ w sprawie zamknięcia 
przez władze sowieckie poboru do PSZ na terytorium ZSSR w następu
jących n®ł°atywne stanowisko rządu sowieckiego do dalszego rozwoju armii 
polskiej, znajduje również swe potwierdzenie w fakcie nieodnaleziema 
dotychczas jeszcze przeszło 8 tysięcy oficerów polskich, przebywających 
wiosną 1940 r. w obozach jeńców wojennych w Ostaszkowie, Starobielsku 
i Koztelsku, mimo tylekrotnych interwencji rządu polskiego i mimo, iż 
częściowa lista tych oficerów została wręczona przewodniczącemu Rady 
Komisarzy Ludowych przez gen. Sikorskiego w grudniu 1941, oraz przez 
gen. Andersa w marcu 1942 r.“.

4. CENZURA SOWIECKA ZABRANIA OGŁASZANIA 
POSZUKIWAŃ ZAGINIONYCH

Wśród deportowanych do ZSSR obywateli polskich było sporo krewnych, 
przyjaciół i znajomych „zaginionych“ jeńców. Krewni ci i znajomi w^miarę 
zwalniania ich z więzień, obozów pracy i zesłania, rozpoczynali poszu 
wania swych bliskich. Wobec coraz większego zaniepokojenia szerokich 
kół polskich, sprawą zaginionych jeńców, wyłoniła się kwestia ogłoszenia 
w wydawanym w Kujbyszewie organie ambasady pt. „Polska , oficjalnego 
k°Zredagowany w niezwykle ostrożnych słowach komunikat wspomniał o 
obietnicach przedstawicieli władz sowieckich udzielonych podczas licznych 
interwencji polskich władz i wzywał w związku z tym do dalszej cierpli
wości i oczekiwania na rychły już prawdopodobnie pow™tjencow^ Ko- 
munikat ten został zatwierdzony przez ambasadora dnia 8 marca 1942 r 
ale nie ukazał się on w „Polsce“ z powodu sprzeciwu cenzury sowieckiej, 
która źresztą wkrótce zakazała w ogóle ogłaszania w „Polsce poszukiwań 
rodzin polskich, rozproszonych na obszarach ZSSR.

5 ROZMOWY BERU I MERKJJŁOWA Z GRUPĄ POLSKICH 
OFICERÓW W WIĘZIENIACH MOSKIEWSKICH

♦
w październiku 1940-roku sprawa oficerów-jeńców z obozów Starobielsk, 

Kozielsk i Ostaszków była poruszana w rozmowach, odbywanych w mosk ew 
skich więzieniach. Toczyły się one w więzieniu Butyrki i na Łubiance, a 
prowadzili je z jednej strony ówczesny sowiecki komisarz ludowy spraw 
wewnętrznych (NKWD) Beria i jego zastępca Merkułow, a z drugiej stro
ny grupa polskich oficerów: płk. Gorczyński Eustachy, ppłk. Bukojemski
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Leon, ppłk. Berling Zygmunt i ppłk. Tyszyński Leon. Była to grupa ofi
cerów, którą rząd sowiecki wyeleminował z ogólnej masy jeńców i już 
wówczas zamierzał użyć, jako podstawę do tworzenia polskich oddziałów 
czerwonych, podległych rozkazom i zamiarom polityki sowieckiej (patrz 
uzupełnienia). .

Szczegółowe relacje z tych rozmów, złożope na piśmie, znajdują się w 
posiadaniu kancelarii D-twa APW. Płk. Eustachy Gorczyński złożył na ten 
temat dnia 6. V. 1943, zeznanie, którego pkt. 3 d) brzmi:

„Gdy powiedzieliśmy komisarzowi Berii o dużej ilości naszych pierwszo
rzędnych oficerów liniowych w obozach Starobielska i Kozielska, odpowie
dział, zróbcie ich spisy, ale dużo już ich nie ma, gdyż „zrobiliśmy wielki 
błąd oddając ich większość Niemcom".*)  W czasie drugiej rozmowy z ko
misarzem Merkułowem, tenże raz jeszcze potwierdził rozmowę komisarza 
Berii, a w rozmowie swej przewidywał wojnę bardzo ciężką i długą, mó
wiąc, że Rosja będzie walczyć wyzyskując przestrzeń. Ze spisem imiennym 
oficerów z Kozielska i Starobielska skierował nas do komisarza w stopniu 
generała (zdaje się Żukowa)), który spisy te przejrzał i powiedziawszy, 
że to sprawa dalsza, zażądał od Berlinga podania paru nazwisk oficerów 
«Jriazowca, których możnaby ściągać wcześniej“.

*) Protokół powyższego zeznania nosi datę 6 maja 1943 r., czyli złożone ono 
zostało bezpośrednio po ujawnieniu przez Niemcy odkrycia grobów oficerów pol
skich w Katyniu. J. Czapski, którego wypowiedź na temat owego zagadkowego 
zwrotu sowieckich dygnitarzy zamieszczamy niżej według „Wspomnień Starobiel
skich“, nie zanotował końcowych słów o „oddaniu Niemcom“. Przeciwnie zdaniem 
J. Czapskiego płk. Gorczyński i ppłk. Tyszyński, z którymi przeprowadzał na ten 
temat rozmowy dawniej i bezpośrednio po wyjściu z niewoli, cytowali słowa 
Berii bez zwrotu o oddaniu Niemcom. Trzeba stwierdzić, że jedynie słowa „zro
biliśmy wielki błąd“, były dość szeroko znane w sztabie gen. Andersa, jeszcze 
na terenie ZSSR. .

Obaj wymienini pułkownicy podporządkowali się następnie reżymowi Bieruta 
i powrócili do kraju.

6 Zbrodnia Katyńska

Ten sam temat poruszono w protokóle, spisanym z ppłk. dypl. Leonem 
Tyszyńskim, w którym czytamy:

.,Z opowiadań płk. Gorczyńskiego wiem, że na tym przesłuchaniu, na 
którym był obecny wraz z Berlingiem i Bukojemskim — Beria miał się wy
ra:: \, gdy go zapytano o losy oficerów z Kozielska i Starobielska, że „my 
zdie-li krupnuju oszybku" i że oddaliśmy ich Niemcom“.

Niezależnie od powyższej relacji pośredniej ppłk dypl. Tyszyński przyta
cza fragment swojej własnej rozmowy z Berią, w której sprawa zaginio
nych oficerów była również poruszona. Wynikło to z rozważań na temat 
tworzenia armii polskiej na terenie ZSSR, spośród zagarniętych we wrześ
niu 1939:

„... Beria oświadczył, że na początek można liczyć, że Rosja będzie mo
gła udzielić uzbrojenia na 1 dywizję pancerną. Odpowiedziałem, że to ma
ło, mając na względzie ilość samych oficerów w obozach Starobielsk i Ko- 
zielsk, o losach których nie wiedziałem wówczas. Beria zbył to zastrzeżenie, 
oświadczając, że dywizja pancerna będzie bardzo silna“.

Józef Czapski, który w latach 1941—1942 podczas tworzenia się Armii 
Polskiej na ternie ZSSR, z rozkazu gen. Andersa zajmował się szczególnie 
poszukiwaniami zaginionych oficerów i przeprowadzał na ten temat roz
mowy m.in. z płk. płk. Berlingiem, Bukojemskim i Gorczyńskim, poświęca
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sprawie tych samych rozmów w moskiewskich więzieniach następujący 
ustęp swoich „Wspomnień Starobielskich“ na str. 60

„W październiku 1940 r., osiem miesięcy przed wybuchem wojny nienriec- 
ko-sowieckiej, bolszewicy sprowadzili do specjalnego obozu pod Moskwą, a 
potem do samej Moskwy paru naszych oficerów sztabowych, m.in. płk. Ber
linga i zaproponowali im przygotowanie Armii Polskiej przeciwko Niem
com. Berling już wtedy szedł na tę koncepcję, stawiał jednak bardzo ostro 
jeden warunek —- do Armii tej będą mogli wejść wszyscy szeregowi i ofi
cerowie, niezależnie od ich poglądów politycznych. Konferencja miała miejsce 
z Berią i Merkułowym“.

„Ależ naturalnie“ — odpowiedzieli — „Polacy wszystkich poglądów poli
tycznych będą mieli prawo wstąpić do tej armii“.

„A więc doskonale, odrzekł Berling — „mamy świetne kadry dla Armii 
w obozach Starobielska i Kozielska“.

Wówczas Merkułowowi wyrwało się zdanie:
„Nie, ci to nie. Zrotiliśmy z nimi wielką pomyłkę“.zdiełali s nimi bolszuju oszybku“).

6. KOMUNIKAT POLSKIEGO MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Gen. M. Kukieł, polski minister Obrony Narodowej — wydał w dniu 17 
kwietnia 1943 r. (już po ogłoszeniu rewelacji niemieckich) następujący ko
munikat :

„Dnia 17 września 1940 r. oficjalny organ czerwonej armii „Krasnaja 
Zwiezda“ ogłosił, iż od 17 września 1939 r. Rosja Sowiecka zabrała do nie
woli 181.000 polskich jeńców wojennych, w tym około 10.000 oficerów służby 
stałej i rezerwy. Według wiadomości posiadanych przez rząd polski w paź
dzierniku 1939 r. utworzono na terytorium sowieckim trzy wielkie obozy 
jeńców: w Kozielsku, na wschód od Smoleńska, w Starobielsku koło Char
kowa i w miejscowości Ostaszków koło Kalinina. W tym ostatnim znaj
dowali się funkcjonariusze polskiej policji i żandarmerii wojskowej. Z po
czątkiem roku 1940 władze sowieckie zaczęły informować jeńców, iż obozy 
będą likwidowane, a jeńcy otrzymają pozwolenie na powrót do swych do
mów i rodzin. Sporządzono specjalne listy, stwierdzające dokładnie dokąd 
poszczególni jeńcy pragnęli się udać po uwolnieniu. W tym okresie w obo
zie w Kozielsku znajdowało się 5.000 jeńców, a w tym 4.500 oficerów; w 
obozie w Starobielsku — 3.920, w tym 100 osób cywilnych, reszta zaś ofi
cerowie, w których liczbie znajdowało się blisko 400 lekarzy wojskowych 
oraz w Ostaszkowie — 6.570 jeńców.

Dnia 5 kwietnia 1940 roku władze sowieckie przystąpiły do opróżnienia 
obozów. Co kilka dni z obozów wywożono grupy od 60 do 300 osób i trwało 
to do połowy maja. O grupach wywożonych z Kozielska wiadomo, że wy
jechały w kierunku Smoleńska. Jednak ze wszystkich obozów razem tylko 
400 osób zostało przywiezionych w czerwcu 1940 roku do miejscowości Gria- 
zowiec w okręgu Wołogda.

Gdy po zawarciu układu polsko-sowieckiego z 30 lipca 1941 roku i pod
pisaniu umowy wojskowej z sierpnia 1941 r., rząd polski rozpoczął formo
wanie armii Polskiej w ZSSR, oczekiwano, że kadry oficerskie nowej armii 
utworzone będą głównie spośród jeńców, którzy znajdowali się w trzech 
wyżej wymienionych obozach. W sierpniu 1941 roku, gdy przybyła do Bu- 
zułuku, gdzie formowane były jednostki polskie, grupa oficerów polskich
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z miejscowości Griazowiec, nie przybył ani jeden z oficerów wywiezionych 
z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa w innym kierunku.

Ogólnie zabrakło 8.300 oficerów, nie licząc 7.000 innych jeńców, podofi
cerów, szeregowych i cywilnych, którzy znajdowali się we wspomnianych 
wyżej obozach w momencie ich likwidacji. Zaniepokojeni tym stanem rze
czy ambasador polski przy rządzie sowieckim prof. Kot, oraz dowódca wojsk 
polskich w Rosji, gen. Anders, zwrócili się z interwencją do odpowiednich 
władz sowieckich, prosząc o wyjaśnienie co do oficerów polskich z tych 
trzech obozów. Dnia 6 października 1941 r. amb. Kot poruszył szereg razy 
sprawę jeńców wojennych w rozmowie z premierem Stalinem, z Mołotowem 
i Wyszyńskim i domagał się dostarczenia spisów jeńców wojennych, jakie 
były sporządzone i utrzymane w stanie aktualności przez władze sowieckie. 
Dnia 3 grudnia 1941 r. gen. Sikorski, w czasie swej wizyty w Moskwie rów
nież interweniował w czasie rozmowy ze Stalinem, w sprawie zwolnienia 
wszystkich jeńców polskich i wobec tego, że spisy nie zostały dostarczone 
??eZ w‘a . sowieckie, doręczył Stalinowi niekompletną listę, zawierającą 
3.843 nazwisk oficerów polskich, sporządzoną na podstawie zeznań ich ko- 
teg°w. Stalin zapewnił gen. Sikorskiego, że postanowienie o zwolnieniu 
Polakow miało charakter ogólny i odnosiło się zarówno do osób cywilnych, 
jak i wojskowych i że rząd sowiecki uwolnił wszystkich oficerów polskich^ 
Dodatkowa lista zawierająca 800 nazwisk oficerów została doręczona Sta
linowi przez gen. Andersa, w dniu 18 marca 1942 r„ ale ani jeden z oficerów 
wymienionych w obydwu spisach nie wrócił do armii polskiej.

Poza akcją przeprowadzoną w Moskwie i Kujbyszewie, los polskich jeń
ców wojennych był przedmiotem szeregu interwencji, dokonanych przez 
amb. Raczyńskiego u amb. Bogomolowa w Londynie. Dnia 28 stycznia 1942 
roku amb. Raczyński doręczył amb. sowieckiemu notę rządu polskiego zwra
cając raz jeszcze uwagę na bolesny fakt, że nie odnaleziono dotąd wiele ty- 

, erow Polskich. Ambasador Bogołomow w nocie z dnia 13 marca 
1942 roku poinformował amb. Raczyńskiego, iż zgodnie z dekretem wyda
nym przez Prezydium Najwyższej Rady ZSSR z dnia 12 sierpnia 1941 roku 
1 og°n v Z oswladczeniem komisarza ludowego dla spraw zagranicznych 
z . ! ? listonada 1941 roku, zwolnienie 'Polaków przeprowadzone zostało w 
pełni i objęło tak wojskowych jak i osoby cywilne. Dnia 19 maja 1942 r 
ambasador Kot przesłał na ręce komisarza ludowego dla spraw zagranicz
nych memorandum, w którym wyrażał swoje ubolewanie z powodu odmowy 
dostarczenia spisów jeńców wojennych i wypowiadał swoją troskę co do 
ich losu, jak również podkreślał wartość, jaką oficerowie ci mogliby przed
stawiać w operacjach wojennych przeciwko Niemcom. Ani razu, ani rząd 
polski, ani też ambasada polska w Kujbyszewie nie otrzymały odpowiedzi 
co do miejsca przebywania oficerów i innych jeńców wywiezionych z obo- 
zow w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie“.

7. ZESTAWIENIE FAKTÓW

Z materiałów w rozdziale tym przedstawionych, niezależnie od przytoczo
nych już w rozdziałach poprzednich, wynika, że:

1. Nikt z uwolnionych Polaków, którzy przeszli przez „łagry“ rozrzuco
ne po całym obszarze ZSSR i następnie znaleźli się razem, nie spotkał ani 
jednego sposrod jeńców trzech obozów: Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk (za 
wyjątkiem grupy z Griazowca).
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2 Władze sowieckie, nie wyłączając Stalina, we wszystkich rozmow: h
z przedstawicielami polskimi, w których omawiany był los zaginionych jeń
ców oraz w notach, które były na ten temat wymieniane, twierdziły stanow
czo, że wszyscy jeńcy, w szczególności oficerowie, zostali zwolnieni, a los 
zaginionych nie jest im znany. .

3 Kiedy przedstawiano dowody, że jeńcy ci ani me stawili się do armii
ani w ogóle znaku życia nie dali i kiedy przedstawiono ich spisy imienne, 
przedstawiciele sowieccy wysuwali mgliste i sprzeczne między sobą hypo- 
tezy, mające na celu zrzucenie z siebie odpowiedzialności za los zaginionych 
i zbycie niczym poszukujących. . . _

4 Od wiosny 1940, urywa się wszelka korespondencja z zaginionymi, po
mimo, że grupa pozostałych przy życiu (obóz Griazowiec) prowadzi ją w dal
szym ciągu bez zmiany, otrzymując odtąd nieustanne zapytania o los po
zostałych kolegów, którzy pisać przestali. Zapytania te kierowane są przez 
rodziny również do władz sowieckich — nadaremnie,

5. Na podstawie oświadczenia ludowego komisarza spraw wewnętrznych 
(NKWD) Berii i ludowego komisarza bezpieczeństwa państwowego (gosu- 
darstwiennoj bezopasnosti) Merkułowa, wypowiedzianego do grupy kilku 
wyższych oficerów polskich w więzieniu na Łubiance w Moskwie, w paź
dzierniku 1940 r., wnosić należy, że z oficerami polskimi z Kozielska, 
Ostaszkowa i Starobielska musiało się „coś stać“ już w roku 1940, na pewno 
przed październikiem tegoż roku.
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C Z Ę ś ć DRUGA

UJAWNIENIE ZBRODNI I OGŁOSZONE 
DOKUMENTY

ROZDZIAŁ V.

Odkrycie grobów w Katyniu. — Moskwa nie dopuszcza 
do śledztwa Międzynarodowego Czerwonego Krzyża 

i zrywa stosunki z Polską

1. PIERWSZY KOMUNIKAT RADIA NIEMIECKIEGO

W dniu 13 kwietnia 1943 r. o godz. 9.15 czasu nowojorskiego radio w 
Berlinie nadaje następującą wiadomość:

>
„Ze Smoleńska donoszą, że miejscowa ludność wskazała władzom nie

mieckim miejsce tajnych egzekucji masowych, wykonywanych przez bolsze
wików i gdzie GPU wymordowało 10.000 polskich oficerów. Władze nie
mieckie udały się do miejscowości Kosogory*),  będącej sowieckim uzdrowi
skiem, położonym o 16 km. na zachód od Smoleńska, gdzie dokonały strasz
nego odkrycia. Znalazły dół mający 28 metrów długości i 16 metrów sze
rokości, w którym znajdowały się ułożone w 12 warstwach trupy oficerów 
polskich w liczbie 3.000. Byli oni w pełnych mundurach wojskowych, częś
ciowo powiązani i wszyscy mieli rany od strzałów rewolwerowych w tyle 
głowy. Identyfikowanie trupów nie będzie sprawiało trudności, gdyż są 
one w stanie mumifikacji z powodu właściwości gruntu i ponieważ bolsze
wicy pozostawili przy ich ciałach papiery osobiste. Już dziś ustalono, że 
wśród zamordowanych znajduje się m.in. generał Smorawiński z Lublina. 
Oficerowie znajdowali się początkowo w Kozielsku pod Orłem, skąd w lu
tym i w marcu 1940 r. sprowadzeni zostali w bydlęcych wagonach do Smo
leńska, a stamtąd ciężarówkami zawiezieni do Kosogor, gdzie bolszewicy 
ich wszystkich wymordowali. Poszukiwania i odkrycia nowych dołów są 
w toku. Pod już wykopanymi warstwami znajdują się nowe warstwy. Ogól
na ilość zamordowanych oficerów obliczana jest na 10.000, co odpowiadało
by mniej więcej całości korpusu oficerskiego polskiego, wziętego przez bol
szewików do niewoli. Korespondenci pism norweskich, którzy byli na miej
scu i mogli osobiście i naocznie przekonać się o prawdzie tej zbrodni, do
nieśli o niej do pism swoich w Oslo“.

W dalszych audycjach radio berlińskie doniosło, że na miejsce kaźni zje
chały komisje lekarskie i śledcze z krajów neutralnych, które przeprowa-

") Kosogory, lub Kozie Góry, miejsce straceń w lasku katyńskim.
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dzają ekshumację trupów. Do dnia 16 kwietnia odkryto dalsze masowe 
mogiły, razem zawierające 1.500 trupów.

2. PIERWSZY KOMUNIKAT RADIA SOWIECKIEGO

W kołach londyńskich w pierwszej chwili wiadomości radia berlińskiego 
zostały przyjęte z niedowierzaniem.

Dnia 15 kwietnia 1943 r. radio moskiewskie ogłosiło o godz. 7.15 komu
nikat, którego istotne ustępy brzmią:

„W ciągu ubiegłych dwóch, trzech dni, oszczercy Goebbelsa rozpowszech
niali podłe wymysły, utrzymując, iż władze sowieckie dokonały masowego 
rozstrzelania polskich oficerów, wiosną 1940 roku w okolicy Smoleńska. 
Wynajdując tę potworność, szubrawcy niemiecko-faszystowscy nie wahają 
się przed najbardziej bezwstydnymi i nikczemnymi kłamstwami, starając 
się pokryć zbrodnie, które — jak to obecnie stało się oczywiste — dokona
ne były przez nich samych.

Niemiecko-faszystowskie doniesienia, w tej sprawie nie pozostawiają żad
nej wątpliwości co do tragicznego losu byłych polskich jeńców wojennych, 
którzy byli zatrudnieni na robotach budowlanych w 1941 r. w okolicach na 
zachód od Smoleńska i którzy wraz z wielu poddanymi sowieckimi, zamiesz
kałymi w okolicy Smoleńska, wpadli w ręce oprawców niemiecko-faszystow- 
skich w lecie 1941 roku po wycofaniu się wojsk sowieckich z okręgu Smo
leńska.

W swych nieudolnie skleconych wymysłach, dotyczących licznych grobów, 
które Niemcy mieli rzekomo odkryć w pobliżu Smoleńska, kłamcy hitlerow
scy wspominają o wsi Gniezdowaja. Lecz jak przystało na oszustów, prze
milczają fakt, że w pobliżu wsi Gniezdowaja dokonano wykopalisk archeo
logicznych historycznego „Cmentarzyska Gniezdowaja“.*)

3. TELEGRAM GENERAŁA W. ANDERSA. — WRAŻENIE WŚRÓD 
ŻOŁNIERZY ARMII POLSKIEJ NA WSCHODZIE

Były dowódca Armii Polskiej w ZSSR i ówczesny dowódca Armii Pol
skiej na Wschodzie, gen. W. Anders, wysłał dnia 15. IV. 1943 r. następującą 
depeszę radiową do Ministra Obrony Narodowej w Londynie:

„Od wyjścia z więzienia, starałem się o odnalezienie naszych żołnierzy ze 
Starobielska, Kozielska i Ostasz.Kowa. Otrzymywałem od władz sowieckich 
stale wymijające odpowiedzi Naczelny Wódz, będąc w Moskwie, interpe
lował osobiście Stalina, na co otrzymał odpowiedź, że prawdopodobnie oni 
uciekli. Ze swej strony przez cały czas pobytu w ZSSR robiłem usilne sta
rania u wszystkich władz sowieckich do Stalina włącznie, by się cośkolwiek 
o ich losie dowiedzieć. Posyłałem ludzi we wszystkie strony dla odszuka
nia ... W rozmowach prywatnych niektórzy dygnitarze sowieccy wypowia
dali się, że w tej sprawie popełniono „rokowuju oszybku“. Wiadomości, 
które do nas napływały, twierdziły, że część naszych oficerów została roz
myślnie zatopiona w Oceanie Lodowatym. Jest jednak zupełnie możliwe,

’) „Sowiet War News“, Nr 541 z 17. IV. 1943, przekład cytującego.
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że wywiezieni z Kozielska zostali zamordowani pod Smoleńskiem. Część 
nazwisk podanych przez radio niemieckie figuruje w naszych kartotekach. 
Faktem jest, że ani jeden z 8.300 oficerów z obozów w Kozielsku i Staro
bielsku, oraz 4.000 podoficerów żandarmerii i policji z obozu w Ostaszkowie 
do armii nie dołączył. O żadnym z nich, pomimo największych ze strony 
naszej wysiłków, nie uzyskaliśmy najmniejszej wiadomości. Jesteśmy od 
dawna najgłębiej przekonani, że wszyscy oni nie żyją i zostali celowo wy
mordowani. Pomimo to, ogłoszone rewelacje niemieckie wywoływały olbrzy
mie wrażenie i ogromne oburzenie. Uważam za konieczne wystąpienie Rzą
du w tej sprawie, celem uzyskania oficjalnych wyjaśnień sowieckich, tym 
bardziej, że nasi żołnierze są przekonani, że i reszta naszych ludzi w So
wietach zostanie zniszczona“.

4. INFORMACJE ŹRÓDEŁ NIEMIECKICH

Jednocześnie prasa niemiecka przystępuje do szeroko zakrojonej akcji 
propagandowej, wyzyskując tragiczny fakt, wymordowania tysięcy ofice
rów polskich, dla własnych celów. W niezliczonych komunikatach, sprawoz
daniach i opisach ogłoszone zostają liczne szczegóły.

Źródła niemieckie podawały co następuje:

„W miesiącach letnich 1942 r. kilku Polaków, należących do oddziałów 
pracy przy armii niemieckiej, oraz osoby cywilne wyzwolone z niewoli bol
szewickiej, dowiedziały się od ludności miejscowej, że w pobliżu Smoleńska 
bolszewicy rozstrzeliwali Polaków. Z opowiadań miejscowych wieśniaków i 
robotników dowiadują się oni stopniowo, że rozstrzelanych Polaków zakopy
wano przypuszczalnie w lesie katyńskim na prawo od drogi, prowadzącej 
od szosy Smoleńsk—Katyń do domu wypoczynkowego NKWD (dawniejsze 
GPU). Podobno na dworzec w Gniezdowej niejednokrotnie przychodziły 
transporty z jeńcami, oficerami polskimi, którzy następnie byli odtranspor- 
towywani ciężarówkami do pobliskiego lasku katyńskiego. Osoby te zain 
teresowały się bliżej losem swych rodaków i zaczęły "kopać w pagórku 
który na pierwszy rzut nie harmonizował z naturalnym otoczeniem krajo
brazu i wydawał się dziełem rąk ludzkich. Niebawem natrafiono na zwłoki 
polskiego oficera, jak świadczył o tym mundur. Nje przypusz, zano jednak 
początkowo, że natrafiono na grób masowy. Ponieważ oddział niemiecki, 
do którego byli owi poszukujący przydzieleni, musiał udać się gdzie indziej, 
zaprzestano poszukiwań.

Sterroryzować panowaniem bolszewickim ludność nie opowiadała chętnie 
o swoich przeżyciach z roku 1940. Dopiero wiosną 1943 r. docierają do 
władz niemieckich wiadomości o dołach ze zwłokami w lesie katyńskim. 
Władze .niemieckie podejmują wobec tego systematyczne rozległe badania, 
które stopniowo pozwalają odtworzyć z przerażającą dokładnością wypadki 
poprzedzające ową masową zbrodnię; powoli też ujawniają się potworne 
rozmiary tego masowego mordowania jeńców Złożone pod przysięgą zez
nania licznych świadków jasno oświetlają stan rzeczy i pokrywają się z 
danymi, wynikającymi z badań wykopaliskowych. Zeznania te udowadnia
ją, że już od szeregu lat lasek katyński używany był przez GPU, jako 
miejsce straceń i że ostatnio nieomal cały polski korpus oficerski, który do
stał się do niewoli bolszewickiej, padł ofiarą potwornego mordu masowego“.
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5. RZĄD POLSKI PROSI MIĘDZYNARODOWY CZERWONY 
KRZYŻ O ZBADANIE SPRAWY

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 1943 roku, po zazna
jomieniu się z wszystkimi informacjami w sprawie oficerów polskich, któ- 
rych zwłoki obecnie odkryto pod Smoleńskiem i po zapoznaniu się z rapor
tem z Kraju w tejże sprawie, wydała następujące oświadczenie:

„Nie ma Polaka, który by nie był poruszony do głębi wiadomością, sze
rzoną przez propagandę niemiecką z największym rozgłosem, o odkryciu 
P°l“kiem w grobie wspólnym zmasakrowanych zwłok, zaginionych 
T ■ of.lcer°*  Polskich i o kaźni, które padli ofiarą. Rząd Polski, po- 
r:. *5  kwietnia br. swemu przedstawicielowi w Szwajcarii zwrócić się do
Międzynarodwego Czerwonego Krzyża z prośbą o wysłanie delegacji, która 
by zbadała na miejscu istotny stan rzeczy. Pragnąć należy, by nastąpiło 
bez najmniejszej zwłoki orzeczenie tej instytucji opiekuńczej, której przy- 
padnie w udziale wyświetlenie sprawy i ustalenie odpowiedzialności.

Zarazem jednak Rząd Polski w imieniu Narodu Polskiego zaprzecza Niem
com prawa do czerpania ze zbrodni, które zarzuca innym — argumentów 
w obronie własnej. Pełne hipokryzji oburzenie propagandy niemieckiej nie 
zakryje przed światem okrutnych, ponawianych i trwających wciąż zbrod
ni, dokonywanych na Narodzie Polskim“.

Po wyliczeniu szeregu faktów okrucieństwa niemieckiego, deklaracja 
Rządu Polskiego stwierdza:

„Nie po to składa Polska niezmierne ofiary, walczy i znosi nadludzkie 
cierpienia, aby Niemcy wysuwali stąd bezczelne pretensje do występowa
nia w obronie chrześcijańskiej i europejskiej kultury. Krew żołnierzy i oby
wateli polskich, gdziekolwiek była ona przelana, woła o zadośćuczynienie 
do sumienia wolnych narodów świata. Rząd Polski piętnuje wszystkie zbrod
nie, popełnione na polskich obywatelach i odmawia prawa wyzyskiwania 
tych ofiar w politycznej grze przez kogokolwiek, kto winien jest tych prze
stępstw przeciw Narodowi i Państwu Polskiemu“. („Dzienik Polski“, Lon
dyn, dnia 19 kwietnia 1943 r.).

6. KOMUNIKAT POLSKIEGO MINISTRA OBRONY 
NARODOWEJ, GEN. KUKIELA

Równocześnie z tym komunikatem Rady Ministrów, wydał w dniu 17 
kwietnia polski minister Obrony Narodowej, gen. Kukieł komunikat, który 
streszczając całokształt sprawy (patrz Rozdział IV) — zakończony jest 
słowami:

„Jesteśmy przywyczajeni do kłamstw propagandy niemieckiej i zdajemy 
sobie sprawę z celu jej ostatnich rewelacji. Jednakowoż z uwagi na do
kładne informacje dostarczone przez Niemców w sprawie znalezienia zwłok 
szeregu tysięcy oficerów polskich w pobliżu Smoleńska i w świetle kate
gorycznego oświadczenia, że zostali oni zamordowani przez Sowiety, na 
wiosnę 1940 roku — pozostaje konieczność, aby zbadane zostały odkryte 
zbiorowe mogiły i aby fakty ustalone zostały przez odpowiednie czynniki 
międzynarodowe, tego rodzaju jak Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Rząd 
Polski zwraca się do powyższej instytucji, prosząc o wysłanie delegacji na 
miejsce, w którym polscy jeńcy wojenni mieli być zamordowani“.
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7. NOTA RZĄDU POLSKIEGO DO ZWIĄZKU SOWIECKIEGO

Jednocześnie, na tym samym posiedzeniu, Rada Ministrów, w dniu 17 
kwietnia 1943 roku, postanowiła uczynić jeszcze jedną próbę zwrócenia się 
bezpośredniego do rządu sowieckiego, prosząc o udzielenie wyjaśnień, ty
czących losu zaginionych jeńców polskich.

W tym celu wystosowano notę, wręczoną ambasadorowi ZSSR, w dniu 
20 kwietnia 1943 r.

W nocie tej, po przypomnieniu, iż sprawa zaginionych jeńców była wielo- 
' krotnie poruszana w rozmowach i korespondencji z władzami sowieckimi, 
minister spraw zagranicznych Polski zaznaczył, iż jest zmuszony „z przy
krością zwrócić uwagę Pana Ambasadora, iż rząd polski mimo tylokrotnych 
domagań, nie otrzymał nigdy spisu jeńców, ani dokładnych wyjaśnień, gdzie 
się znajdują zaginieni oficerowie, oraz inni jeńcy, wywiezieni z wyżej wy
mienionych trzech obozów“. (Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk).

„Gdy tedy, okazuje' się z komunikatu sowieckiego Biura Informacyjnego, 
z dnia 15 kwietnia 1943 r., rząd ZSSR zdaje się posiadać znacznie więcej 
wiadomości w tej sprawie, niż te, które były w swoim czasie komunikowane 
przedstawicielom Rządu Polskiego, zwracam się do Pana Ambasadora po
nownie z prośbą o udzielenie Rządowi Polskiemu szczegółowych i dokład
nych informacji co do losu jeńców wojennych“.

„Tylko fakty niezbite stanowić mogą w słusznie poruszonej do głębi opi
nii polskiej i całego świata, przeciwwagę dla tak obfitych i szczegółowych 
twierdzeń niemieckich o odnalezieniu wielu tysięcy zwłok ofcerów polskich, 
pomordowanych pod Smoleńskiem wiosną r. 1940“.

Na notę powyższą nie nadeszła żadna odpowiedź.

8. TELEGRAM NIEMIECKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 
DO GENEWY

Dnia 16 kwietnia 1943 r. niemiecki Czerwony Krzyż wysłał następującą 
depeszę do Międzynarodwego Czerwonego Krzyża w Genewie:

„W związku z opublikowaniem odnalezienia tysięcy zwłok polskich ofi
cerów w katyńskim lesie pod Smoleńskiem stop. Wobec międzynarodowego 
znaczenia sprawy, uważamy udział Międzynarodowego Komitetu za bardzo 
pożądany, szczególnie ze względu na doniesione przez Niemiecki Czerwony 
Krzyż, Polski Czerwony Krzyż i inne wypadki zaginięcia w Związku So
wieckim stop. Według wiadomości Niemieckiego Czerwonego Krzyża na
tychmiastowo wysłanej delegacji komitetu, celem współudziału w wynikach 
na miejscu udzieiono by z niemieckiej strony wszelkich ułatwień“.

Podpis: Grawitz.
Następnie w tym samym sensie, zwrócił się z nową depeszą do Genewy, 

prezydent niemieckiego Czerwonego Krzyża, ks. von Koburg.

9. PRZEDSTAWICIEL POLSKI PROSI MIĘDZYNARODOWY 
CZERWONY KRZYŻ O ZBADANIE SPRAWY KATYNIA

W dniu 17 kwietnia 1943 r. o godzinie 16.30, zastępca delegata PCK w 
Szwajcarii, Radziwiłł, złożył na ręce przedstawiciela Międzynarodowego 
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Czerwonego Krzyża, Ruegera, notę Rządu Polskiego z prośbą o zbadanie 
przez MCK sprawy masakry jeńców polskich w Katyniu, drogą wysłania 
na miejsce zbrodni odpowiedniej delegacji neutralnej.

Wobec złożenia odpowiednich wniosków przez obie, pozostające ze sobą 
w stanie wojny, strony, — czego właśnie domagały się zasady uchwalone 
przez MCK na początku drugiej wojny światowej, na podstawie których 
oodjęte być mogły dochodzenia międzynarodowe — przedstawiciel MCK 
oświadczył delegatowi polskiemu, -że wnioski te zostaną najprawdopodob
niej przez zarząd MCK uwzględnione i zapowiedział zebranie odpowiedniej 
komisji dla wyznaczenia neutralnej delegacji już na 20. IV. 1943.

Do zebrania jednak nie doszło. Natomiast stanowisko MCK uległo rap
townej zmianie.— na skutek sprzeciwu rządu sowieckiego.
Zamiast tedy zapowiedzianego zebrania komisji na dzień 20 kwietnia, za

rząd MCK wystosował tego dnia krótkie memorandum, którego punkt 3-ci 
brzmiał jak następuje:

„3) stosownie do ducha memorandum z dnia 12. IX. 1939, w zasadzie nie 
mógłby wziąć (MCK) pod uwagę udziału 'w technicznej procedurze iden
tyfikowania przez wysłanie ekspertów, jak tylko za zgodą wszystkich stron 
zainteresowanych“. ,

Według prywatnych informacji, udzielonych przedstawicielowi polskiemu, 
Międzynarodowy Czerwony Krzyż przewidywał wysłanie do Katynia komi
sji śledczej, składającej się z rzeczoznawców szwedzkich, portugalskich i 
szwajcarskich, pod przewodnictwem Szwajcara — uzależnił to jednak od ... 
wyraźnej zgody Sowietów. Dlatego też zarząd MCK sugerował rządowi 
polskiemu zwrócenie się do ZSSR, bądź to bezpośrednio, bądź pośrednio 
przez aliantów.

Analogiczne pismo wysłane zostało do władz niemieckich, z propozycją by 
starały się o uzyskanie zgody rządu sowieckiego za pośrednictwem „puis
sance protectrice“.

10. KOMUNIKAT MIĘDZYNARODOWEGO 
CZERWONEGO KRZYŻA

Ze względu na szerokie zainteresowanie sprawą katyńską na całym świę
cie, MCK opublikował w dniu 23 kwietnia 1943 r., komunikat treści nas
tępującej :

„Niemiecki Czerwony Krzyż, oraz Polski Rząd w Londynie, zwrócili się 
do MCK z prośbą o współdziałanie przy identyfikacji zwłok, które według 
doniesień niemieckich, znalezione zostały w pobliżu Smoleńska.

W obydwóch wypadkach MCK odpowiedział, że zasadniczo gotowy jest 
do udzielenia swej pomocy przy doborze ekspertów neutralnych, pod wa
runkiem jednak, że odpowiednie wezwania zostaną do niego skierowane przez 
wszystkie strony w tej sprawie zainteresowane, a to zgodnie z memoriałem, 
który Komitet MCK przesłał 12 września 1939 r. do wszystkich narodów, 
biorących udział w wojnie, a w którym zostały skrystalizowane zasady, ma
jące się stać podstawą udziału MCK w tego rodzaju dochodzeniach“.

11. ARTYKUŁ MOSKIEWSKIEJ „PRAWDY“ i NAPAŚĆ 
AGENCJI „TASS“

W międzyczasie, bo już w dniu 21 kwietnia, radio moskiewskie, powołując 
się na artykuł „Prawdy“, pt. „Polscy współpracownicy Hitlera“, stawia pod 
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adresem rządu polskiego zarzut... współpracy z Hitlerem, a równocześnie 
oficjalna agencja prasowa „Tass“ napadła w ohydny sposób na rząd gene
rała Sikorskiego, twierdząc, iż apel polski do Międzynarodowego Czerwo
nego Krzyża w Genewie świadczy, jak wielki wpływ w kołach rządowych 
posiadają „prohitlerowskie“ elementy ...

12. W OCZEKIWANIU NA ZGODĘ RZĄDU SOWIECKIEGO
Międzynarodowy Czerwony Krzyż w Szwajcarii wyraził zasadniczo zgodę 

podjęcia się badań w Katyniu. Uzależnij jednak swój udział od zgody 
wszystkich stron zainteresowanych. Zainteresowanymi stronami w danym 
wypadku są trzy: rząd polski, rząd niemiecki i rząd sowiecki.

Z przytoczonych powyżej dokumentów wynika, że zarówno strona polska, 
jak niemiecka, wyraziły zgodę na przekazanie sprawy Komitetowi Między
narodowego Czerwonego Krzyża. Oczekiwana była tylko odpowiedź rządu 
sowieckiego. Zdawałoby się, że rząd sowiecki powita z zadowoleniem od
danie sprawy w ręce tak poważnej neutralnej instytucji, jaką jest Między
narodowy Czerwony Krzyż w Genewie, cieszący się powagą i zaufaniem 
wszystkich narodów na kuli ziemskiej. Dawałoby to możność Sowietom 
oczyszczenia się z zarzutów i udowodnienia, że straszliwej tej zbrodni do
konali Niemcy, jak to w swej pierwszej radiowej depeszy rząd sowiecki 
twierdził.

13. NOTA SOWIECKA Z DNIA 25 KWIETNIA 1943
— ZERWANIE STOSUNKÓW Z POLSKĄ

Zamiast oczekiwanej zgody na udział w śledztwie Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża, Sowiety zrywają stosunki dyplomatyczne z Polską i 
równocześnie rozpoczynają kroki w kierunku stworzenia w Moskwie „Ko
mitetu Polskiego *,  złożonego z polskich komunistów... W świąteczny dzień 
Wielkiej Nocy, a mianowicie w nocy z 25/26 kwietnia 1943 z Niedzieli 
Wielkanocnej na poniedziałek, o godzinie 0.15, Ambasador Polski w ZSSR, 
został wezwany do Komisariatu Spraw Zagranicznych, gdzie p. Mołotow 
usiłował mu wręczyć odczytaną głośno, notę.

Tekst noty był następujący:

„Moskwa, 26 kwietnia 1943 roku.
Panie Ambasadorze,
W imieniu Rządu ZSSR mam zaszczyt podać do wiadomości Rządu Pol

skiego co następuje:
Rząd Sowiecki uważa zachowanie się Rządu Polskiego ostatnio w stosun

ku do ZSSR za zupełnie nienormalne i gwałcące wszelkie przepisy oraz 
zwyczaje w stosunkach pomiędzy dwoma Państwami sprzymierzonymi. 
Oszczercza kampania, wroga w stosunku do Związku Sowieckiego, rozwi
nięta przez Niemieckich Faszystów w związku z morderstwem polskich ofi
cerów, które to morderstwo popełnili oni sami w okolicy Smoleńska, na ob
szarze zajętym przez niemieckie wojska, została natychmiast podjęta przez 
Rząd Polski oraz prowadzona wszelkimi sposobami przez polską prasę ofi
cjalną. Daleki od dania odprawy podłemu faszystowskiemu oszczerstwu w 
stosunku do ZSSR, Rząd Polski nie uznał nawet za potrzebne zwrócić się 
do Rządu Sowieckiego z zapytaniem albo żądaniem wyjaśnień w tej spra
wie.
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Popełniwszy potworną zbrodnię przeciw polskim oficerom, władze hitle
rowskie inscenizują obecnie farsę śledztwa i w tym celu uczyniły one u~ 
tek z pewnych polskich profaszystowskich elementów, które dobrały sobie 
same w okupowanej Polsce, gdzie wszystko jest pod hitlerowskim butem 
i gdzie żaden uczciwy Polak nie może otwarcie się wypowiedzieć.

W sprawie tego „śledztwa“, oba rządy, Polski i Hitlerowski zaprosiły 
Międzynarodowy Czerwony Krzyż, który jest zmuszony w warunkach ter
rorystycznego systemu z jego szubienicami i masową eksterminacją spo
kojnej ludności, brać udział w tej farsie śledztwa, inscenizowanej przez 
Hitlera. Jest jasne, że tego rodzaju „śledztwo“, prowadzone za plecami 
Rządu Sowieckiego, nie może wzbudzić zaufania u ludzi posiadających choć
by najmniejsze poczucie uczciwości.

Ten fakt, że wroga Związkowi Sowieckiemu kampania rozpoczęła się rów
nocześnie w niemieckiej i polskiej prasie, oraz była prowadzona po tych 
samych liniach, nie pozostawia wątpliwości, co do istnienia kontaktu oraz 
porozumienia w prowadzeniu tej kampanii wrogiej pomiędzy nieprzyja
cielem Sprzymierzonych — Hitlerem — oraz Polskim Rządem.

Podczas gdy ludy Związku Sowieckiego, obficie krwawiąc w ciężkiej 
walce przeciw Hitlerowskim Niemcom, czynią wszelkie wysiłki celem po
konania wspólnego wroga rosyjskiego i polskiego Narodu oraz wszystkich 
kochających pokój, demokratycznych krajów, Rząd Polski, aby przypodo
bać się tyranii Hitlera, zadaje zdradziecki cios Związkowi Sowieckiemu.

Rząd Sowiecki zdaje sobie sprawę, że ta wroga kampania przeciw Związ
kowi Sowieckiemu, została przedsięwzięta przez Rząd Polski, aby wywrzeć 
nacisk na Rząd Sowiecki, przy użyciu hitlerowskiego, oszczerczego fałszu 
celem wydarcia odeń terytorialnych koncesji kosztem interesów Sowieckiej 
Ukrainy, Sowieckiej Białorusi i Sowieckiej Litwy.

Wszystkie te okoliczności zmuszają Rząd Sowiecki do uznania, że obecny 
Rząd Polski, ześlizgujący się na drogę porozumienia z rządem Hitlera, 
przestał utrzymywać stosunki przymierza z ZSSR i przyjął wrogą posta
wę wobec Związku Sowieckiego.

W związku z tym wszystkim Rząd Sowiecki postanowił zerwać stosunki 
z Rządem Polskim. t (—) Molotow“.’

Ambasdor Polski odmówił przyjęcia noty, stwierdzając, iż zawiera 
ona zarówno nieprawdę, jak oszczerstwa.

14. DEKLARACJA RZĄDU POLSKIEGO
Z DNIA 28 KWIETNIA 1943 ROKU PO ZERWANIU 
STOSUNKÓW Z POLSKĄ PRZEZ RZĄD SOWIECKI

„Rząd Polski stwierdza stanowczo, że jego polityka, zmierzająca do przy
jaznego ułożenia stosunków wzajemnych pomiędzy Polską a Rosją Sowiec
ką, na zasadzie integralności Państwa Polskiego i jego pełnej suwerennoś
ci, znalazła i znajdzie całkowite poparcie Narodu Polskiego.

Świadom swej odpowiedzialności wobec własnego Narodu i wobec Alian
tów, których jedność i solidarność Rząd Polski uważa za kamień węgielny 
przyszłego zwycięstwa, zwrócił się pierwszy do Rządu Sowieckiego o poro
zumienie wspólne, pomimo wielu tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce 
od momentu wkroczenia wojsk sowieckich na terytorium Rzeczypospolitej,
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K w1rześn,ia11939 roku. Ułożywszy swe stosunki z Rosją 
nia 194ią’r vładnm 5 dp‘i®,30 Jlp?a 1941 roku * Porozumieniem z dnia 4 grud- 

a roku, Rząd Polski dochowywał ściśle swych zobowiązań.
niP7łnmni«P° S^’ działający ™ ścisłym związku ze swym Rządem, walczy 
rhane „X W Kw-U ’ zagTanic4 2 niemieckim najeźdźcą, ponosząc niesły
chane ofiary. Nie wyłonił on żadnego zdrajcy i nie poszedł na żadną 
wspo Pracę z Niemcami. W świetle faktów, znanych całemu światu, Na- 
SoŹum7enif°z HiUerePm°tr2ebUją h”"“ ZaFZUtami ° k°ntakt czy

k Rząd Polski J oświadczeniu publicznym, z dnia 17 kwietnia br. odmówił 
Jwolfh nerfiH prawa nadużywania tragedii oficerów polskich dla
dZ hm perfldnycR plaii°^’ . Napiętnował stanowczo usiłowania propagan- 

™W3klej! by wzbudzić nieufność pomiędzy Sprzymierzonymi. W tym 
samym mniej więcej czasie skierowana została nota do ambasadora sowiec- 
faego przy Rządzie Polskim, w której Rząd Polski zwrócił się raz jeszcze 
ofictrów n’e lnf0rmacj1’ mogących pomóc w wyjaśnieniu losów zaginionych 

mi^XnttnhRZąd Polski’.patrziłc w przyszłość, apelują w imię jedności Sprzy- 
t H °raZ ,w lm1^ elementarnych zasad ludzkości o wypuszczenie z 

ZSSR tysięcy rodzin żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, którzy biją sie lub 
przygotowują się w W Brytanii i na Środkowym Wschodzie, Jby wziąć 
udział w walce; dziesiątków tysięcy dzieci i sierot polskich za wychowanie 

przy.jął.by, pełn;ł odpowiedzialność, a które wobec masowych mor- 
niemieckich są szczególnie drogie dla Narodu Polskiego Armia 

wlnl^hWd C2ąTk PrZeC1W Nle,mcom> Potrzebuje dla uzupełnień wszystkich 
£ męzczyzn-.którzy znajdują się obecnie na ziemi sowiec-
niej. Kząd Polski apeluje o ich uwolnienie.
prfed8Stemn P™™ d° WySt^powania * tych wszystkich

fpirnnRViOhkLa'PelUje wr®szcie o kontynuowanie opieki nad rzeszą obywa
teli polskich, którzy pozostaną w Rosji. ’ y

Broniąc integralności Rzeczypospolitej, która przyjęła wojnę z Trzecia 
Rzeszą Rząd Polski nie sięgał nigdy i nie sięga, jak to podkreślono w de klaracji z dnia 25 lutego 1943 roku po żadne te^oriumPsowSe

Obowiązkiem każdego Rządu Polskiego jest i będzie obrona praw Polski 
i jej objrwateli. Zasady o które walczą Zjednoczone Narody i wzmocnienie 
za wszelką cenę ich solidarności w walce ?e wspólnym wrogiem pozostaia 
niezmiennie podstawą polityki Rządu Polskiego“. ’ P0Stają

(„Dziennik Polski“, Londyn, 29 kwietnia 1943).

15.

Komunikat

się z możliwością tak drastycznego obrotu*sprawv*

ZANIEPOKOJENIE OPINII ANGLOSASKIEJ.
— OŚWIADCZENIE MIN. EDENA

. i. ™°skiewski 0 zerwaniu przez Sowiety stosunków dvDloma- 
tycznych z Polską, zaskoczył opinię publiczną Zachodu, która niemczyła 
się z możliwością tak drastycznego obrotu sprawy. nczyła

Ponadto pociągnięcie Rządu sowieckiego przesunęło punkt ciężkości sDra- 
wy katyńskiej z dziedziny moralnej na teren polityczny. Rewelacje katvń 
skie wywołały rozdzwięk w obozie Zjednoczonych Narodów. W zwiazkTż 
tym odżyły, niewygasłe zresztą nigdy obawy że wiązku zpokój z Niemcami. S * 5’ ZC ZSSR zawrze °d rębny
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Dlatego też decyzja sowiecka zerwania stosunków z Polską, zrobiła szcze
gólnie duże wrażenie na rządzie brytyjskim, który niezwłocznie podjął próby 
zażegnania tego konfliktu, które zresztą — jak wiadomo — nie zostały 
uwieńczone pomyślnym wynikiem.

Dnia 4 maja Sekretarz Stanu dla Spraw Zagranicznych Eden, złożył w 
Izbie Gmin, następujące oświadczenie w sprawie zerwania stosunków mię
dzy rządami sowieckim i polskim:

„Izba oczekuje ode mnie niewątpliwie krótkiego oświadczenia w sprawie 
pożałowania godnych trudności, jakie wyłoniły się w stosunkach między 
rządami Sowietów i Polski w okresie świąt parlamentarnych.

Nie widzę potrzeby omówienia bezpośrednich przyczyn dyskusji. Chciał- 
bym jedynie zwrócić uwagę, jak to zresztą rządy Sowietów i Polski już 
uczyniły w swych publicznych oświadczeniach, na cynizm, pozwalający hit
lerowcom, którzy zamordowali setki tysięcy niewinnych Polaków i Rosjan, 
na korzystanie z opowieści o morderstwie masowym dla próby zakłócenia 
jedności Sprzymierzonych.

Rząd J.K.M. skierował od początku swe wysiłki na przekonanie zarówno 
Polaków jak i Rosjan, że nie powinni dopuścić, by te niemieckie zabiegi 
uzyskały chociaż pozór sukcesu.

Dlatego dowiedział się z ubolewaniem, że w konsekwencji apelu Rządu 
Polskiego do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, by przeprowadził do
chodzenia w sprawie niemieckich twierdzeń, Rząd Sowiecki czuł się zmu
szonym zerwać swe stosunki z Rządem Polskim.

Rząd J.K.M. nie pragnie uczynić za ten rozwój kogokolwiek odpowie
dzialnym z wyjątkiem wspólnego wroga. Jedynym jego pragnieniem jest, 
by te różnice zdań między dwoma narodami zjednoczonymi, możliwie szybko 
zostały usunięte i by stosunki między Związkiem Sowieckim a Polską zo
stały wznowione na tej platformie współpracy, która — mimo wszelkich 
trudności — została przez marsz. Stalina i przez gen. Sikorskiego stworzona 
i którą okazała się tak korzystną dla sprawy Narodów Zjednoczonych, re
prezentując dalekosiężną doniosłość dla przyszłej pomyślności Europy. •

Prowadząc tę politykę, znajduje się Rząd J.K.M. naturalnie w jak najściś
lejszym kontakcie i współpracy z Rządem Stanów Zjednoczonych.

Wierzą one, że racja stanu, która doprowadziła do zawarcia sowiecko- 
polskiego porozumienia z 30 lipca 1941, ponownie zwycięży tam, gdzie zwy
ciężyła poprzednio.

Jedna rzecz co najmniej jest pewna — Niemcy nie mają podstawy dó 
oddawania się nadziei, że ich manewry osłabią skoordynowaną ofensywę 
Sprzymierzonych lub wzmagającego się ducha oporu podbitych narodów 
Europy“. („Dziennik Polski“, Londyn, 5 maja 1943).

16. RZĄD SOWIECKI NIE ZGODZIŁ SIĘ NA ŚLEDZTWO 
MIĘDZYNARODOWEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Stanowisko rządu sowieckiego nie uległo zmianie do końca. Wobec zaś 
braku zgody strony sowieckiej na przekazanie sprawy Międzynarodowemu 
Czerwonemu Krzyżowi w Genewie, udział tej instytucji w śledztwie mordu 
katyńskiego, został uniemożliwiony.
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PO ZESTAWIENIU WSZYSTKICH FAKTÓW I DOKUMENTÓW, 
ZWIĄZANYCH Z UJAWNIENIEM GROBÓW W KATYNIU, NALEŻY 
POSTAWIĆ NASTĘPUJĄCE PYTANIE, NAJWAŻNIEJSZE I ZASAD
NICZE:

JEŚLI RADIO MOSKIEWSKIE DNIA 15 KWIETNIA 1943, CZYLI 
JUŻ W DWA DNI PO UJAWNIENIU ZBRODNI KATYŃSKIEJ, 
MOGŁO STWIERDZIĆ BEZ WAHANIA, ŻE CHODZI TU O „BYŁYCH 
POLSKICH JEŃCÓW WOJENNYCH, KTÓRZY BYLI ZATRUDNIENI 
NA ROBOTACH BUDOWLANYCH W 1941 ROKU W OKOLICACH NA 
ZACHÓD OD SMOLEŃSKA I KTÓRZY... WPADLI W RĘCE OPRAW
CÓW NIEMIECKO-FASZYSTOWSKICH W LECIE 1941 ROKU PO 
WYCOFANIU SIĘ WOJSK SOWIECKICH Z OKRĘGU SMOLEŃSKA", 
TO DLACZEGO INFORMACJI TEJ SAMEJ NIE UDZIELIŁY WŁADZE 
SOWIECKIE PRZEDSTAWICIELOM POLSKIM W CIĄGU DZIESIĘ
CIOMIESIĘCZNYCH ROKOWAŃ W LATACH 1941—1942, MAJĄCYCH 
ZA PRZEDMIOT POSZUKIWANIE TYCHŻE POLSKICH JEŃCÓW?

DLACZEGO ODPOWIEDŹ TA PADŁA DOPIERO PO UJAWNIENIU 
PRZEZ NIEMCÓW, ŻE JEŃCY CI LEŻĄ POMORDOWANI W GRO
BACH KATYŃSKICH?

DLACZEGO?

ODPOWIEDŹ NA TO PYTANIE ZAWIERA W SOBIE ZARAZEM OD
POWIEDŹ NA PYTANIE DRUGIE: DLACZEGO RZĄD SOWIECKI 
NIE DOPUŚCIŁ DO ŚLEDZTWA MIĘDZYNARODOWEGO CZERWO
NEGO KRZYŻA.
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ROZDZIAŁ VI.

Urzędowy niemiecki zbiór dokumentów 
w sprawie Katynia

W roku 1943 władze niemieckie ogłosiły:
„Urzędowy materiał w sprawie masowego mordu w Katyniu. Zebrany, 

opracowany i wydany na podstawie dokumentarycznego materiału dowodo
wego, przez niemieckie biuro informacyjne z polecenia Min. Spraw Zagra
nicznych“. („Amtliches Material zum Massenmord von Katyn. — Im Auf
trage des Auswärtigen Amtes auf Grund urkundlichen Beweismaterials 
zusammengestellt, bearbeitet und herausgegeben von der Deutschen Infor
mationsstelle“ — Gedruckt im Deutschen Verlag, Berlin 1943).

Książka ta, zawierająca 166 stronic druku (prócz zbioru fotografii i spisu 
wszystkich zwłok oficerów polskich, znalezionych w Katyniu) dzieli się na 
część nieurzędową: „Zarys ogólny“ (Uebersicht) i urzędową: „Dokumenty“.

1. ZARYS OGÓLNY

Na sześciu stronicach druku, zarys wprowadza czytelnika do sprawy. 
Pierwsze kilkanaście zdań poświęcone są rozważaniom ogólnym na temat 
mordu katyńskiego, następnie podany jest chronologiczny przebieg odkry
cia grobów i ogólny rzut na wynik główniejszych prac ekshumacyjnych w 
Katyniu- Dalej następuje streszczenie stanowiska sowieckiego wobec rewe
lacji niemieckich, zakończone stwierdzeniem, że mordu dokonali bolszewicy. 
W trzecim punkcie: „Stosunki polsko-bolszewickie“. W czwartym: „Stano
wisko Anglii i U.S.A. wobec konfliktu polsko-sowieckiego:

2. DOKUMENTY

Rozpoczynają się one pierwszą częścią zatytułowaną: „Stan faktyczny. 
A. — Odkrycie grobów masowych“.

Zeznania sekretarza tajnej policji polowej Ludwika Vossa w sprawie 
wydobycia z grobów oficerów polskich, złożone w obecności sędziego 
dr. Conrada i przedstawiciela urzędu prawnego armii Bornemanna, stano
wią punkt pierwszy.

Po wyszczególnieniu przedmiotu sprawy i danych personalnych tudzież 
okoliczności służbowych, z których wynika, że kieruje on techniczną pracą 
wydobywania zwłok w Katyniu, oraz śledztwem policyjnym w tej sprawie,
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Prace w otwartym największym grobie



Kz.ędy zwłok ułożone po ekshumacji na leśnej polanie obok grobu



Ludwik Voss zeznał dnia 26 kwietnia 1943 roku (podajemy w skrócie): 
pierwsze wiadomości o masowych grobach w Katyniu napłynęły w począt
kach lutego 1943 roku.

W lesie katyńskim stwierdzono kopce, które przy bliższym zbadaniu oka
zały się dziełem rąk ludzkich i obsadzone były sztucznie młodymi sosenka- 
kami. Próbne kopania podjęte w okresie mrozów lutowych ustaliły fakt 
istnienia masowych grobów. Z powodu panujących mrozów nie mogła być 
podjęta praca na większą skalę.

Celem ustalenia szczegółów zostali zbadani mieszkańcy okoliczni w cha
rakterze świadków. (Następuje wyszczególnienie).

Na rozkaz Głównej Komendy Armii (OKW) rozpoczęto rozkopywanie 
pierwszego grobu dnia 29 marca 1943 r. — Dotychczas zidentyfikowano 
około 600 trupów. W pierwszym z masowych grobów znajduje się około 
3.000 trupów. W grobach, leżących w bezpośredniej bliskości, znajdować 
się musi według oszacowania dalszych 5.000—6.000 trupów.

Dotychczas przeprowadzona identyfikacja stwierdza jednoznacznie, że 
chodzi tu prawie wyłącznie o oficerów armii polskiej.

Notatki w pamiętnikach i notatnikach kończą się datą pomiędzy 6 i 20 
kwietnia 1940 r.

3. ZEZNANIA ŚWIADKÓW

W dziale „B“ następują teksty protokółów z zeznań świadków na temat 
wzgórza Kosogory w Katyniu. Zbadani zostali świadkowie: Kuźma Go
dunow, Iwan Kriwozercew,*)  Michał'Szigułów.

Zeznali oni, że wzgórze to znane jest powszechnie jako miejsce kaźni już 
od roku 1918. Dokonywano na nim egzekucji jeszcze w okresie słynnej 
„Czeka“, przeistoczonej następnie w GPU, a później w NKWD.

Od roku 1931 teren został ogrodzony i specjalne tablice przestrzegały 
mieszkańców, aby go nie przekraczać. Od roku 1940 Kosogory strzeżone 
były ponadto przez wartowników i psy policyjne.

Sprawozdanie połowęj policji niemieckiej z dnia 10-go kwietnia 1943 r. 
stwierdza, że uwidocznione na załączonym szkicu pod Nr. 8—11 groby, za
wierały liczne zwłoki osób spośród ludności cywilnej, zamordowanych wy
strzałem w tył głowy. Stan rozkładu tych trupów pozwalał wnioskować, że 
egzekucje dokonane zostały w latach różnego okresu przed niniejszą wojną.

Na temat transportowania i likwidacji jeńców w r. 1940 zeznali: Iwan 
Kriwozercew, Maciej Zacharów, Grzegorz Sylwestrów, Iwan Andrejew, Par- 
feon Kisielew.

Kriwożercew widział w marcu, kwietniu 1940 r., że na stację Gniezdowa, 
przychodziły codziennie pociągi ze Smoleńska w składzie 3—4 wagonów z 
zakratowanymi oknami.

Zacharów, który pracował na dworcu w Smoleńsku, stwierdza przybywa
nie wagonów z jeńcami w tym samym okresie. Byli to jeńcy w mundurach 
polskich. Transport jeńców w kierunku stacji Gniezdowa trwały przez 
okres 28 dni.

Sylwestrów widział przybywające wagony na stację Gniezdowa następ
nie wyładowanie z nich mężczyzn w uniformach. Odbierano od nich ba-

’) Rozdział XI. niniejszej książki zawiera zeznania tegoż świadka, złożona 
polskim władzom wojskowym.

7 Zbrodnia Katyńska
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zrzu'jano na ciężarówkę, więźniów zaś wsadzano do trzech- aut 
więziennych i wieziono w kierunku Katynia. Nieraz auta wiez>enne \ 
^S^nkwd”"''’ k"r“"c p’”"!<‘’y •“'« i i»-»™

Andrejew widział w marcu i kwietniu roku 1940 Dociągi z aresztów anv- 
^ćhPnZybyW3JiąCe Ta St.ację Gniezdm' Byli w nich polscy żołnierze któ- 
ranku KatXP° “a** 1’ Wsadzano ich do 1 odwożono w tót

Kisielew opowiada, że wiosną roku 1940 w ciągu 4 do 5 tygodni sprcwa- 
dzano jeńców do Kosogorów, dziennie w 3 do 4 autach. Słyszał strzały i 

£ iooooV»takói,lyw 'T d.S- W ,k*’FoUkó» ® ’’W« * "“«« Hlka robotników

Powyższe podane tu w skrócie zeznania, zostały opublikowane w yhinra» dokumentów niemieckich w ich autentycznym b7zXiu ™

x.w„y N” * iak°tek' “‘i»»!»-

zaopatrzone da- 
zaprzysiężenia.

4. KOŃCOWY RAPORT POLICJI NIEMIECKIEJ
Z DNIA 10. VI. 1943

(Tekst dosłowny)

>>Pracę przy wydobywaniu, identyfikowaniu i przekładaniu zwłok doI 
skich oficerów zostały zakończone 7 czerwca 1943 roku. Na wstępie 
czyc trzeba, ze las Kosogory już od roku 1925 był używany jalfo miejsce 
JZT*  Wyroków(NKWD względnie Komitetu Trz^h.*)  RóżnTprób! 
nepos ukiwama na całym tym lesistym obszarze stale prowadziły do wy- 

Y których ]eżaly zwłoki Rosjan płci obojga. 
Niektóre z tych zwłok były badane i stwierdzono bez wyjątków jako dtzv 
czynę śmierci - strzał w głowę. Z odnalezionych docentów Arnika £ 
Xr^‘SI"?„:.W,'“nia NKWD "

Opróżnienie 7 masowych grobów zastrzelonych oficerów polskich znai- 
d 7ą^nKr+WZh1!id?1ie9nie»UiŹyra obszarze <Patrz szkic szczegółowy).

wydobytych 4.143 zwłok — 2.815 zostało bez zastrzeżeń zidentyfiko
wanych. Identyfikacja nastąpiła na podstawie odnalezionych w kieszeniach 
^wodow osobistych metryk urodzenia> dokumentów nadynia ^nych 
względnie osobistej korespondencji. W wielu wypadkach w cholewach bu 
™ by łyp?zaszywane dowody osobiste, papiery i znaczne sumy w złotych 

no nle Podstawiał wątpliW0Ści( że byli to oficerowie Mcy: tak
np. k 7 Mt wysokich butów kawaleryjskich, zwykle noszonych przez Pola
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ków. Spośród nieutoźsamionych dotąd zwłok znaczna liczba będzie jeszcze 
rozpoznana przez Polski Czerwony Krzyż.

Podział podług stopni wypada jak następuje:

generałów — 2
pułkowników — 12
podpułkowników — 50
majorów — 165
kapitanów —*- 440
poruczników — 542
podporuczników — 930
płatniczych (?) — 2
chorążych — 8
podoficerów — 2
rozpoznani jako oficerowie — 101
rozpoznani jako mundurowi — 1440
lekarze — 146
weterynarze — 10
duchowni — 1
cywilni — 221
tylko nazwisko ustalone — 21
całkiem nierozpoznani — 50

Zwłoki rozpoznane wyłącznie jako „mundurowe“, należy również zaliczyć 
do oficerów, gdyż naramienniki rozpoznanych oficerów nieraz znajdowały 
się w kieszeniach.

Po identyfikacji — przy której każde zwłoki zaopatrzone były w numer 
— oraz po badaniu sądowo-lekarskim, zwłoki zostały pochowane w nowo- 
urządzonych mogiłach przy współudziale członków Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Nowe te mogiły są zaopatrzone w numery 1 do 6 uwidocznione na 
odwrocie krzyży. Tak samo zostały zaznaczone dwa indywidualne groby 
generałów.

Na wypadek ewentualnych dalszych zapytań ze strony rodzin, została 
założona kartoteka, zawierająca nazwiska wszystkich zidentyfikowanych.

Z tłumaczeń znalezionych przy zwłokach, pamiętników, kalendarzyków i 
innych notatek wynika, że oficerowie polscy którzy dostali się w roku 1939 
do niewoli sowieckiej, zostali rozmieszczeni w różnych obozach, jak to: Ko- 
zielsk, Starobielsk, Ostaszków, Putiwel, Bołotow, Pawiiszczijbór, Szepetów- 
ka, Gorodok. Główna ilość zabitych w lesie katyńskim znajdowała się w 
obozie Kozielsk (dwieście pięćdziesiąt kilometrów na południowy wschód od 
Smoleńska przy linii kolejowej: Smoleńsk—Tambow). Wiadomym jest, że 
nieznaczna ilość została dostarczona do Katynia ze Starobielska przez Ko- 
zielsk.

Transporty z Kozielska szły od końca marca do początku maja 1940 roku 
drogą kolejową. Dokładnych dat nie da się dziś ustalić. Nawet powołany 
na świadka volksdeutsch Glaeser nie mógł podać dokładnych dat. Liczeb
ność każdorazowych transportów, które następowały prawie codziennie z 
rzadkimi przerwami, wahała się od 100 do 300. W jednym wypadku, a 
mianowicie 4. IV. 1940 r., odtransportowano 2.402 oficerów. Dworcem wy
ładunkowym dla wszystkich transportów była stacja Gniezdowa koło Smo
leńska. Stamtąd wczesnym rankiem następowało dalsze odsyłanie za poś
rednictwem ciężarówek więziennych do lasu katyńskiego, odległego o 3 km.
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na zachód od Gniezdowej. Tam oficerowie byli natychmiast rozstrzeliwani, 
wrzucani do przygotowanych grobów i zagrzebywani, jak to wynika również 
z przesłuchania świadka Kisielewa, który wykopane groby widział.

że rozstrzeliwania miały miejsce bezpośrednio po przybyciu, dowodzą wy
powiedzenia świadków, którzy po każdorazowym transporcie słyszeli strzały 
i krzyki. Poza tym w lesie tym, za wyjątkiem letniska o ograniczonej po
jemności, innych pomieszczeń nie było. Godne uwagi są notatki majora 
Solskiego, którego pamiętnik w tłumaczeniu znajduje się w aktach sprawy. 
Mjr. Solski wykorzystał ostatnią godzinę swego życia, by jeszcze kilka słów 
zamieścić w notatniku.

Poza obrębem grobów znaleziono pewną ilość wystrzelonych łusek pisto
letowych ze stemplem „Geco 7,65 D“, również pojedyncze znaleziono w gro
bach między zwłokami. Z nielicznymi wyjątkami wszystkie zwłoki wyka
zują strzały w głowę: z reguły wlot pocisku jest poniżej wypukłości na tyle 
czaszki, wylot w czole ponad okiem (patrz szczegółowe zdjęcia oraz eks
pertyzę lekarską prof. dr. Buhtza i protokół polskiego lekarza Wodzińskie
go). W wielu wypadkach ustalono strzały bez wyjścia kuli. Kaliber zna
lezionych pocisków odpowiada uszkodzeniom czaszki i wynosi 7,65 mm. 
Użytkowana amunicja była fabrykatem niemieckim, firmy „Genschow“. 
Według informacji Głównej Komendy Armii (Ch. H. Ruest und Befehlsha- 
ber des Ersatzheeres) z 31. V. 1943 r. — amunicja do pistoletów tego ka
libru, oraz pistolety były dostarczone Sowietom i Polsce. Pozostaje niewy
jaśnione, czy użyta tu amunicja i pistolety pochodziły ze składów rosyj
skich, czy też polskich, zdobytych przez Rosjan po obsadzeniu wschodniej 
Polski.

Z położenia zwłok w masowych grobach, należy przypuszczać, że więk
szość była pomordowana poza grobami, po czym zwłoki zostały bezładnie 
wrzucone. Zwłoki leżały całkowicie ze sobą skłębione, tylko w grobach I, 
II, i IV, leżały po części ułożone obok siebie, względnie jedne na drugich. 
Przy niektórych z tych zwłok odnaleziono łuski pistoletowe między karkiem 
a kołnierzem palta. Poza tym ustalono niewątpliwie przestrzały kołnierzy 
palt. Zwłoki te leżały bez wyjątku z podniesionymi kołnierzami płaszcza. 
W innnych wypadkach odnaleziono pocisk między czołem, a wewnętrzną 
stroną czapki. Liczba zastrzelonych w grobach wynosi od 500 do 600. 
Znaczna ilość zwłok miała ręce związane na plecach. Nieznaczny odsetek 
wykazywał ponadto spętania szyi z zawiązanym na głowie i zasznurowa
nym ubraniem, względnie płaszczem. Używany do tego sznur był mocną 
liną typu sznurków do firanek.

Z kosztowności w kieszeniach zwłok znaleziono tylko pojedyncze pierścion
ki, złote monety itp. Jak wynika też z notatek i pamiętników pomordowa
nych, wszystkie te rzeczy były im odbierane w obozach; jeśli ktoś jeszcze 
coś posiadał, na krótko przed zamordowaniem musiał to oddać. Pozosta
wiono tylko sumy w banknotach zlotowych, które znaleziono przy wielkiej 
liczbie zwłok w dużych ilościach.

Pomimo ogłoszeń i wezwań nie odnaleziono naocznych świadków mordu. 
Znane jest tylko nazwisko zarządzającego, który zamieszkiwał w domu wy
poczynkowym. Zeznania świadków stwierdzają, że wstęp do lasu był 
wszystkim nieuprawnionym jak najsurowiej wzbroniony, na co też nikomu 
nie pozwalały oddziały wartownicze.

Z chwilą zakończenia prac przy wydobywaniu zwłok, nie zostały wydo
byte wszystkie zwłoki oficerów polskich, gdyż w ostatnich dniach natra-
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fiono w pewnej odległości na nowy grób, którego pojemność nie jest je
szcze znana. Należy się liczyć z odnalezieniem jeszcze dalszych grobów.

Materiał dokumentarny — przedmioty stanowiące osobistą własność za
mordowanych, zostały uporządkowane i zaopatrzone numerem bieżącym, 
tudzież wymienione w poszczególnych raportach dziennych.

(—) VOSS, Sekretarz Policji Polowej.

5. SPRAWOZDANIE PROF. DR. GERHARDA BUHTZA, 
KIERUJĄCEGO DOCHODZENIEM SĄDOWO- 

LEKARSKIM
(Przytoczone w wyjątkach)

a) GROBY

Dnia 1 marca 1943 r., otrzymałem w celu dalszego wykorzystania, spra
wozdanie tajnej policji polowej, z dnia 28 lutego 1943 r., o odnalezieniu 
masowych mogił oficerów polskich zastrzelonych w lesie katyńskim w roku 
1940 przez organy NKWD. Łącznie z tajną policje połową, drogą prób
nych ekshumacji, przekonałem się o słuszności zgromadzonych zeznań naocz
nych świadków, mieszkańców pobliskich wsi. Zmarznięta ziemia nie poz
walała przystąpić natychmiast do wydobywania i badania zwłok.

Na rozkaz OKH w dniu 29 marca 1943 r. przystąpiono do prac ekshu
macyjnych.

Do dnia 1 czerwca 1943 r. na obszarze lasu katyńskiego zbadano 7 ma
sowych mogił, w których leżały zwłoki byłych oficerów armii polskiej. 
Groby te znajdowały się jeden -przy drugim na większych polanach leśnych, 
obsadzonych uderzająco młodymi sosenkami i mających pochyłość ku po
łudniowemu zachodowi.

Grób Nr. 1. Z powodu kształtu oznaczony jako grób „L", był najwięk
szym z dotąd odkrytych w Katyniu. Dłuższy jego bok ciągnął się ponad 
26 m. w kierunku północny-wschód—południowy-zachód; krótsza strona 
(16 m.) była odchylona ku północnemu-zachodowi. Przy końcu północno- 
zachodniego boku szerokość grobu wynosiła 5,5 m., natomiast przy końcu 
południowo-zachodnim — 8 m. Powierzchnia grobu wynosiła 252 m. kw.

Grób Nr. 2. znajdował się w odległości 20 m. na południowy-wschód od 
grobu „L“. Ciągnął się on w kierunku północnego-zachodu na południowy- 
wschód i mierzył 20x5 m. czyli 100 m. kw.

Grób Nr. 3 — na południowy-zachód od grobu Nr. 2 — mierzył 3,5x6 m 
(21 m. kw.).

Groby Nr. 4 i Nr. 5 — łączyły się na południowym-zachodzie z grobem 
Nr. 3 w terenie pochyłym. Grób Nr. 4 był tej samej wielkości co grób 
Nr. 3. Grób Nr. 5 mierzył 3x4,5 m. (13,5 m. kw.) i zamykał teren grobów 
w kierunku południowo-wschodnim, opierając się o błotnistą nizinę. Przy 
otwarciu tego grobu wystąpiła wkrótce woda zaskórna i grób zalany był 
na 0,8 m. poniżej krawędzi. W okresie więc zapełniania go zwłokami mu- 
siał być niski poziom wód zaskórnych.

Na południowy-wschód w pobliżu grobu Nr. 4, ujawniono groby Nr. 6 
i Nr. 7, które stosownie do wielkości (4x12 i 2,5x9 m.), obejmowały Po
wierzchnię 48 względnie 22,5 m. kw.
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Głębokość poszczególnych grobów od powierzchni do dna wahała się od 
1,85 m. do 3,30. Maksymalna głębokość 3,30 m. została ustalona w áre-’ 
kowej części długiego ramienia grobu „L“. Niejednolite głębokości grobów 
tłumaczą się tym, że dno z reguły wykazywało nierówności. Tak np. głę
bokość grobu Nr. 6 w jego części północno-wschodniej, wynosiła 2,10 m, 
zaś w części południowo-zachodniej tylko 1,74 m.

Z reguły poszczególne groby wypełnione były ofiarami do wysokości pół
tora metra poniżej krawędzi.

Dnia 1 czerwca 1943 r. wykryty został na południowym-zachodzie błot
nistej niziny, również na lekkim piaszczystym wzniesieniu grób Nr. 8 — 
oddalony około 100 m. od pierwszego kompleksu grobów. Grób ten na razie 
został otwarty w rozmiarach 5,5 x 5,2 m. Próbny wykop ciągnął się w 
kierunku z północnego-zachodu na południowy-wschód. Na głębokości oko
ło 2 m. natrafiono na pierwsze zwłoki. W kierunku południowo-wschodnim 
znajdował się na dnie grobu, krótki występ na kształt tarasu, odgraniczony 
od warstwy trupów faszyną z młodych sosen; podobnego zjawiska nie zaob
serwowano podczas badania grobów Nr. 1—7. O celowości tego odgrodze
nia widocznie obwieszonego i okręconego płaszczami ofiar, w obecnym sta
dium badania nie da się nic konkretnego powiedzieć. Być może, że chodziło 
tylko w tym wypadku o podparcie, jakie się robi przy kopaniu w piasz
czystym gruncie, aby uniknąć usuwania się ziemi.

Na północny-wt chód od terenu grobów (groby Nr. 1 do 7) z drugiej 
strony leśnej drogi, prowadzącej do domu wypoczynkowego NKWD i na 
południowy-wschód od grobu Nr. 8, prowadzone były na terenie lasu próbne 
kopania, które doprowadziły do odkrycia licznych grobów Rosjan; fakt ten 
potwierdził uprzednie wersje, że obszar lasu katyńskiego od lat już służył 
za miejsce traceń dla Czeka, GPU i wreszcie NKWD.

Dnia 3 czerwca 1943 r. prace ekshumacyjne musiały być chwilowo przer
wane ze względów sanitarno-policyjnych, z powodu letnich upałów i plagi 
much.

b) WYDOBYWANIE 1 ROZPOZNAWANIE ZWŁOK

Prace nad zabezpieczeniem zwłok, którymi początkowo obarczano fachowo 
wyszkolony personel niemiecki i dodanych mu do pomocy robotników spośród 
miejscowej ludności, zostały później przekazane krakowskiemu lekarzowi 
dr. Wodzińskiemu, należącemu do delegacji Polskiego Czerwonego Krzyża.

Różne trudności wynikły w związku z wydobywaniem zwłok jak np. w 
grobie Nr. 5, z powodu wystąpienia wód zaskórnych. Poza tym zwłoki, 
zwłaszcza w dolnych warstwach, były na skutek daleko posuniętego roz
kładu ściśle jedne do drugich przylepione tak, że nieraz odłączenie ich było 
trudne.

We wszystkich wypadkach, gdy się miało do czynienia nie z regularnym 
uwarstwowieniem, a zwłoki znajdowały się w stanie skłębionym i pogmat
wanym — z góry powstawała wątpliwość, czy uda się je wyciągnąć nieu
szkodzone; kończyny bowiem znajdowały się z reguły w innych warstwach 
i ulegały, na skutek rozmiękczenia spowodowanego rozkładem, uszkodzeniu 
lub oderwaniu od całości ciała.

Poszczególne zwłoki układano na drewniane nosze, na których były wy
noszone z grobu i składane obok na polanie. Zwłoki bezpośrednio po wy
dobyciu poddawano kolejnej numeracji, za pomocą przytwierdzenia do 
płaszcza lub do ubrania ofiary okrągłej, małej blaszki z wystemplowanym 
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numerem rozpoznawczym. W ten sposób uszeregowały- się po pewnym 
czasie setki wydobytych zwłok jedne przy drugich i były poddawane kolejno 
pierwszym oględzinom.

Następnie po zbadaniu stanu odzieży ewentualnie metody spętania ofia
ry, przystępowano do zabezpieczenia orderów, oznak honorowych, nara
mienników, guzików, znaków rozpoznawczych, jak również do przeszukania 
: opróżnienia wszystkich kieszeni. Zdobyty tą drogą materiał dowodowy, po 
pierwszych wstępnych oględzinach na miejscu, wkładano do papierowych 
torebek dla ostatecznego zbadania i zaopiniowania. Torebki były zaopa
trzone w ten sam numer kolejny, co odpowiednie zwłoki. W wypadkach 
wymagających uzupełnienia materiałów sądowo-lekarskich, przeprowadzone 
były dodatkowe badania pod moim kierownictwem w sądowo-lekarskim la
boratorium polowym.

W przeważającej ilości wypadków ograniczono się do oględzin względnie 
sekcji głowy, a wyniki były sprawdzane i zafikscwane na piśmie. Jeżeli 
w trakcie tych badań wyłaniała się jakaś specjalna kwestia, przystępowano 
natychmiast do sekcji całości zwłok.

Pb zakończeniu zobrazowanej procedury badawczej, zwłoki odnosiło się 
pojedynczo na drewnianych noszach na miejsce, gdzie miały zostać na nowo 
pochowane.

Wszystkie zwłoki, wydobyte z siedmiu grobów, zostały kolejno pochowa
ne w nowo wykopanych mogiłach, położonych na północny-zachód od poprzed
niego pola grobowego. Trzynaście zwłok wojskowych polskich, wydobytych 
z grobu Nr. 8, zostało na razie ponownie w nim pochowanych, po uprzed
nim dokonaniu sekcji, zbadaniu i zabezpieczeniu materiału dowodowego.

c) OGÓLNE WYNIKI

Zwłoki z grobów 1—7 noszą wszystkie zimową odzież, w szczególności 
płaszcze wojskowe, futrzane i skórzane kurtki, jak również pulowery i szale. 
Natomiast tylko dwa trupy spośród wydobytych z otwartego 1. VI. 1943 r. 
grobu Nr. 8 —■' miały na sobie płaszcze, przy braku ciepłej bielizny; reszta 
była w letnim ubraniu (między innymi oficerskie bluzy).

Ten uderzający stan pozwalał przypuszczać, że egzekucje musiały się 
odbywać w różnych, porach roku, co potwierdza odnalezienie licznych ro
syjskich i polskich gazet i ich pozostałości pomiędzy dokumentami ofiar. 
Podczas gdy gazety wydobyte z grobów 1—7 pochodziły z okresu od mar
ca do połowy kwietnia r. 1940, pisma wydobyte z grobu Nr. 8, nosiły daty 
z końca kwietnia i początku maja roku 1940. Jako dowody służyć mogą 
części wychodzącej w języku polskim gazety „Głos Radziecki“ z 26 i 28. IV. 
1940 roku (Kijów), z artykułem wstępnym „Hasła na dzień 1-go maja“, 
jak również rosyjskie gazety z I. V. i 6. V. 1940 r. Umundurowanie zwłok 
dało się z całą pewnością określić, jako mundury armii polskiej; stwier
dzono : orły polskie na guzikach, oznaki stopni, ordery i odznaczenia, odzna
ki pułkowe, względnie oznaczenie broni, typ butów, wreszcie czapki połowę 
zarówno oficerskie jak i szeregowych, wreszcie pendenty i rzemienie na 
plecach, flaszki połowę, kubki aluminiowe, oraz stemple na bieliźnie.

Przy mundurach pomordowanych oficerów odnaleziono również najwyż
sze odznaczenia za waleczność, jak to: srebrny krzyż Virtuti Militari, od
powiadający w skali niemieckiemu krzyżowi rycerskiemu, polskie Krzyże 
Zasługi, Krzyże Walecznych itd.
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Na ogół miało się do czynienia z mundurami dobrze dopasowanymi do 
rozmiarów ciała i dobrze leżącymi; często znajdowano na odzieży osobiste 
monogramy; buty były dobrze dopasowane. Wszystkie guziki na odzieży 
i bieliźnie były pozapinane. Szelki i paski dokładnie założone. Poza kilku 
wypadkami wykazującymi uszkodzenia od pchnięcia bagnetem, na ogół 
odzież była nieuszkodzona i nie wykazywała śladów walki.

Wobec powyższego dochodzi się absolutnie do wniosku, że ofiary były 
zagrzebane w swych pierwotnych mundurach, które noszone były w niewoli, 
aż do śmierci i że zwłoki leżały nieuszkodzone aż do otwarcia grobów. Roz
powszechniona ze strony nieprzyjaciela koncepcja o zwłokach poprzebie
ranych dopiero później w polskie mundury oficerskie, jest więc bezprzed
miotowa. Przeczą temu obiektywne, stwierdzone na. zwłokach dowody, poza 
tym już samo doświadczenie sądowo-Iekarskie poucza, że nie do pomyślenia 
byłoby dla celów kamulflażu poprzebieranie tysięcy zwłok na nowo, a przede 
wszystkim w dopasowaną pod każdym względem bieliznę i mundury.

Brak przy zwłokach zegarków i pierścieni, chociaż zegarki musiano mieć 
do ostatnich dni i godzin, jak o tym świadczą zapiski w różnych pamięt
nikach z podaniem dokładnej godziny. Przy jednej z ofiar znaleziono w 
tajnym schowku kosztowny pierścień ze szmaragdem, przy kilku innych 
zaś również w ukryciu, przedmioty ze szlachetnego metalu (m.in. srebrne 
papierośnice). Natomiast nie były usunięte złote koronki i mostki sztucz
nych zębów. Na niektórych zwłokach pod ich bielizną znaleziono ryngrafy, 
krzyżyki, złote łańcuszki itd.

Z reguły posiadali pomordowani poza drobnymi sumami gotówki wymien
nej (polskie banknoty, bilon), również większe sumy w plikach polskich 
banknotów zlotowych. W wielu wypadkach znajdowano też przy ofiarach 
tabakierki ręcznej roboty częściowo jeszcze napełnione, drewniane papieroś
nice, jak również ustniki z wyciętymi na nich monogramami i oznaczeniem 
roku 1939 względnie 1940, często z wyrytym napisem: „Kozielsk“ — nazwa 
obozu jeńców, leżącego w odległości 260 km. na południowy-wschód od Smo
leńska i 120 km. na północ od Orła; w obozie tym była ulokowana więk
szość pomordowanych w Katyniu oficerów. Dowodzi tego zresztą fakt, że 
wiele znalezionej przy ofiarach korespondencji od krewnych i przyjaciół 
było adresowane do Kozielska. Odnalezione przy ofiarach dokumenty (do
wody osobiste, ale nie paszporty wojskowe, pamiętniki, listy, pocztówki, ka
lendarze, fotografie, rysunki) pozwoliły często ustalić nazwisko, wiek, za
wód, pochodzenie i stosunki rodzinne poszczególnych ofiar. Wzruszające 
w swej treści notatki w pamiętnikach ważne dla odtworzenia biegu wypad
ków są również przekonywującymi dowodami postępowania NKWD. Listy 
i pocztówki od krewnych z Górnego Śląska, Gen. Gubernii oraz rosyjskiej 
strefy interesów w Polsce na wschód od Bugu — sądząc ze stempli pocz
towych, pochodzą z okresu od jesieni 1939 do marca, kwietnia 1940 roku. 
Daty te precyzują czasokres wypadków w Katyniu (wiosną 1940 r.).

d) STWIERDZENIA SZCZEGÓLNE

Następujące przykłady mają wykazać, jakiej natury były dokumenty i 
inne mienie ofiar. W kieszeni zwłok Nr. 3775 znajdowały się: skórzana 
portmonetka z dwoma banknotami po 10 złotych, posrebrzana papierośnica 
z licznymi bibułkami papierosowymi, dwa drewniane ustniki, kawałek świe
cy, dwa zużyte ołówki kopiowe. W bocznej kieszeni munduru były schowa-
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ne 900 złotych (w banknotach), w górnej kieszeni poza zapiskami nie ma
jącymi znaczenia, znajdowały się liczne dokumenty, między innymi odpis 
świadectwa ślubu z rejestru kościelnego w 1900 r. Jana Żarczyńskiego, któ
remu udzielono ślubu w dniu 2. IV. 1934 r. w Kowlu. Dalej świadectwo 
szczepienia Nr. 2489, znaleziono również listy i pocztówki otrzymane przez 
Żarczyńskiego od żony, jak również do niej napisane, a których niebosz
czyk już wysłać nie zdołał.

Następne zwłoki z grobu Nr. 8 Władysława Czernuszewicza, urodzonego 
21. X. 1898 r. w Słonimie, Zamkowa 75. W życiu cywilnym był on kan
celistą Urzędu Powiatowego w Słonimie. Wśród dokumentów znajdował 
się dowód osobisty Nr. 1339/258, wystawiony w Nowogródku w marcu 1935 
roku i prolongowany do roku 1939, upoważniał on do korzystania z pań
stwowych środków lokomocji według zniżonej taryfy dla urzędników pań
stwowych. Fotografia na dokumencie względnie nieźle zachowana, podpis 
jeszcze czytelny.

Powyższe przykłady dowodzą, że na podstawie dokumentów znalezionych 
przy zwłokach w większości wypadków dało się natychmiast ustalić naz
wiska, stosunki rodzinne, stopień wojskowy oraz zatrudnienie cywilne ofiar. 
W licznych innych wypadkach nie było co prawda papierów wskazujących 
bezpośrednio nazwiska ofiary, były natomiast zapiski i dowody natury oso
bistej, tak że identyfikacja może być dokonana po przedłożeniu tych szcze
gółów krewnym zamordowanego. Liczne odnalezione listy i ich daty, wraz 
z datami czasopism nie pozostawiają żadnej wątpliwości, że egzekucje ofi
cerów miały miejsce wiosną 1940 roku w lesie katyńskim po przewiezieniu 
ich z więzienia w Kozielsku. Konstatacje te pokrywają się z faktem, że 
rodziny więzionych oficerów polskich, które poprzednio pozostawały z nimi 
W regularnej pocztowej korespondencji, od wiosny 1940 r. nie otrzymały 
żadnej od nich wiadomości.

Aż do dnia 3. VI. 1943 r. z masowych grobów łącznie wydobyto i znów 
pochowano 4.143 ofiary.

Prace identyfikacyjne na skutek rozkładu nieraz trudne, ale bardzo sta
rannie przeprowadzone, pozwoliły dokładnie ustalić personalia 2.815 ofiar 
(67,9 procent).

e) STAN ZWŁOK

Zachodzące natychmiast po wygaśnięciu życia zmiany w ciele ludzkim, 
znane są powszechnie pod mianem przeobrażeń trupich. Jakiejże natury 
były te zjawiska, które wykazały ofiary mordów katyńskich?

Biorąc pod uwagę tysiące ekshumowanych ofiar należy ustalić, że znaj
dowały się one w stanie mniej lub więcej posuniętego procesu tworzenia 
się wosku trupiego. Słowem „wosk trupi“ (również tłuszczowosk, Adipo- 
cire) określa się produkt występującej stopniowo przemiany normalnego 
tłuszcżu ciała w zewnętrzną masę natury tłuszczowej względnie woskowej. 
Zwłaszcza przy niedostatecznej ilości kwasów, które mogą proces gnilny 
zwolnić względnie zatrzymać, tworzą się zwykle białe, szare względnie żółto- 
białe kruche serowate lub woskowate masy, które na powietrzu twardnieją 
i nieraz przypominają z wyglądu gips. Poza tym wosk trupi, występuje 
również u zwłok, które długo (miesiące i lata) przeleżały w wilgotnej ziemi, 
będącej w zasięgu (stale lub czasowo) wód zaskórnych, lub też w specjal
nych warunkach (obfitość soli lub mikroorganizmów), sprzyjających two
rzeniu się tłuszczo wosku. W tych warunkach w związku z wystąpieniem 
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amoniakalnego gnicia nie dochodzi już do rozpadu, lecz następuje przemiana 
tłuszczowoskowa, które prowadzi do daleko idącego zachowania kszta,ow 
części miękkich zwłok.

Rozkład zwłok występował zatem rozmaicie w zależności od ułożenia 
zwłok w stosunku do grobu i do zwłok sąsiednich.Obok wysychania na po
wierzchni i na skrajach (mumifikacje), występował w średnich i dalszych 
warstwach wyłącznie proces wilgotnego rozkładu w sensie początkującego 
lub posuniętego tworzenia się wosku tłuszczowego. Wynikło stąd rozlepia
nie, niejakc spojenie się wzajemne sąsiadujących zwłok, dzięki wyciśnię
tym sokom .rupim, a zwłaszcza dzięki kwasom tłuszczowym różnorakiej 
konsystencji; powtarzały się zarazem,‘na skutek ucisku, odpowiadające so
bie wzajemnie odkształcenia. Wszystko to stanowczo wskazuje na pier
wotne nienaruszone położenie zwłok.

Nigdzie nie znaleziono na zwłokach lub ich ubraniu śladów działania 
owadów z okresu zakopywania grobów.

Wynika stąd, że mordowanie i grzebanie miało miejsce w sezonie chłod
nym, wolnym od owadów.

f) PRZYCZYNY ŚMIERCI

Ustalono co następuje: tułowia zwłok były frontowo silnie spłaszczone. 
Pochodziło to tąd, że zwłoki były złożone w grobie z reguły w dziesięciu do 
dwunastu warstwach, jedna na drugiej. Klatka piersiowa była spłaszczo
na, brzuch głęboko zapadnięty, nosy również spłaszczone, miękkie części 
członków oraz organy płciowe wyraźnie na płask ściśnięte. Na ogół miało 
się do czynienia przeważnie ze zwłokami w procesie tłuszczowo-woskowym, 
u których jednakże całkowite przeistoczenie wszystkich miękkich części na 
wosk trupi jeszcze nie nastąpiło.

Przy badaniu kośćca, stwierdzono w czaszkach otwory powstałe na skutek 
strzałów. W jednym wypadku ustalono ranę kłutą w żebra, w innych wy
padkach złamanie dolnej szczęki, które oczywiście należało przypisać ude
rzeniom, zadanym jeszcze za życia ofiary.

Na podstawie przytoczonego procesu przemiany, zachodzącego w zwło
kach, trudno jest wyciągnąć ścisły wniosek ustalający datę zadanej śmierci. 
Po raz pierwszy mamy do czynienia z badaniem tego rodzaju grobów ma
sowych, w których zwłoki zlane są częstokroć w jedną masywną całość.

W dotychczasowych publikacjach z dziedziny medycyny sądowej z reguły 
jest mowa o pojedynczych zwłokach.

Natomiast na podstawie doświadczeń dokonanych przez profesora Orsósa 
z Budapesztu, którym odpowiadała czaszka zwłok Nr. 526, można było 
względnie,dokładnie ustąlić czas przebywania w ziemi zwłok katyńskich.

Chodzi tu o „wapienną, wielowarstwową inkrustację na powierzchni już 
gliniasto ujednoliconej papki mózgowej“. Orsós na zasadzie odnośnych doś
wiadczeń i badań doszedł do wniosku, że podobne przeobrażenia nie dadzą 
się zaobserwować u trupów, które przeleżały mniej niż 3 lata w ziemi. 
Podobne obserwacje poczynione były na innych mózgach.

Na podstawie tego, drogą badań naukowych dokonanego stwierdzenia, 
ustalić można, że zwłoki już od szeregu lat a co najmniej od lat trzech 
leżały pochowane w ziemi.

Przemiany, zachodzące w trupach, zależą każdorazowo w dużej mierze 
od położenia zwłok, tudzież rodzaju gruntu, jego składników i właściwości, 
jak również od natężenia wilgoci. Wobec tego, a szczególnie z braku ma-
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teriału porównawczego, nie można z góry rozstrzygać dokładnie o czaso
kresie przebywania zwłok w ziemi. Jak zwykle należy przy opiniowaniu 
materiału śledczego, szczególnie zaś przy badaniu terminu śmierci ofiar, jak 
najbardziej uwzględniać uboczne okoliczności danego wypadku. W tym 
świetle zyskują znów na wadze znalezione przy zwłokach dokumenty i ga
zety, wskazują one bowiem niezaprzeczenie na wiosnę roku 1940, jako ter
min egzekucji.

Celem zatarcia śladów miejsca, w którym zakopane zostały trupy, posa
dzono na masowych grobach młode sosenki. Badania naukowe Wykazały, 
że chodzi tu o pięcioletnie drzewka, słabo rozwinięte na złej glebie i w cieniu 
starych sosen. Poprzeczne przecięcia pni tych sosenek, poddane eksperty
zie laboratoryjnej i badaniom mikroskopowym ujawniły co następuje: trzy 
zewnętrzne kręgi roczne rozwinięte są równomiernie; pomiędzy nimi i rdze
niem stwierdzono ciemne pasmo odgraniczające, które wskazuje, że drzewka 
przesadzone zostały przed trzema laty. Ponieważ te same metody zaciera
nia śladów, zastosowane były na starych grobach, zestrzelonych i zakopa
nych w lesie katyńskim obywateli sowieckich (zasadzenie młodych brzózek 
i świerków) — fakt ten w wypadku oficerów polskich usuwa wszelką wątpli
wość tak co do osoby sprawcy, jak też czasu, w którym ta zbrodnia została 
popełniona.

g) POCISKI I WYSTRZELONE ŁUSKI

Prawie bez wyjątku ustalono, iż przyczyną śmierci ofiar katyńskich był 
strzał w głowę (w kark). Już wlot kul w spreparowanych czaszkach wska
zywał wyreźnie, że miało się do czynienia ze strzałami z pistoletu o kalibrze 
poniżej 8 mm. Zostało to potwierdzone przez obecność licznych kul i łu
sek, znalezionych - na miejscu zbrodni. Udało się nawet dokładnie ustalić, 
że zastosowano kaliber 7,65, bowiem w grobie Nr. 2 przy wydobywaniu 
zwłok, odnaleziono oryginalny nabój. Była to amunicja pistoletowa, ze 
stemplem na dnie tulejki „Geco 7,65 D“. Nabój ten wskutek działania 
płynu gnilnego był na powierzchni swej czarno-zielonej barwy, zaś u pod
stawy tulejki obłożony tłustymi produktami rozkładu trupiego, oraz grynsz- 
panem; wskazuje to na to, że przedmiot wymieniony od samego początku 
leżał w wewnętrznej warstwie trupów. Poza tym można było w licznych 
wypadkach zabezpieczyć i zbadać same pociski.

Fakt, iż przy egzekucjach przeważnie używano naboji pistoletowych kal. 
7,65 dał się ustalić przez odnalezienie licznych, przynależny h tulejek od
powiednio stemplowanych. Podstawy tulejek wykazują jednolicie stempel 
„Geco 7,65 D“, odpowiadają więc stemplowi pochodzącemu z nieuszkodzo
nych naboi.

Z samego tylko grobu Nr. 1 udało się zabezpieczyć w toku wydobywania 
zwłok w różnych jego miejscach trzy wystrzelone łuski, poza jeszcze jedną 
tkwiącą głęboko między obuwiem a spodniami zwłok Nr. 2 i 8.

Użyta w Katyniu amunicja pistoletowa „Geco“ kal. 7,65 mm., odpowiada 
amunicji produkowanej od wielu lat w fabryce Gustaw Genschow et Com. 
w Durlach koło Karlsruhe (Baden). W otrzymanym od tej firmy spra
wozdaniu podano do wiadomości zmiany, jakie miały miejsce w ostatnich 
kilkudziesięciu latach w stemplowaniu podstaw tulejek naboi pistoletowych. 
Stemple znajdujące się na katyńskich tulejkach w świetle wywodów firmy 
prowadzą z całą pewnością do konkluzji, że amunicja użyta do egzekucji 
została wytworzona w Durlach w latach 1922/31. ’
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W wyniku traktatu wersalskiego nie było w Niemczech zbytu na amu- 
h1^’ wo j ,teg0 firma Genschow eksportowała naboje pistoletowe kał. 
7,65 mm. do licznych innych krajów jak Polska, państwa bałtyckie i So- 
yiety ld° tych ostatnich w znaczniejszych ilościach do roku 1928, potem 
bardziej ograniczonych). Dziwić się więc nie należy żadną miarą, że na 
miejscu zbrodni znaleziono amunicję niemieckiej fabrykacji. Z powyższych 
wywodow narzuca się wniosek, że amunicja niemiecka mogła pochodzić nie 
tylk° je?P.°^e,d?!° 2 dostaw dla Rosji, ale również z łupów po obsadzeniu 
wschodniej Polski w roku 1939.

h) STRZAŁY Z BEZPOŚREDNIEJ BLISKOŚCI

Wobec konsekwentnego sposobu mordowania i jednakowego rodzaju 
uszkodzeń postrzałowych, nie ulega wątpliwości, że strzały w kark były 
oddawane z bezpośredniej bliskości; jednakże faktu tego należało dowieść 
arogą naukową. W toku badań zwrócono więc specjalną uwagę na istnienie 
powszechnie znanych cech powstających w wyniku oddania strzałów z bez
pośredniej bliskości, a to zarówno na samych zwłokach jak i na ich odzieży.

Za pomocą zdjęć w podczerwieni oraz prób mikroskopowych i mikroche- 
micznych ustalono z całą pewnością, że strzały zostały oddane w kari z 
bezpośredniej bliskości w taki sposób, że broń dotykała celu tzn. albo skóry 
ofiary albo podniesionego kołnierza płaszcza.

i) MIEJSCE I RODZAJ EGZEKUCJI

Została stwierdzona, bijąca w oczy jednolitość dotycząca zarówno miejsca 
wlotu pocisku na ściśle określonej przestrzeni tyłu głowy, jak również kie
runku kanału strzałowego, a co za tym idzie wylotu pocisku.

Jeśli wziąć pod uwagę ogromną liczbę pomordowanych strzałami w kark, 
z góry już ma się pewność, że egzekucje te wykonane zostały planowo, se^ 
ryjnie i wprawną ręką.

Odnalezione na brzegu grobu „L“ tuleje wskazują, że ofiary według 
wszelkiego prawdopodobieństwa strzelane były na zewnątrz grobów.

Co do niejednokrotnie, zwłaszcza ze strony zagranicy, stawianego zapy
tania, czy ofiary nie były również strzelane w grobach w pozycji stojącej 
lub leżącej z głową skierowaną ku ziemi — stwierdza się co następuje:

W jednym ze zbadanych przypadków ustalono, że niezależnie od obec-. 
ilości strzału w kark inna kula, pochodząca z rekoszetu, wgniotła tylko 
zewnętrzną powierzchnię kostną kości ciemieniowej. Stąd, badający groby 
wnioskowali, że tym strzałem przede wszystkim był zamordowany inny ofi
cer, a pocisk po wyjściu z jego ciała, a więc w fazie wtórnej ugodził trupa 
innej ofiary, leżącej już w grobie. Fakt ten doprowadził do hipotetycz
nego wniosku, że strzelanie odbywało się również w samych grobach. W 
innym wypadku ustalono co następuje: zwłoki leżały na twarzy z czapką 
na głowie; kula przeszła przez czaszkę (wylot w czole) i głęboko utkwiła 
w nieuszkodzonej skądinąd tkaninie wewnętrznej powierzchni daszka czapki. 
Z tego wyciągnięto wniosek, że ofiara musiała otrzymać śmiertelny strzał 
w pozycji leżącej z głową pochyloną ku ziemi.

W pierwszym wypadku można by dowieść, że strzelano do leżącego, gdyby 
udało się zlokalizować że rana wylotowa ofiary uprzednio trafionej odp> 
wiada dokładnie miejscu położenia pocisku.
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Tego jednak nie dało się już sprawdzić, gdyż strzał rekoszetowy stwier
dzono dopiero po wydobyciu zwłok z ogólnej masy. Uwzględniając niemoż
liwy z reguły do skonstatowania kierunek rekoszetu — bardzo być może, że 
kula ta pochodziła z egzekucji odbytej tuż przy grobie i jako zabłąkana tra
fiła do już leżących w grobie zwłok. Bo starannym rozważeniu sprawy, 
wniosek, że strzał był oddany do leżącego i to w samym już grobie — przed
stawia się jako bardzo możliwy ale nie wiążący.

Pozostaje jeszcze do zbadania czy ofiary były strzelane w pozycji sto
jącej czy klęczącej; jeżeli zaś na stojąco, to czy pozycja głowy była nor
malna, podniesiona czy też opuszczona?

Sekcje zwłok ustalające kanał strzałowy wskazują, że broń przy strzałach 
w k<>. musiała być nastawiona ukośnie z tyłu i od dołu. Wobec powyż
szego i przede wszystkim ze względu na umiejscowienie wylotowe kul, wy- 
daje się nieprawdopodobnym by ofiary mogły być strzelane w pozycji klę
czącej z opuszczoną głową. Przy odtwarzaniu z wlotów i wylotów kul biegu 
strzałów okazuje się, że kierunek strzału przy prostej pozycji przebiega 
od tyłu do przodu pod kątem 45 stopni. Stąd wniosek, że ofiary otrzymały 
strzały w kark, stojąc z normalną pozycją głowy lub też z głową tylko 
lekko pochyloną. Ofiara musiała być przy tym trzymana z obydwóch bo
ków za ręce pod pachami przez dwóch innych oprawców. Daleko idąca 
jednolitość,, stwierdzona przy zlokalizowaniu ran wlotowych, przemawia 
szczególniej za wyżej wspomnianym sposobem egzekucji. Fakt, że niektóre 
zwłoki nosiły ślady podwójnego i nawet potrójnego strzału w głowę, rów
nież nie dałby się wytłumaczyć inaczej jak tym, że ofiara była silnie trzy
mana z obu stron.

j) SPĘTANIA

U licznych zwłok w poszczególnych grobach, ułożonych w pozycji leżącej 
na brzuchu, stwierdzono, że ramiona były po prostu na plecach skrzyżowa
ne; w innych wypadkach stwierdzono spętania krzyżowanych na plecach 
rąk. W największym z ośmiu grobów — grobie „L“, zaledwie 5 procent 
wydobytych zwłok okazuje spętania rąk; zaledwie kilka ofiar w grobach 
2 i 5. Natomiast ofiary pochodzące z grobów 4 i 6 bez wyjątku mają ręce 
związane na plecach, zaś w grobach 3, 7 i 8 nie stosowano tego środka przed 
egzekucją.

Spętani, byli przeważnie młodsi oficerowie i podchorążowie, którzy w 
przeciwieństwie do starszych stawiali zapewne opór do ostatniej chwili 
względnie próbowali ucieczki.

Technika tych spętań jest jednaka, co wykazują setki przykładów. Wnosić 
z tego należy, że wykonanie jest dziełem ręki pewnej i wprawnej, tej samej, 
której doszukiwać się należy przy oddaniu tysięcy precyzyjnych strzałów 
w kark.

Spętania rąk następowało z reguły za pomocą liny (typu fabrycznego 
jak do firanek lub zasłon) grubości 3—4 mm. Długość liny w badanych 
wypadkach wynosiła 1,75 do 1,95 m. Sznur do spętania był najpierw 
podwójnie złożony, założony potem zwykłą pętlą na jeden ze stawów garst- 
kowych rąk wolny koniec sznura okręcony był następnie na stawie garstko- 
wym drugiej ręki i zawiązany w ten sposób, że tworzył drugą pętlę przepusz
czającą.

(Następuje dokładny opis spętania).
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Pętanie było tak pomyślane, że ściąga się i zamyka przy próbie usunię
cia go i rozłączenia rąk. Pętle musiały być już początkowo bardzo naciąg
nięte na co wskazują ślady sznura, głęboko wcinającego się w skórę między 
przedramieniem i kiścią ręki.

Większość zwłok wydobytych z grobu 5 oraz pojedyncze wypadki z in
nych grobów wykazały poza notorycznym spętaniem rąk dodatkowe spę
tanie głowy. Zdjęty z ofiary płaszcz względnie mundur były tak naciągnię
te na głowę, że twarz okryta była tylną częścią płaszcza względnie kurtki. 
Boki odzieży zarzucone na plecy i tył głowy i tam zapięte na guziki po 
czym silnie ściągnięte koło szyi sznurem takim samym jaki stosowano do 
pętania rąk.

Do spętania głowy i rąk, używano oddzielnych sznurów. Technika spęta
nia głowy jest następująca: naciągnięty płaszcz był najpierw za pomocą 
sznura długości 1.50 m. zaciśnięty mocno koło szyi i również mocno związa
ny. Przeciętna średnica tej pętlicy wynosiła tylko 11 cm.!

Spętanie głowy było połączone ze spętaniem rąk. Po nakryciu głowy 
zakładano pętlę na szyję, której wolny koniec był tak połączony z węzłem 
rąk, że każda próba uwolnienia ręki lub zluźnienia głowy musiała prowa
dzić automatycznie do zaciśnięcia więzów na głowie względnie na rękach.

W jednym ze zbadanych wypadków, przestrzeń między płaszczem a gło
wą ofiary byłaŁ obficie napełniona wielocentymetrowej grubości, warstwą 
wiór. Badania mikroskopijne wykazały, że były to wióry z drzewa sosno
wego. Przy ostrożnym badaniu jamy ustnej tej ofiary, znaleziono wióry 
na podniebieniu pod językiem jak również między zębami; przy czym na
leży zauważyć, że usta były zamknięte a skóra na policzkach i ustach w zu
pełności zachowana.

Nie może, wobec tego, być żadnej wątpliwości, że to spętanie głowy na
stąpiło za życia i musiało znacznie utrudniać oddychanie ofiary, aż do 
chwili egzekucji. W każdym takim wypadku spętania znajdował się też 
typowy pojedynczy lub podwójny strzał w kark (między innymi Nr. 2400), 
oddany poprzez płaszcz naciągnięty i związany na głowie ofiary; potwierdza 
to znowu, że spętanie głowy nałożono ofierze za jej życia.

Identyczne sposoby pętania zostały stwierdzone u licznych zwłok, pomor
dowanych Rosjan, wydobytych ze starszych mogił w lesie katyńskim. Szcze
gólne wrażenie robią pewne zwłoki obywatela sowieckiego, których głowa 
przy jednoczesnym spętaniu rąk, okręcona była baranicą i zasznurowana 
na szyi.

Ze wszystkich tych stwierdzeń wynika niezbicie, że metody stosowane 
przy mordowaniu oficerów polskich odpowiadają w zupełności metodom, 
stosowanym przez Sowiety już od dziesiątków lat.

Badania sądowo-lekarsko-kryminalistyczne wykazały, że metody stosowa
ne przy kombinowanych spętaniach, zwłaszcza przy okręcaniu głowy po
łączone były z męczarniami, które ofiary musiały wycierpieć.

k) RANY KŁUTE-A" ’ - '
Podczas badania zwłok porucznika polskiego Stefana Mejstera, Nr. 378, 

znaleziono, oprócz niecharakterystycznych uszkodzeń różnych części odzieży, 
pchnięcia bagnetem wyraźnie czteropromiennej struktury, odpowiadającej 
pchnięciom rosyjskich sztyletokształtnych bagnetów. Miałem możność nie-
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jednokrotnie stwierdzić podobne pchnięcia przy okazji innych badali prze
stępstw sowieckich w krajach bałtyckich.

Stwierdzono; typowe pchnięcia bagnetem na tylnej powierzchni płaszcza, 
kurtki, spodni, obu koszul oraz w ramieniu ofiary. Szczególnie licznie by
ty w okolicy pośladków i górnego uda. Podobne pchnięcia bagnetem, zadane 
niemieckim żołnierzom i osobom cywilnym, spotykałem już na północnym 
odcinku frontu wschodniego. Tak np. na zwłokach pomordowanych trzech 
litewskich księży rzymsko-katolickich.

Wymienione uszkodzenia kłute były z całą pewnością stwierdzone w dro
dze badań mikroskopijnych i różniły się wyraźnie od zarysowań i uszkodzeń 
tkanek, mogących zaistnieć ubocznie przy nieostrożnym wydobywaniu zwłok 
za pomocą niewłaściwych narzędzi.

Należy więc ostatecznie stwierdzić, że część ofiar katyńskich, nie tylko 
miała nałożone pętle na głowie i na rękach przed zabiciem strzałem w kark, 
ale otrzymała również pchnięcia bagnetem. Jak się wydaje, część ofiar 
stawiała opór przed śmiercią na co wskazują, poza ranami kłutymi, w 
szczególności również występujące seryjne spętania rąk. Te pchnięcia 
kłute w ogóle, a ich rodzaj i umiejscowienia w szczególe, dowodzą, że ofiary 
były pędzone na miejsce stracenia przy jednoczesnym zadawaniu im tortur 
fizycznych.

I) ORZECZENIE

1) W wyniku dotychczasowego stanu badań w lesie katyńskim, wydobyto 
z masowych mogił 4.143 zwłoki osób' przynależnych do armii polskiej, z któ
rych 2.815 (67,9%) udało się zidentyfikować. Ekshumacji musiano zanie
chać w dniu 3. Vi. 1943 roku ze względów sanitarno-policyjnych (upał, 
muchy). Dalsza znaczna ilość ofiar oczekuje jeszcze na wydobycie, iden
tyfikacje i zbauanie.

2) Poza dwoma generałami brygady wśród pomordowanycn zidentyfiko
wano na miejscu: 2.250 oficerów różnych stopni, 156 lekarzy i weterynarzy, 
406 oficerów nierozpoznanych stopni, chorążych i szeregowych, jeden ka
pelan wojskowy. Identyfikacja pozostałych zwłok, na podstawie odnale
zionej przy nich korespondencji i innych przedmiotów osobistych, jest w 
toku.

3) Wszystkie trupy, które posiadają między innymi przedmioty osobis
tego użytku, pamiątki, listy, dokumenty, pamiętniki były ubrane w dobrze 
dopasowane mundury polskie, na których przeważnie można było rozpoz
nać stopień, ordery i odznaczenia. Poza tym znaleziono przy zwłokach 
liczne przedmioty wyposażenia wojskowego. Zwłoki z grobów 1—7 były 
w odzieży zimowej, zwłoki z grobu 8 — w letniej.

4) Przy badaniu zwłok nie natrafiono na nic, co by wskazywało na cho
robową przyczynę śmierci. Natomiast poza pojedynczymi wypadkami, gdzie 
postrzał nie mógł być ustalony — stwierdzono wszędzie typowy strzał w 
kark z pistoletu o kalibrze pocisku 7.65. Fakt ten potwierdzają odpowied
nie łuski i pociski (niektóre tkwiące w ofierze). Strzały były oddane z 
bliskości z przyłożonej do ofiary broni. U. wielu ofiar 3trzał w kark prze
szedł przez podniesiony kołnierz płaszcza. Stwierdzenie strzałów z pobliża 
osiągnięto drogą najnowszych fizycznych, optycznych i chemicznych metod 
badania. Należy podnieść okoliczność, że trzyletnie osmalenia od postrza
łów z pobliża wykazane zostały nie tylko za pomocą fotografii w podczer
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wieni, lecz również za pomocą pozytywnego wyniku próby diphenylamino- 
wej oraz dithizonowej.

5) Egzekucje odbywały się prawdopodobnie przede wszystkim na zew
nątrz grobów.

6) U znacznej ilości zwłok dało się stwierdzić jednolite spętanie rąk na 
plecach. Innym oficerom (w szczególności z grobu 5) zarzucano płaszcz na 
głowę, a w niektórych wypadkach obficie wypełniano trocinami przestrzeń 
między płaszczem a głową. Sądowo-Iekarska opinia stwierdza, że szereg 
zabiegów wykazuje wyraźną tendencję do męczenia ofiar;

7) Stwierdzone, liczne pchnięcia niezawodnie zadane zostały przed eg
zekucją czterograniastym bagnetem rosyjskim. Pchnięcia te służyły do 
przynaglania ofiary w jej drodze do miejsca stracenia.

8) Stwierdzone w wielu wypadkach, powstałe jeszcze za życia złamania 
dolnej szczęki, dowodzą katowania ofiar, przypuszczalnie pięścią lub kolbą 
karabinu przed ich zamordowaniem.

9) Stereotypowy strzał w kark, jak również całkowicie jednolite pęta
nia rąk i głowy, niedwuznacznie wskazują, że czyny te są dziełem wpraw
nej ręki.

10) Trupy wykazywały różne stadia rozkładu; zachodził w nieznacznej 
ilości stan zeszkieletowania oraz częściowo zjawiska mumifikacji nieodzia- 
nych części zwłok (trupy'z górnych warstw w grobach), na ogół jednak 
występował stan tworzenia się wosku trupiego z przenikaniem tłuszczu do 
odzieży.

11) Rozkład ciał pierwotnie postępował niezależnie od gruntu; następ
nie jednak (przede wszystkim o ile dotyczy to tworzenia się wosku tłusz
czowego i konserwacji organów wewnętrznych), rozkład był stopniowo ha
mowany przez kwaśną reakcję gruntu. Ze swej strony produkty rozkładu 
ciał wywoływały charakterystyczne (chemiczne i strukturalne) zmiany w 
gruncie. Zjawiska te wskazują na fakt,, że zwłoki przeleżały kilka lat na 
pierwotnym miejscu i w niezmiennej pozycji.

12) Na podstawie ujawnionych materiałów śledczych (między innymi 
dokumentów) oraz wypowiedzeń świadków (Rosjan — mieszkańców są
siednich wsi) dowiedziono, że zwłoki przeleżały na miejscu trzy lata. Zaob
serwowane na zwłokach zmiany drogą obdukcji i inne wyniki śledztwa w 
zupełności dane powyższe potwierdzają.

13) Mordowanie i zakopywanie zwłok odbywało się w porze roku chłod
nej i wolnej od owadów. Ze znalezionych przy zwłokach dokumentów, ko
respondencji, notatek i gazet wynika, że oficerowie zamordowani zostali 
w marcu, kwietniu i maju roku 1940.

6. II CZĘŚĆ ZBIORU DOKUMENTÓW

Zawiera publikacje oficjalne, dotyczące problemu ewentualnego zbada
nia mordu katyńskiego przez pełnomocników Międzynarodowego Czerwone
go Krzyża. Między innymi wymienione są krótko: oświadczenia gen. Ku- 
kiela i Rządu Polskiego w Londynie, z dnia 17 kwietnia 1943 roku.

7. III CZĘŚĆ ZBIORU DOKUMENTÓW

Obejmuje noty, przemówienia i publikacje prasowe na temat polityczno- 
dyplomatycznego stosunku aliantów do sprawy katyńskiej, ze specjalnym 
uwzględnieniem całości konfliktu polsko-sowieckiego.
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W zakończeniu publikacji oficjalnej są fotografie, dotyczące sprawy, tu
dzież lista imienna zwłok wydobytych przez Niemców w Katyniu.

* * *

Cyfry przytoczone przez niemiecki „Zbiór dokumentów", w odniesieniu 
do ilości zidentyfikowanych zwłok są nie ścisłe. Po dokładnym przestu
diowaniu wykazu niemieckiego okazuje się, że rozpoznanych zostało nie 
2.815, jak podają oficjalne źródła niemieckie, lecz — 2.730.

Poza tym przy 464 zwłokach znaleziono dokumenty, których treść wsze
lako nie była wystarczającą dla zidentyfikowania denata.

' ten sposób opisane zostały przez Niemców dokumenty, znalezione przy 
3.194 zwłokach.

8 Zbrodnia Katyńska
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ROZDZIAŁ VIL

Oficjalny komunikat sowiecki

KOMUNIKAT KOMISJI SPECJALNEJ DO USTALENIA I ZBADANIA 
OKOLICZNOŚCI ROZSTRZELANIA PRZEZ NIEMIECKICH 
NAJEŹDŹCÓW FASZYSTOWSKICH W LESIE KATYŃSKIM 

JEŃCÓW WOJENNYCH — OFICERÓW POLSKICH*  **))

•) Po wyparcia wojsk niemieckich ze Smoleńska i ponownym wkroczeniu doń 
armii czerwonej, dnia 24 stycznia r. 1944 rząd sowiecki ogłosił enuncjację, którą 
zamieszczamy in extenso, w oficjalnej wersji polskiej, ogłoszonej przez „Wy
dawnictwo literatury w językach obcych“, Moskwa 1944. Tekst polski tego so
wieckiego dokumentu w kilku wypadkach nie jest stylistycznie i językowo po
prawny. W szczególności, podobnie jak niektóre inne, przytaczane w książce 
teksty, dodaj« do słowa „jeńcy", zbyteczny w języku polskim przymiotnik „wo
jenni".
**) Odrębna, sowiecka organizacja.

Na mocy postanowienia Nadzwyczajnej Komisji Państwowej do ustala*  
nia i zbadania zbrodni niemieckich najeźdźców faszystowskich i ich wspól
ników, została powołana Komisja Specjalna do ustalenia i zbadania oko
liczności rozstrzelania przez niemieckich najeźdźców faszystowskich w lesie 
katyńskim (w pobliżu Smoleńska) jeńców wojennych — oficerów polskich.

W skład Komisji weszli: członek Nadzwyczajnej Komisji Państwowej, 
członek Akademii Nauk, N. Burdenko (przewodniczący); członek Nadzwy
czajnej Komisji Państwowej, członek Akademii Nauk, Aleksy Tołstoj; czło
nek Nadzwyczajnej Komisji Państwowej Metropolita Mikołaj; przewod
niczący Komitetu Wszechsłowiańskiego, generał lejtnant, A. Gundorow; 
przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Towarzystw Czerwone
go Krzyża i Czerwonego Półksiężyca*),  S. Kolesnikow; Ludowy Komisarz 
Oświaty RSFRR, członek Akademii Nauk, W. Potiemkin; Szef Służby - 
Sanitarnej Czerwonej Armii, generał pułkownik, E. Smirnow; przewod
niczący Smoleńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego, R. Mielni
ków.

Celem wykonania poleconych jej zadań Komisja powołała do udziału w 
swej pracy następujących biegłych: sądowo-lekarskiego szefa Lud. Komi
sariatu Zdrowia ZSSR, dyrektora Państwowego Instytutu Naukowo-Ba
dawczego Medycyny Sądowej, W. Prozo rawskiego; profesora medycyny 
sądowej 2. Moskiewskiego Instytutu Lekarskiego, doktora medycyny, W. 
Smoljaninowa; starszego pracownika naukowego Państwowego Instytutu 
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Naukowo-Badawczego Medycyny Sądowej Ludowego Komisariatu Zdrowia 
ZSSR, P. Siemienowskiego; starszego pracownika naukowego Państwo
wego Instytutu Naukowo-Badawczego Medycyny Sądowej Ludowego Komi
sariatu Zdrowia ZSSR, docenta M. Szwajkową; naczelnego patologa fron
tu, majora służby sanitarnej, profesora D. Wyropajewa.

Komisja Specjalna dysponowała obszernym materiałem, złożonym przez 
członka Nadzwyczajnej Komisji Państwowej, członka Akademii Nauk, N. 
Burdenko, jego współpracowników i biegłych sądowo-lekarskich którzy 
przybyli do m. Smoleńska 26 września 1943 roku natychmiast po wyzwole
niu tego miasta, oraz przeprowadzili wstępne studia i badania okoliczności 
ws- ”3tkich dokonanych przez Niemców zbrodni.

Komisja Specjalna sprawdziła i ustaliła na miejscu, że na szosie Wi
tebskiej, w pobliżu lasu katyńskiego, na 15-tym kilometrze od Smoleńska, 
w miejscowości zwanej „Kozie Góry“, w odległości 200 metrów od szosy 
na południo-zachód w kierunku Dniepru, znajdują się mogiły, w których 
są zakopani jeńcy wojenni — Polacy, rozstrzelani przez okupantów nie
mieckich.

Z polecenia Komisji Specjalnej i w obecności wszystkich członków Ko
misji Specjalnej oraz biegłych sądowo-lekarskich mogiły zostały rozkopane. 
W mogiłach wykryto wielką ilość zwłok w polskich mundurach wojskowych. 
Ogólna liczba zwłok, wedle obliczeń biegłych sądowo-lekarskich, sięga 
11.000.

Biegli sądowo-lekarscy dokonali szczegółowego zbadania wydobytych 
zwłok oraz dokumentów i dowodów rzeczowych, które znaleziono przy tru
pach i w mogiłach.

Jednocześnie z rozkopaniem mogił i zbadaniem zwłok Komisja Specjalna 
przesłuchała licznych świadków spośród miejscowej ludności, których zez
nania ustalają ściśle czas i okoliczności zbrodni, dokonanych przez oku
pantów niemieckich.

Z zeznań świadków wynika co następuje:

LAS KATYŃSKI
Z dawien dawna las katyński był ulubionym miejscem, w którym lud

ność Smoleńska zwykła szukać odpoczynku w dni świąteczne. Ludność 
okoliczna pasała bydło w lesie katyńskim i zbierała tam dla siebie opał. 
Żadnych zakazów ani ograniczeń wstępu do lasu katyńskiego nie było.

Taki stan rzeczy w lesie katyńskim trwał aż do wojny. Jeszcze latem 
1941 roku w lesie tym znajdował się obóz pionierski Przemysłowej Kasy 
Ubezpieczeń Społecznych, który został zlikwidowany dopiero w lipcu 1941 
roku.

Po zajęciu Smoleńska przez okupantów niemieckich, w lesie katyńskim 
zaprowadzono całkiem inny reżim. Lasu pilnowały wzmocnione posterun
ki; w wielu miejscach pojawiły się napisy, uprzedzające, że osoby, wcho
dzące do lasu bez specjalnej przepustki, zostaną rozstrzelane na miejscu.

Szczególnie surowo pilnowano tej części lasu katyńskiego, którą nazywa
no „Kozie Góry“, oraz terytorium na brzegu Dniepru, gdzie w odległości 
700 metrów od wykrytych mogił jeńców wojennych — Polaków, znajdo
wała się willa — dom odpoczynku Smoleńskiego Urzędu Ludowego Komi
sariatu Spraw Wewnętrznych. Po przyjściu Niemców w willi tej roz
mieścił się urząd niemiecki, który się nazywał: „Sztab 537 batalionu ro
boczego“
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JEŃCY WOJENNI — POLACY W OKOLICACH SMOLEŃSKA

Komisja Specjalna stwierdziła, że przed zajęciem Smoleńska przez nie
mieckich okupantów w zachodnich rejonach obwodu jeńcy wojenni — polscy 
oficerowie i żołnierze, pracowali przy budowie i naprawie szos. Jeńcy wo
jenni — Polacy byli rozmieszczeni w trzech obozach specjalnych, zwanych: 
obóz Nr 1-ON, Nr 2-ON, Nr 3-ON, w odległości od 25 do 45 km na zachód 
od Smoleńska.

Zez.nania świadków i dokumenty stwierdzają, że po rozpoczęciu się dzia
łań wojennych, wskutek wytworzonej sytuacji, obozów nie można było we 
właściwym czasie ewakuować i wszyscy jeńcy wojenni — Polacy, jak rów
nież część straży i pracowników obozów wpadli do niewoli niemieckiej.

Zbadany przez Komisję Specjalną były komendant obozu Nr 1-ON, major 
państwowej służby bezpieczeństwa, W. Wietosznikow zeznał:

„... Czekałem na rozkaz zlikwidowania obozu, ale łączność ze Smoleń
skiem została przerwana. Wtedy wyjechałem do Smoleńska wraz z kil
koma współpracownikami, aby wyjaśnić sytuację. W Smoleńsku zastałem 
naprężoną sytuację. Zwróciłem się do naczelnika ruchu Smoleńskiego od
cinka Zachodniej Kolei żelaznej tow. Iwanowa z prośbą, aby udzielił obo
zowi wagonów dla wywiezienia jeńców wojennych -— Polaków. Ale tow. 
Iwanow odpowiedział mi, że liczyć na otrzymanie wagonów nie mogę. 
Usiłowałem również skomunikować się z Moskwą, aby otrzymać zezwolenie 
na wyruszenie pieszo, ale to mi się nie udało.

W tym czasie Smoleńsk już był odcięty od obozu przez Niemców i co się 
stało z jeńcami wojennymi — Polakami i z pozostałą w obozie strażą — 
nie wiem“.

Zastępujący w lipcu 1941 roku naczelnika ruchu Smoleńskiego odcinka 
Zachodniej Kolei Żelaznej, inżynier S. Iwanow, zeznał przed Komisją 
Specjalną:

„Zwróciła się do mnie do wydziału ruchu administracja obozów dla jeń
ców wojennych — Polaków, żeby otrzymać wagony dla transportu Polaków, 
ale wolnych wagonów nie mieliśmy. Oprócz tego nie mogliśmy wysłać 
wagonów na odcinek Gusino, gdzie było najwięcej jeńców wojennych — 
Polaków, gdyż droga ta już była ostrzeliwana. Nie mogliśmy dlatego wy
konać prośby administracji obozów. Wobec tego jeńcy wojenni — Polacy 
zostali w obwodzie smoleńskim“.

Obecność jeńców wojennych — Polaków w obozach obwodu smoleńskie
go potwierdzają zeznania licznych świadków, którzy widzieli tych Polaków 
w pobliżu Smoleńska podczas pierwszych miesięcy okupacji, do września 
1941 roku włącznie.

Świadek Saszniewa Maria Aleksandrowna, nauczycielka szkoły począt
kowej we wsi Zieńkowo, opowiedziała Komisji Specjalnej, że w sierpniu 
roku 1941, ukryła w swoim domu we wsi Zieńkowo jeńca wojennego —• 
Polaka, który uciekł z obozu:

„.Polak był w polskim mundurze wojskowym, który od razu pozna
łam, ponieważ w ciągu 1940—41 roku widziałam na szosie grupy jeń
ców wojennych — Polaków, którzy pod eskortą wykonywali jakieś roboty 
na szosie... Polak zainteresował mnie dlatego, że, jak się okazało, przed 
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powołaniem go na służoę wojskową był w Polsce nauczycielem szkoły po
czątkowej. Ponieważ sama ukończyłam Seminarium Nauczycielskie i za
mierzałam zostać nauczycielką, wdałam się z nim w rozmowę. Opowie
dział mi, że ukończył w Polsce Seminarium Nauczycielskie, następnie uczył 
się w jakiejś szkole wojskowej i był podporucznikiem rezerwy. Na początku 
działań wojennych między Polską i Niemcami został powołany do służby 
czynnej, znajdował się wr Brześciu Litewskim, gdzie został wzięty do nie
woli przez Czerwoną Armię... Przeszło rok znajdował się w obozie pod 
Smoleńskiem.

Kiedy przyszli Niemcy, zajęli oni polski obóz i zaprowadzili w nim su
ro’' ’ rygor. Niemcy nie uważali Polaków za ludzi, gnębili ich wszelkimi 
sposobami i znęcali się nad nimi. Były wypadki rozstrzeliwania Polaków 
bez żadnego powodu. Wtedy on postanowił uciec. Opowiadając o sobie, 
powiedział, że żona jego też jest nauczycielką, że ma dwóch braci i dwie 
siostry“.

Odchodząc nazajutrz, Polak wymienił swoje nazwisko, Saszrńewa zano
towała je w książce. W książce złożonej przez Saszniewą Komisji Specjal- 
neJ — „Zajęcia praktyczne i przyrodoznawstwo“ Jagodowskiego — na 
ostatniej stronie znajduje się napis:

„Łojek Józef i Zofia. Miasto Zamość, ulica Ogrodowa Nr. 25“.
W opublikowanych przez Niemców wykazach, Łojek Józef, porucznik, 

figuruje pod N. 3796, jako rozstrzelany na „Kozich Górach“ w lesie ka
tyńskim, wiosną roku 1940.

Zatem z niemieckich informacyj wynika, że Łojek Józef został rozstrze
lany rok przedtem, zanim go widziała świadek Saszniewa.

Świadek N. Danilenkow, chłop z kołchozu „Krasnaja Zaria“, Katyńskiej 
rady wiejskiej, zeznał:

„W roku 1941, w sierpniu—wrześniu, kiedy przyszli Niemcy, spotkałem 
Polaków pracujących na szosie grupami po 15—20 osób“.

Takie samo zeznanie złożyli świadkowie: Sołdatienkow — były sołtys 
wsi Borok, Kołaczew A. — lekarz ze Smoleńska, Ógłobin A. — duchowny, 
Siergiejew T. — majster drogowy m. Smoleńska, P. Smiriagin — inżynier 
A. Moskowskaja — mieszkanka m. Smoleńska, Aleksiejew A. — prze
wodniczący kołchozu wsi Borok, Kucew I. — technik-hydraulik, Gorodecki 
W. — duchowny, Baziekina A. — buchalterka, Wietrowa E. — nauczy
cielka, Sawwatiew I. — dyżurny stacji Gniezdowo i inni.

OBŁAWY NA JEŃCÓW WOJENNYCH — POLAKÓW

Obecność jeńców wojennych — Polaków jesienią roku 1341 w okolicy 
Smoleńska, potwierdza fakt przeprowadzenia przez Niemców licznych obław 
na jeńców wojennych, którzy uciekli z obozów.

Świadek Kartoszkin I. — cieśla, zeznał:

„Jesienią roku 1941 Niemcy szukali jeńców wojennych — Polaków nie 
tylko w lasach, lecz policji używano również do nocnych rewizyj we 
wsiach“.
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Były sołtys wsi Nowe Batiki Zacharów M. zeznał, że jesienią roku 1941, 
Niemcy usilnie przeszukiwali wsie i lasy w poszukiwaniu jeńców wojen
nych — Polaków.

Świadek Danilenkow N., chłop z kołchozu „Krasnaja Zaria“, zeznał:

„Przeprowadzono u nas specjalne obławy w poszukiwaniu jeńców wo
jennych — Polaków, którzy uciekli spod aresztu. Takie rewizje odbyły 
się dwa czy trzy razy w moim domu. Po jednej z rewizyj zapytałem soł
tysa Konstantego Siergiejewa — kogo szukają w naszej wsi. Siergiejew 
powiedział, źe otrzymano rozkaz od komendantury niemieckiej, aby we 
wszystkich bez wyjątku domach przeprowadzić rewizję, ponieważ w naszej 
wsi ukrywają się jeńcy wojenni — Polacy, którzy uciekli z obozu. Po 
pewnym czasie rewizje ustały“.

Świadek Fatkow T., kołchoźnik, zeznał:

„Obławy w poszukiwaniu jeńców wojennych — Polaków, przeprowadzono 
kilka razy. Było to w sierpniu—wrześniu 1941 roku. Po wrześniu 1941 
roku obławy ustały i więcej nikt już nie widział jeńców wojennych — Po
laków“.

ROZSTRZELIWANIE JEŃCÓW WOJENNYCH — POLAKÓW

Wspomniany wyżej „Sztab 537 batalionu roboczego“, który się mieścił 
na letnisku w „Kozich Górach“, żadnych robót nie prowadził. Działalność 
jego była ściśle zakonspirowana.

Czym się ten „Sztab“ zajmował w rzeczywistości, zeznało wielu świad
ków, między innymi, świadkowie: Aleksiejewa A., Michajłowa O. i Kona- 
chowskaja Z. — mieszkańcy wsi Borok, katyńskiej rady wiejskiej.

Z rozporządzenia niemieckiego komendanta osady Katyń, starosta wsi 
Borok Sołdatienkow W., skierował je do wspomnianego letniska do pracy, 
która miała polegać na obsługiwaniu personelu „Sztabu“.

Gdy przybyły do „Kozich Gór“, zakomunikowano im za pośrednictwem 
tłumacza o szeregu ograniczeń: zabroniono im w ogóle wydalać się z te
renu letniska i chodzić do lasu, wchodzić do pokoju willi bez wezwania i 
bez asysty niemieckich żołnierzy, pozostawać na terenie letniska w porze 
nocnej. Przychodzić do pracy i wracać do domu wolno im było tylko 
ściśle określoną drogą i tylko w asyście żołnierzy.

Uprzedził o tym Aleksiejewą, Michajłową i Kochanowskają za pośred
nictwem tłumacza, osobiście sam naczelnik niemieckiego urzędu, Oberst
leutnant Arnes, który w tym celu wzywał do siebie każdą z osobna.

O personelu „Sztabu“ Aleksiejewa A. zeznała:

„Na letnisku w „Kozich Górach“, znajdowało się około 30 Niemców, na
czelnikiem ich był oberst-leutnant Arnes, adiutantem jego ober-leutnant 
Rex. Był tam również leutnant Hott, wachmistrz Liimert, podoficer gos
podarczy Rose, jego pomocnik Isike, oberfeldfebel Grenewsky, który za
rządzał elektrownią, fotograf — obergefreiter, którego nazwiska nie pa
miętam, tłumacz z Niemców nadwołżańskich, któremu na imię było, zda je 
się, Johann, ale nazywaliśmy go Iwanem, kucharz — Niemiec Gustaw i 
szereg innych, których nazwiska i imiona nie są mi znane“.
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Wkrótce po przystąpieniu do pracy Aleksiejewa, Michajłowa i Kona- 
chowskaja zauważyły, że na terenie willi Niemcy zajmują się „jakiemiś 
ciemnymi sprawami“.

Aleksiejewa A. zeznała:

„Tłumacz Johann ostrzegał nas kilkakrotnie w imieniu Arnesa, że mamy 
„trzymać język za zębami“ i nie opowiadać o tym, co widzimy i słyszymy 
na terenie letniska.

Poza tym domyślałam się z całego szeregu momentów, że na tym let
nisku Niemcy zajmują się jakimiś ciemnymi sprawami...

W i-ń ;u sierpnia i przez większą część września 1941 roku na letnisko 
w „Kozich Górach“ niemal codziennie przyjeżdżało po kilka samochodów 
ciężarowych.

Początkowo nie zwróciłam na to uwagi, później jednak zauważyłam, że 
samochody te, ilekroć wyjeżdżały na teren letniska uprzednio na pół go
dziny, a czasem, nawet na całą godzinę zatrzymywały się gdzieś na drodze 
polnej, prowadzącej od szosy do letniska.

Wywnioskowałam to z tego, że turkot samochodów w jakiś czas po wjeź- 
dzie ich na teren letniska zacichał. Z chwilą, gdy ustawał turkot samo
chodów, zaczynały rozlegać się pojedyncze strzały. Strzały następowały 
jeden za drugim w krótkich, lecz mniej więcej równych odstępach czasu. 
Potem strzały umilkły i samochody zajeżdżały przed willę.

Z samochodów wysiadali niemieccy żołnierze i podoficerowie. Rozma
wiając hałaśliwie między sobą, szli do łaźni, gdzie się myli, potem urzą
dzali pijatyki. W łaźni w te dni zawsze palono w piecu.

W dni, kiedy przyjeżdżały samochody, na letnisko przybywali dodatkowo 
żołnierze z jakiegoś niemieckiego oddziału wojskowego. Wstawiano dla 
nich specjalne łóżka w pomieszczeniu kantyny żołnierskiej, urządzonej w 
jednej z sal willi. W dni te w kuchni gotowano wielką ilość obiadów, a do 
stołu podawano podwójną porcję napojów alkoholowych.

Na krótko przed przybyciem samochodów na letnisko, żołnierze ci szli 
z bronią do lasu, zapewne do miejsca postoju samochodów, gdyż po upły
wie pół godziny lub po godzinie wracali tymi samochodami razem z żoł
nierzami, którzy stale mieszkali w willi.

Prawdopodobnie nie byłabym obserwowała i nie zauważyłabym, jak cich
nie i znów się rozlega turkot przybywających na letnisko samochodów, 
gdyby nie to, że za każdym razem, kiedy przyjeżdżały samochody, nas 
(mnie, Konachowskają i Michajłową) zapędzano do kuchni, jeżeli znaj
dowałyśmy się w tym czasie na dworze koło willi, albo też nie wypuszczano 
z kuchni, jeżeli znajdowałyśmy się w’kuchni.

Okoliczność ta, a także i to, że kilka razy zauważyłam ślady świeżej 
krwi na odzieży dwóch gefreitrów sprawiło, że zaczęłam przyglądać się 
uważnie temu, co się dzieje na letnisku. Wówczas to zauważyłam dziwne 
przerwy w ruchu samochodów, ich postoje w lesie. Zauważyłam również, 
że ślady krwi były na odzieży zawsze tych samych ludzi — dwóch ge- 
freitrow. Jeden z nich byi wysoki, rudy, drugi — średniego wzrostu, blon
dyn.

Z tego wszystkiego wywnioskowałam, że Niemcy przywozili w samocho
dach ludzi, i ludzi tych rozstrzeliwali. Domyślałam się nawet mniej wię
cej, gdzie się to odbywało, gdyż po drodze z letniska i do letniska spostrzeg
łam nieopodal drogi w kilku miejscach świeżo usypaną ziemię. Powierzch
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nia tej świeżo usypanej ziemi stawała się ź każdym dniem dłuższa. Z bie
giem czasu ziemia w tych miejscach przybrała zwykły wygląd“.

Na zapytanie Komisji Specjalnej, jakich to ludzi rozstrzeliwano w lesie 
w pobliżu letniska, Aleksiejewa odpowiedziała, że rozstrzeliwano jeńców 
wojennych — Polaków i na poparcie swych słów opowiedziała co następuje:

„Zdarzały się dni, kiedy samochody na letnisko nie przyjeżdżały, żołnie
rze zaś mimo to wychodzili z willi do lasu, skąd dobiegały częste pojedyncze 
strzały. Po powrocie żołnierze nieodmiennie szli do łaźni, a potem upi- - 
jali się.

Zdarzył się jeszcze taki wypadek. Pewnego razu zostałam w willi nieco 
dłużej niż zwykle. Michajłowa i Konachowskaja już poszły. Nie skoń
czyłam jeszcze pracy, dla której wykonania zostałam, gdy nagle przyszedł 
żołnierz i powiedział, że mogę sobie iść. Powołał się przy tym na rozpo
rządzenie Rosego. Ten sam żołnierz odprowadził mnie do szosy.

Kiedy uszłam szosą 150—200 metrów od skrętu letniska, ujrzałam idącą 
szosą grupę jeńców wojennych — Polaków, ze 30 ludzi, pod wzmocnionym 
konwojem Niemców.

Wiedziałam, że są to Polacy, ponieważ jeszcze przed rozpoczęciem się 
wojny, jak również w jakiś czas po przybyciu Niemców spotykałam na szo
sie jeńców Polaków, noszących takie same mundury i charakterystyczne 
czworokątne czapki.

Przystanęłam na skraju drogi, żeby zobaczyć dokąd ich prowadzą, i prze
konałam się, że na skręcie weszli na drogę, prowadzącą do naszego letniska 
w „Kozich Górach“. Ponieważ w tym czasie obserwowałam co się dzieje 
na letnisku, zainteresowałam się tym faktem, cofnęłam się nieco szosą, scho
wałam się w krzakach na skraju drogi i czekałam. Po upływie jakich 
20—30 minut usłyszałam charakterystyczne znane mi już pojedyncze 
strzały.

Wówczas wszystko zrozumiałam i poszłam szybko do domu. Z faktu te
go wywnioskowałam również, że Niemcy rozstrzeliwali Polaków, jak wi
dać, nie tylko w ciągu dnia, kiedy pracowałyśmy na letnisku, ale i w no
cy, w naszej nieobecności. Stało się to dla mnie wówczas jasne również 
i dlatego, że przypomniałam sobie wypadki, kiedy wszyscy zamieszkujący 
willę oficerowie i żołnierze, z wyjątkiem wartowników, wstawali późno, o 
jakiejś dwunastej w południe. • -

Kilka razy o przybyciu Polaków do „Kozich Gór“ domyślałyśmy się z na
piętej atmosfery, jaka panowała wtedy na letnisku ...

Wszyscy oficerowie wychodzili wówczas z willi, w gmachu pozostawało 
tylko kilku wartowników, wachmistrz zaś nieustannie kontrolował poste
runki przez telefon“.

Michajłowa O. zeznała:

„We wrześniu 1941 roku w lesie „Kozie Góry“ bardzo często rozlegała 
się strzelanina. Początkowo nie zwracałam uwagi na zajeżdżające przed 
naszą willę samochody ciężarowe, kryte z boków i z góry, pomalowane na 
zielono i konwojowane zawsze przez podoficerów.

Później zauważyłam, że samochody te nigdy nie zajeżdżają do naszego 
garażu, ani też nigdy się ich nie wyładowuje. Te ciężarowe samochody 
przyjeżdżały bardzo często, zwłaszcza we wrześniu 1941 roku.
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Z reguły zadawano śmierć ofiarom jednym strzałem 
wprawnego oprawcy. Powyżej: atypowa czaszka 

z widocznymi trzema otworami wylotowymi



Warstwy zwłok ułożone twarzami do ziemi



Zwłoki na dnie grobu





Sposrod podoficerów, którzy zawsze Siedzieli w kabinach obok szoferów, 
zwróciłam uwagę na jednego wysokiego o bladej twarzy, i rudych włosach. 

.samo<*ody te, zajeżdżały przed willę, wszyscy podoficerowie, jak na 
w wilH ę’ SZh d° łazni 1 dług° Slę tam myli* po c2ym upijali 8ie zdrowo 

Pewnego razu ów wysoki rudy Niemiec wysiadł z samochodu, skierował 
się do kuchni i poprosił o wodę. Kiedy pił ze szklanki wodę, ujrzałam 
krew na wyłogach prawego rękawa jego munduru“.

Michajłowa O. i Konachowskaja Z. widziały pewnego razu, jak zaprowa
dzono na rozstrzelanie dwóch jeńców wojennych — Polaków, którzy, jak 
widać, uciekli Niemcom, a następnie zostali pojmani.

Michajłowa zeznała o tym:

H^,e^łeg° r^U iaJ Konachowskaja jak zwykle pracowałyśmy w kuchni, 
kiedy usłyszałyśmy dwóch jeńców wojennych — Polaków, otoczonych przez 
żołnierzy niemieckich, którzy tłumaczyli coś podoficerowi Rosemu. Odesz- 
7»,my ”a 8tron^.Sdyz_ bałyśmy się, że Rosę zbije nas za naszą ciekawość.

° ?as JedT?^k. 1 mechamk Grenewsky na znak Rosego zapędził 
nas do .kuchni, a Polaków uprowadził poza obręb letniska. Po upływie 
talku minut usłyszałyśmy strzały. Żołnierze niemieccy, którzy niebawem 
wrócili i podoficer Rosę rozmawiali o czymś z ożywieniem. Ja i Kona- 
l^kaJa,AChCąC S\ę dowiedzieć- J’ak postąpili Niemcy z zatrzymanymi Po- 
i ysmy na "1!cę- Adiutant Arnesa, który jednocześnie
z nami wyszedł głównym wyjściem willi, zapytał o coś po niemiecku Ro
sego, na co ten odpowiedział również po niemiecku: „wszystko w porządku“. 
Słowa te zrozumiałam, ponieważ Niemcy używali ich często w rozmowach 
między sobą Ze wszystkich tych okoliczności wywnioskowałam, że ci dwaj 
Polacy zostali rozstrzelani“. J

Analogiczne zeznania w tej sprawie złożyła również Konachowskaja Z. 
Przerażone tym, co się działo na letnisku, Aleksiejewa, Michajłowa i Kona- 
Uł^vaja P°stanowdy P°d jakimś stosownym pretekstem porzucić pracę na 
letnisku. Skorzystały one z tego, ze na początku stycznia 1942 roku obni
żono im „płacę z 9 marek do 3 marek miesięcznie i na propozycję Michaj- 
łowej me przyszły do pracy. Tego samego dnia wieczorem przyjechał po 
nie samochód, przywieziono ja na letnisko i za karę posadzono do karceru 

Michajłową na 8 dni, a Aleksiejewą i Konachowskają na 3 dni.
Kiedy terminy te odsiedziały, wszystkie je zwolniono z pracy. 

«L-fiTh jały czas pracy na letnisku Aleksiejewa, Michajłowa i Konachow- 
kaja bały się dzielić wzajemnie swymi spostrzeżeniami odnośnie tego co 

d2ieJ.e 81<? na letnisku. Dopiero aresztowane, siedząc w karcerze, w nocy 
podzieliły się swymi spostrzeżeniami. 7

Michajłowa przesłuchiwana 24 grudnia 1943 roku zeznała:

„.Tutaj po raz pierwszy pomówiłyśmy otwarcie o tym, co sie dzieje na 
letnisku. Opowiedziałam wszystko, co wiedziałam, okazało się jednak że 
i Konachowskiej i Aleksiejewej wszystkie te fakty również były znane ’ ale 
o °fI^ntak Sav? JaR Ja bar 8-V tym mówić- Tutaj też dowiedziałam się 
,, JT?’ •26 ^lenlcy w „Kozich Górach“ rozstrzeliwali właśnie Polaków 

eksiejewa bowiem opowiedziała, że pewnego razu jesienią 1941 roku szła’ 
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z pracy i na własne oczy widziała, jak Niemcy zapędzali do lasu „Kozie 
Góry“ wielką grupę jeńców wojennych — Polaków, a potem słyszała w tym 
miejscu strzelaninę“.

Analogiczne zeznania w tej sprawie złożyły Aleksiejewa i Konachowsktja.
Aleksiejewa, Michajłowa i Konachowskaja zestawiły swe obserwację i 

-doszły do wniosku, że w sierpniu i wrześniu 1941 roku na letnisku w „Ko
zich Górach“ Niemcy niewątpliwie rozstrzeliwali masowo jeńców wojennych 
— Polaków.

Zeznania Aleksiejewej potwierdzają zeznania .ojca jej Aleksiejewa Mi
chała, któremu jeszcze w okresie pracy swej na letnisku jesienią 1941 roku 
opowiadała o spostrzeżeniach, jakie poczyniła, obserwując to, co wyczyniali 
Niemcy na letnisku.

„Długo nic mi nie mówiła“ — zeznał Aleksiejew Michał — „tylko kiedy 
przychodziła do domu, żaliła się, że praca na letnisku przeraża ją i nie 
wie, jak ma się stamtąd wyrwać. Kiedy ją pytałam, co ją przeraża, mó
wiła, że w lesie bardzo często słychać strzelaninę. Pewnego razu powró
ciwszy do domu, opowiedziała mi w tajemnicy, że w lesie „Kozie Góry“ 
Niemcy rozstrzeliwują Polaków. Kiedy mi to córka opowiedziała, nakaza
łem jej stanowczo, żeby nikomu więcej nie mówiła, bo inaczej dowiedzą się 
Niemcy i ucierpi cała nasza rodzina“.

Zeznania o sprowadzaniu do „Kozich Gór“ jeńców wojennych Polaków 
niewielkimi grupami po 20—30 osób, pod konwojem 5—6 żołnierzy nie
mieckich, złożyli i również i inni świadkowie, zbadani przez Komisję Spe
cjalną: Kisielew P. — chłop z futoru „Kozie Góry“, Kriwoziercew M., 
cieśla ze stacji „Krasnyj Bor“ w lesie katyńskim, Iwanow S. — były za
wiadowca stacji Gniezdowo w rejonie lasu katyńskiego, Sawwatiew I. — 
dyżurny tejże stacji, Aleksiejew M, — przewodniczący kołchozu wsi Borok, 
Oglobin A. — duchowny cerkwi Kupryńskiej i inni.

Świadkowie ci słyszeli również strzały, rozlegające się w lesie na „Kozich 
Górach“. Szczególnie ważne zrfaczenie, jeśli chodzi o wyjaśnienie tego, 
co działo się ua letnisku w „Kozich Górach“ jesienią 1941 roku, mają zez
nania profesora astronomii, dyrektora obserwatorium w Smoleńsku, Bazy- 
lewskiego B. W samym początku okupacji Smoleńska Niemcy zmusili prze
mocą prof. BazyTewskiego do objęcia stanowiska zastępcy burmistrza mia
sta. Burmistrzem miasta mianowany został przez Niemców adwokat B. 
Mieńszagin, który później ewakuował się wraz z nimi, zdrajca, cieszący 
się szczególnym zaufaniem dowództwa niemieckiego, a w szczególności zaś 
komendanta Smoleńska von Schwetza.
Na początku września 1941 roku Bazylewski zwrócił się do Mieńszagin- 

z prośbą, aby ten zabiegał przed komendantem — von Schweizern o zwol
nienie z obozu jeńców wojennych Nr. 126, nauczyciela Żyglińskiego. Speł
niając tę prośbę, Mieńszagin zwrócił się ,do von Schwetza, po czym zako
munikował Bazylewskiemu, że prośba jego nie może być spełniona, gdyż, 
jak mu oświadczył von Schwetz, „otrzymano dyrektywę z Berlina, nakazu
jącą bezwzględne wprowadzenie w stosunku do jeńców wojennych jak naj
surowszego reżimu i nie dopuszczającą żadnych odstępstw w tym wzglę
dzie“.

„Mimowoli odpowiedziałem — zeznał świadek Bazylewski:
„Cóż może być surowszego od istniejącego w obozie reżimu?“
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Mieńszagin spojrzał na mnie osobliwie, nachylił się do mnie i powie
dział cicho:

„Może być! Rosjanie będą przynajmniej umierali sami, ale na przykład 
jeńców — Polaków, polecono po prostu uśmiercić“.

„Jak to należy rozumieć?“ — wykrzyknąłem.
„Jak rozumieć? — w sensie dosłownym. Jest taka dyrektywa z Berlina“ 

— odpowiedział Mieńszagin i zaraz mnie poprosił, zaklinając „na wszystko 
co święte“, żebym nikomu o tym nie mówił... “

„W jakie dwa tygodnie po opisanej wyżej rozmowie z Mieńszaginem, 
będąc znów w jego gabinecie, nie mogłem się powstrzymać i zapytałem: 
„Co tam słychać o Polakach?“ — Mieńszagin zawahał się, po chwili jednak 
odpowiedział: „Z nimi zrobiono już koniec. Von Schwetz powiedział mi, 
że rozstrzelano ich gdzieś niedaleko Smoleńska“. „Widząc moje zakłopo
tanie, Mieńszagin znów ąstrzegł mnie, że sprawę tę należy zachować w jak 
najściślejszej tajemnicy, a następnie zaczął „tłumaczyć“ mi linię postępo
wania Niemców w tej sprawie. Powiedział, że rozstrzeliwanie Polaków 
jest ogniwem w ogólnym łańcuchu uprawianej przez Niemcy polityki anty
polskiej, która uległa szczególnemu zaostrzeniu w związku z zawarciem 
umowy rosyjsko-polskiej“.

Bazylewski odpowiedział również Komisji Specjalnej o swej rozmowie 
z sonderfiihrerem 7-go oddziału komendantury niemieckiej Hirszfeldem. 
Niemcem nadbałtyckim, dobrze mówiącym po rosyjsku.

„Hirszfeld oświadczył mi cynicznie, że wykazana została historycznie 
szkodliwość Polaków i ich niższość, przeto zmniejszenie ludności Polski przy
czyni się do użyźnienia gruntu i da możność rozszerzenia przestrzeni życio
wej Niemiec. Hirszfeld chełpił się w związku z tym, że w Polsce z in
teligencji nic już nie zostało, ponieważ powywieszano ją, rozstrzelano i osa
dzono w obozach“.

Zeznania Bazylewskiego potwierdza zbadany przez Komisję Specjalną 
świadek — profesor fizyki Jefimow I., któremu Bazylewski wtedy jeszcze 
jesienią 1941 roku, opowiedział o swej rozmowie z Mieńszaginem.

Dokumentarnym potwierdzeniem zeznań Bazylewskiego i Jefimowa są 
własnoręczne notatki Mieńszagina, poczynione przezeń w jego notesie.

Notes ten, zawierający niepełne 17 stron, znaleziono w aktach zarządu 
miejskiego Smoleńska po wyzwoleniu tego miasta przez Armię Czerwoną.

Fakt, że wspomniany notes należał do Mieńszagina, jak również to, że 
notatki pisane są jego charakterem pisma, poświadczają zarówno zeznania 
Bazylewskiego, który dobrze znał charaketr pisma Mieńszagina, jak i eks
pertyza grafologiczna.

Jak świadczą widniejące w notesie daty, treść jego odnosi się do okresu 
od pierwszych dni sierpnia 1941 roku do listopada tegoż roku.

Wśród różnych notatek, dotyczących spraw gospodarczych (drzewa opa
łowego, energii elektrycznej, handlu itp.) znajduje się szereg notatek, po
czynionych przez Mieńszagina zapewne dla pamięci, jak na przykład in
strukcje niemieckiej komendantury Smoleńska.

Notatki te całkiem wyraźnie zarysowują krąg spraw, jakimi zajmował 
się zarząd miejski, jako organ wypełniający wszystkie dyrektywy niemiec
kiego dowództwa.

Na pierwszych trzech stronicach notesu wyłożony jest szczegółowy sposób 
organizacji „ghetta“ żydowskiego i system represyj, jaki ma być stosowa
ny wobec Żydów.
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Na stronicy 10-tej, datowanej 15 sierpnia 194.1 roku, widnieje notatki« 
„Wszystkich zbiegłych jeńców wojennych — Polaków zatrzymywać i od

prowadzać do komendantury“.
Na stronicy 15 (bez daty):
„Czy krążą wśród ludności słuchy o rozstrzelaniu jeńców wojennych — 

Polaków w Koz. Gór. (Umnow)“.
Z pierwszej notatki wynika, po pierwsze, że 15 sierpnia 1941 roku jeńcy 

wojenni — Polacy znajdowali się jeszcze w rejonie Smoleńska i, po drugie, 
•że władze niemieckie wyaresztowały ich.

Druga notatka świadczy o tym, że dowództwo niemieckie w obawie, że 
wieści o popełnionej przez nie zbroa.ii mogą dotrzeć do ludności cywilnej, 
udzieliło specjalnych wskazówek, mających na celu sprawdzenie tego przy
puszczenia.

Umnow, wspomniany w notatce, był naczelnikiem policji rosyjskiej Smo
leńska w ciągu pierwszych miesięcy okupacji.

JAK POWSTAŁA PROWOKACJA NIEMIECKA?

Zimą roku 1942—43, ogólna sytuacja wojenna zmieniła się na niekorzyść 
Niemiec. Potęga wojskowa Związku Radzieckiego coraz bardziej wzrasta
ła, konsolidowała się jedność między ZSSR, a sojusznikami. Niemcy posta
nowili uciec się do prowokacji, wykorzystując w tym celu zbrodnie, po
pełnione przez nich w lesie katyńskim i przypisując je organom władzy 
radzieckiej. Liczyli na to, że uda im się w ten sposób pokłócić Rosjan 
z Polakami i zatrzeć ślady swej zbrodni.

Duchowny wsi Kuprino, rejonu smoleńskiego, Ogłobin A., zeznał:

_.......Po wypadkach stalingradzkich Niemcy, którzy poczuli się niepew
nie, zainicjowali tę sprawę.,Wśród ludności zaczęły się rozmowy, że „Niem
cy poprawiają swoje sprawy“.

Przystępując do przygotowania prowokacji katyńskiej, Niemcy przede 
wszystkim zabrali się do poszukiwania „świadków“, którzy by mogli pod 
wpływem perswazyj, przekupienia lub pogróżek złożyć potrzebne Niemcom 
zeznania.

Uwagę Niemców zwrócił mieszkający najbliżej letniska „Kozie Góry“ w 
swoim futorze chłop Kisielew Parfien Gawriłowicz, urodzony w 1870 r.

Kisielewa wezwano do Gestapo jeszcze w końcu 1942 roku i grożąc re
presjami, zażądano, aby złożył fałszywe zeznania, jakoby wiedział, że na 

. wiosnę roku 1940 bolszewicy rozstrzelali jeńców wojennych — Polaków na 
letnisku „Kozie Góry“ Urzędu Lud. Kom. Sp. Wewn. Kisielew w tej spra
wie zeznał:

.......Jesienią roku 1942 przyszło do mego domu dwóch policjantów i ka
zali mi udać się do Gestapo na stację Gniezdowo. Tego samego dnia po
szedłem do Gestapo, które mieściło się w dwupiętrowym domu obok stacji 
kolejowej. W pokoju, do którego wszedłem, znajdował się niemiecki oficer 
i tłumacz. Oficer niemiecki zaczął mnie wypytywać za pośrednictwem tłu
macza, czy dawno zamieszkuję w tym rejonie, czym się zajmuję, jaki jest 
mój stan materialny.

Odpowiedziałem mu, że mieszkam w futorze w okolicy „Kozich Gór“ od 
roku 1904 i pracuję w swoim gospodarstwie. O swym stanie materialnym 
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powiedziałem, że bywa mi trudno, ponieważ sam jestem sędziwym starcem, 
a synowie są na wojnie. Po krótkiej rozmowie na ten temat oficer oświad
czył mi, że według posiadanych przez Gestapo, wiadomości, funkcjonariusze 
Lud. Kom. Spr. Wewn. rozstrzelali w roku 1940, polskich oficerów w lesie 
katyńskim na odcinku „Kozich Gór“ i zapytał mnie, jakie mogę złożyć w 
tej sprawie zeznania. Odpowiedziałem, że w ogóle nigdy nie słyszałem, że
by Lud. Kom. Spr. Wewn. dokonywał rozstrzeliwań w „Kozich Górach“, 
zresztą, jak wytłumaczyłem oficerowi, jest to chyba niemożliwe, ponieważ 
„Kozie Góry“ — to miejsce zupełnie otwarte, ludne i, gdyby tam rozstrze
liwano, to wiedziałaby o tym cała ludność pobliskich wsi.

Oficer odpowiedział mi, że mimo to muszę złożyć takie zeznanie, ponieważ 
jest to rzekomo fakt. Za to zeznanie obiecano mi wielkie wynagrodzenie.

Oświadczyłem znowu oficerowi, że o rozstrzeliwaniach nic nie wiem i 
że nie mogło to się zdarzyć przed wojną w naszej miejscowości. Mimo to 
oficer stanowczo domagał się, abym złożył fałszywe zeznania.

Po pierwszej rozmowie, o której już zeznałem, wezwano mnie powtórnie 
do Gestapo dopiero w lutym roku 1943. W tym czasie wiedziałem już o 
tym, że do Gestapo wzywano również innych mieszkańców okolicznych wsi 
i że od nich domagano się również takich zeznań, jak ode mnie.

W Gestapo ten sam oficer i tłumacz, którzy mnie badali za pierwszym 
razem, zażądali znowu, abym złożył zeznania, że byłem naocznym świad
kiem rozstrzeliwań oficerów polskich, dokonanych jakoby przez Lud. Kom. 
Spr. Wewn. w roku 1940. Oświadczyłem ponownie oficerowi Gestapo, że 
jest to kłamstwo, ponieważ przed wojną nic nie słyszałem o żadnych roz
strzeliwaniach i że fałszywych zeznań składać nie będę. Ale tłumacz na
wet mnie nie wysłuchał, wziął ze stołu napisany odręcznie dokument i prze
czytał go. Było w nim powiedziane, że ja, Kisielew, mieszkaniec futoru 
położonego w pobliżu „Kozich Gór“, widziałem na własne oczy, jak w ro
ku 1940 funkcjonariusze Lud. Kom. Spr. Wewn. rozstrzeliwali oficerów 
polskich. Po przeczytaniu tego dokumentu tłumacz zaproponował mi, abym 
go podpisał. Odmówiłem tego. Wtedy tłumacz zaczął mnie przymuszać 
wymyślaniem i pogróżkami. W końcu oświadczył: „Albo natychmiast pod- 
piszecie, albo was zabijemy. Wybierajcie!“ Uląkłszy się pogróżek, pod
pisałem ten dokument, przypuszczając, że na tym sprawa się zakończy“.

Później, kiedy Niemcy zorganizowali zwiedzanie mogił katyńskich przez 
rozmaite „delegacje“ Kisielewa zmuszano, aby wystąpił przed przybyłą 
„polską delegacją“.

Kisielew, który zapomniał treści podpisanego w Gestapo protokółu, za
plątał się i w końcu odmówił zeznawania. Wtedy Gestapo aresztowało Ki- 
sielewa i, bijąc go nielitościwie w przeciągu półtora miesiąca, znowu wy
musiło na nim zgodę na „publiczne wystąpienie“.

Kisielew zeznał o tym: ‘

„W rzeczywistości stało się inaczej. Na wiosnę roku 1943 Niemcy podali 
do wiadomości, że wykryli w lesie katyńskim w okolicy „Kozich Gór“ mo
giły oficerów polskich, rzekomo rozstrzelanych przez organa Lud. Kom. 
Spr. Wewn. w roku 1940.

Wkrótce po tym przyszedł uo mnie do domu tłumacz Gestapo i zapro
wadził mnie do lasu w rejonie „Kozich Gór“. Kiedyśmy wyszli z domu 
i zostaliśmy sami, tłumacz uprzedził mnie, że muszę teraz znajdującym się 
w lesie ludziom opowiedzieć z największą dokładnością wszystko, co było 
powiedziane w dokumencie, który podpisałem w Gestapo.
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Kiedyśmy przyszli do lasu, ujrzałem rozkopane mogiły i grupę niezna
nych mi ludzi. Tłumacz powiedział mi, że są to „polscy delegaci“, którzy 
przyjechali w celu obejrzenia mogił.

Kiedyśmy się zbliżyli do mogił „delegaci“ zaczęli mi zadawać po rosyjsku 
rozmaite pytania co do rozstrzeliwania Polaków. Ponieważ jednak od chwi
li wezwania mnie do Gestapo upłynął przeszło miesiąc, zapomniałem wszyst
kiego, co było w podpisanym przeze mnie dokumencie i zacząłem plątać się 
a w końcu powiedziałem, że nic o rozstrzelaniu oficerów polskich nie wiem.

Niemiecki oficer bardzo się rozezłościł, a tłumacz brutalnie odciągnął 
mnie od „delegacji“ i przepędził. Nazajutrz rano do mojej zagrody pod
jechał samochód, w którym siedział oficer Gestapo. Znalazłszy mnie na 
podwórku, oświadczył mi, że jestem aresztowany, wsadził mnie- do samo
chodu i zawiózł do więzienia smoleńskiego... Po aresztowaniu wiele razy 
wzywano mnie na badania, lecz więcej mnie bito niż przesłuchiwano. Za 
pierwszym razem wezwali mnie, zbili i zwymyślali, oświadczając, że ich 
oszukałem, potem zaprowadzono mnie z powrotem do celi.

„Następnym razem powiedziano mi, że muszę oświadczyć publicznie, iż 
byłem naocznym świadkiem rozstrzelania oficerów polskich przez bolszewi
ków i że póki Gestapo nie przekona się, że będę to wykonywał rzetelnie, 
nie zwolnią mnie z więzienia. Oświadczyłem oficerowi, że wolę siedzieć w 
więzieniu niż kłamać ludziom w żywe oczy. Potem mocno mnie zbito.

Takich badań, którym towarzyszyło bicie, było kilka. W rezultacie zu
pełnie osłabłem, zacząłem źle słyszeć, nie mogłem poruszać ręką.

Mniej więcej miesiąc po moim aresztowaniu oficer niemiecki wezwał mnie 
i powiedział: „Widzicie teraz, Kisielew, do czego doprowadził wasz upór. 
Postanowiliśmy was uśmiercić. Jutro zawieziemy was do lasu katyńskie
go i powiesimy . Prosiłem oficera, by tego nie robili, zacząłem go przeko
nywać, że nie nadaję się do roli „naocznego świadka“ rozstrzelania, ponie
waż w ogóle nie potrafię kłamać i dlatego znowu coś poplączę. Oficer jed
nak nastawał. Po kilku minutach do gabinetu weszli żołnierze i zaczęli 
bić mnie gumowymi pałkami.

Nie wytrzymawszy bicia i katowania, wyraziłem zgodę na wystąpienie 
publiczne ze zmyślonym opowiadaniem o rozstrzelaniu Polaków przez bol
szewików. Zwolniono mnie wówczas z więzienia pod warunkiem, iż na 
lmżde wezwanie Niemców będę mówił przed „delegacjami“ w lesie katyń
skim .

Za każdym razem przy prowadzeniu mnie do grobów w lesie tłumacz przy
chodził do mojego domu, wywoływał mnie z podwórza, brał mnie do domu 
i po upewnieniu się, że nikt nie słyszy, przez pól godziny uczył mnie na 
pamięć tego, co miałem mówić o rzekomym rozstrzelaniu oficerów polskich 
w roku 1940 przez Lud. Kom. Spr. Wewn .

Przypominam sobie, że tłumacz mówił mi mniej więcej tak: „Mieszkam 
w futorze w rejonie „Kozich Gór“ niedaleko letniska Lud. Kom. Spr. Wewn. 
Na wiosnę roku 1940 widziałem, jak zwożono do lasu Polaków i w nocy 
tam ich rozstrzeliwano“. Obowiązkowo musiałem oświadczyć dosłownie, że 
było to „dokonane przez Lud. Kom. Spr. Wewn.“.

Gdy nauczyłem się tego, co mi mówił tłumacz, odprowadzał mnie do lasu 
do rozkopanych mogił i zmuszał to wszystko powtarzać w obecności przy
byłych „delegacyj“. Opowiadania moje bj»ły surowo kontrolowane i podpo
wiadali mi je tłumacze Gestapo.

Pewnego razu, kiedy wystąpiłem przed jakąś delegacją, zadano mi py
tania: „Czy widziałem osobiście tych Polaków przed rozstrzelaniem ich 
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przez bolszewików“. Nie byłem do takiego pytania przygotowany i odpo
wiedziałem, jak to było w rzeczywistości, czyli że widziałem jeńców wojen
nych — Polaków przed rozpoczęciem się wojny, ponieważ pracowali na dro
gach. Wtedy tłumacz brutalnie odciągnął mnie na stronę i przepędził 
do domu.

Proszę mi wierzyć, że przez cały czas dręczyło mnie sumienie, ponieważ 
wiedziałem, że w rzeczywistości oficerów polskich rozstrzeliwali Niemcy w 
roku 1941, ale nie miałem innego wyjścia, bo ustawicznie żyłem pod grozą 
ponownego aresztu i katuszy“.

Zeznania Kisielewa P. o jego wezwaniu do Gestapo, o aresztowaniu, ja
kie potem nastąpiło i pobiciu potwierdza zamieszkała wraz z nim jego żona 
Kisielewa Aksinja, urodź, w 1870 r., syn Kisielew Wasyl, urodź, w 1911 r. 
i synowa Maria, urodź, w 1918 r., jak również majster drogowy Siergiejew 
Finofiej Tanowicz, urodź, w 1901 r., który odnajmował u Kisielewa pokój 
w futorze.

Obrażenia cielesne, zadane Kisielewowi w Gestapo (uszkodzenie ramie
nia, znaczna utrata słuchu), potwierdza akt badania lekarskiego.

poszukiwaniu „świadków“ Niemcy zainteresowali się następnie robot
nikami stacji kolejowej Gniezdowo, która znajduje się w odległości dwóch 
i pół kilometra od „Kozich Gór“. Na tę stację wiosną roku 1940 przyby
wali jeńcy wojenni — Polacy, toteż Niemcy chcieli widać otrzymać odpo
wiednie zeznania kolejarzy. W tym celu wiosną roku 1943,' Niemcy wez
wali do Gestapo byłego zawiadowcę stacji Gniezdowo — Iwanowa S., dy
żurnego stacji Sawnatiejewa I. i innych.

O okolicznościach wezwania do Gestapo Iwanow S., urodź, w 1882 roku 
zezna je:

„... Było to w marcu 1943 roku. Badał mnie oficer niemiecki w obec
ności tłumacza. Zapytawszy mnie, za pośrednictwem tłumacza, kim jes
tem i jakie stanowisko zajmowałem na stacji Gniezdowo przed okupacją 
rejonu przez Niemców, oficer zadał mi pytanie, czy wiadomo mi, że wiosną 
roku 1940 na stację Gniezdowo kilkoma pociągami w większych grupach, 
przybyli jeńcy wojenni — oficerowie polscy.

Odpowiedziałem, że wiem o tym.
Wtedy oficer zapytał mnie, czy wiadomo mi, że bolszewicy tejże wiosny 

1940 roku wkrótce po przybyciu oficerów polskich wszystkich ich rozstrze
lali w lesie katyńskim.

Odpowiedziałem, że nic o tym nie wiem, i że jest to niemożliwe, ponie
waż jeńców wojennych — oficerów polskich, przybyłych wiosną roku 1940 
na stację Gniezdowo, spotykałem w ciągu roku 1940—41, aż do zajęcia 
Smoleńska przez Niemców na robotach drogowych.

Wtedy oficer oświadczył mi, że skoro niemiecki oficer twierdzi, że Po
lacy zostali rozstrzelani przez bolszewików, to znaczy, że tak było w rze
czywistości. „Dlatego"— ciągnął dalej oficer — nie macie się czego oba
wiać i możecie ze spokojnym sumieniem podpisać protokół, że jeńcy wojen
ni — oficerowie polscy zostali rozstrzelani przez bolszewików i że wy jes
teście naocznym tego świadkiem“.

Odpowiedziałen mu, że jestem starcem, mam już 61 lat i nie chcę na 
starość brać grzechu na sumienie. Mogę jedynie zeznać, że jeńcy wojenni 
— Polacy, rzeczywiście przybyli na stację Gniezdowo wiosną roku 1940.

Wtedy oficer niemiecki zaczął mnie namawiać, abym złożył wymagane 
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zeznania, obiecując w razie zgody... przenieść mnie ze stanowiska stóia 
na rozjeździe na stanowisko zawiadowcy stacji Gniezdowo, które zajmowa
łem za władzy radzieckiej oraz zabezpieczyć mnie pod względem material
nym.

Tłumacz podkreślił, że zeznania moje, jako byłego pracownika kolejowe
go stacji Gniezdowo, położonej najbliżej lasu katyńskiego, są wyjątkowo 
ważne dla dowództwa niemieckiego i że nie będę żałować, jeżeli złożę takie 
zeznania.

Zrozumiałem, że znalazłem się w wyjątkowo trudnej sytuacji i że ocze
kuje mnie smutny los, ale mimo to ponownie omówiłem złożenia oficerowi 
niemieckiemu fałszywych zeznań.

Potem oficer zaczął na mnie krzyczeć, grozić skatowaniem i rozstrzela
niem, oświadczając, że nie rozumiem własnej korzyści. Jednakże stanow
czo obstawałem przy swoim.

Wtedy tłumacz ułożył krótki protokół po niemiecku na jednej stronie i 
odpowiedział mi swoimi słowami jego treść.

Protokół ten zawierał, jak mi streścił tłumacz, jedynie fakt przybycia 
jeńców wojennych — Polaków na stację Gniezdowo. Kiedym zaczął prosić, 
aby moje zeznania spisane zostały nie tylko po niemiecku, lecz również po 
•rosyjsku, oficer wściekł się, zbił mnie pałką gumową i wyrzucił z lo
kalu ...“.

Sawnatiejew I., urodzony w 1880 r., zeznał:
„... Zeznałem w Gestapo, że rzeczywiście wiosną roku 1940 na stację 

Gniezdowo jeńcy wojenni — Polacy przybywali w kilku transportach i sa
mochodami odjeżdżali dalej, ale dokąd — nie wiem. Dodałem również, że 
później na szosie Moskwa—Mińsk spotykałem tych Polaków, pracujących 
w niewielkich grupach przy remoncie szosy.

Oficer oświadczył mi, że ja mylę fakty, że nie mogłem spotykać Polaków 
na szosie, ponieważ rozstrzelali ich bolszewicy i żądał, abym właśnie to zez
nał. Odmówiłem.

Po dłuższych pogróżkach i perswazjach oficer naradził się o czymś z 
tłumaczem po niemiecku i tłumacz napisał wtedy krótki protokół i dał mi 
go do podpisu, wyjaśniając, że protokół streszcza moje zeznania. Prosiłem 
tłumaęąa, aby mi dano możność samemu przeczytać protokół, lecz ten przer
wał mi, obrzucając mnie wymysłami oraz kazał mi go niezwłocznie podpisać 
i wynosić się. Chwilę zwlekałem, wtedy tłumacz chwycił wiszącą na ścia
nie gumową pałkę i zamachnął się na mnie. Wtedy podpisałem podsunięty 
mi protokół. Tłumacz powiedział, żebym się wynosił i nikomu nic nie opo
wiadał, w przeciwnym razie zostanę rozstrzelany ...“.

Poszukiwania „świadków“ nie ograniczyły się do wymienionych osób. 
Niemcy uporczywie usiłowali znaleźć byłych pracowników Lud. Kom. Spr. 
Wewn. i zmusić ich do złożenia potrzebnych im fałszywych zeznań.

Aresztowawszy przypadkowo byłego robotnika garażu Urzędu Lud. Kom 
Spr. Wewn. obwodu smoleńskiego Ignatiuka E., Niemcy groźbami i kato
waniem uporczywie usiłowali wymusić na nim złożenie zeznań, jakoby nie 
był on robotnikiem garażu, lecz szoferem i woził osobiście jeńców wojen
nych — Polaków na rozstrzelanie.

W sprawie tej Ignatiuk E., urodzony w 1903 r„ zeznał:
„Kiedy pierwszy raz byłem na badaniu u komendanta policji Alferczika, 

ten, oskarżając mnie o prowadzenie agitacji przeciwko władzom niemiec-
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kim, zapytał, w jakim charakterze pracowałem w Lud. Kom. Spr. Wewn. 
Odpowiedziałem mu, że pracowałem w garażu urzędu Lud. Kom. Spr. 
Wewn. obwodu smoleńskiego, jako robotnik. Alferczik podczas tego ba
dania chciał wymusić ze mnie zeznania, że pracowałem w urzędzie Lud. 
Kom. Spr. Wewn., nie jako robotnik garażu, lecz jako szofer.

Nie otrzymawszy ode mnie potrzebnych zeznań, Alferczik zirytował się 
bardzo i wespół ze swoim adiutantem, którego nazywał Georges, związał 
mi głowę i usta jakąś szmatą, zdjęli ze mnie spodnie, położyli na stole i 
zaczęli bić gumowymi. pałkami.

Później znowu wezwano mnie na badanie i Alferczik zażądał ode mnie, 
abym mu złożył fałszywe zeznania, że oficerów polskich w iesie katyńskim 
rozstrzelały organa Lud. Kom. Spr. Wewn. w 1940 r., o czym mi rzekomo 
wiadomo, jako szoferowi, który uczestniczył w przewożeniu oficerów pol
skich do lasu katyńskiego i był obecny podczas ich rozstrzeliwania. W razie 
mojej zgody na złożenie takich zeznań,- Alferczik obiecał zwolnić mnie z wię
zienia i urządzić na posadzie policji, gdzie zapewni mi dobre warunki ży
cia — w przeciwnym razie zostanę rozstrzelany ...

Ostatni raz badał mnie na policji sędzia śledczy Aleksandrów, który żą
dał ode mnie takich samych fałszywych zeznań o rozstrzelaniu oficerów 
polskich, co i Alferczik, ale również na badaniu jego odmówiłem złożenia 
fałszywych zeznań.

Po tym badaniu znowu ranie zbito i odesłano do Gestapo.
... W Gestapo żądano ode mnie, podobnież jak W policji, fałszywych zez

nań o rozstrzeliwaniu przez władze radzieckie oficerów polskich w lesie 
katyńskim w roku 1940, o czym wiadomo mi rzekomo jako szoferowi“.

W wydanej przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych książce, 
w której zamieszczone są sfabrykowane przez Niemców materiały w „spra
wie katyńskiej“, oprócz wyżej wymienionego Kisielewa P., •wymienieni są 
w charakterze „świadków“ Godezow (onże Godunow), urodź, w 1877 r., 
Silwestrow Grygory, urodź, w 1891 r., Andrejew Iwan, urodź, w 1917 r., 
Żygulew Michał, urodź, w 1915 r., Krywoziercew Iwan urodź, w 1915 r. i 
Zacharów Matwiej, urodź, w 1893 roku.

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że pierwsi dwaj spośród wymie
nionych wyżej (Godezow i Silwestrow) zmarli w roku 1943 przed wyzwo
leniem obwodu smoleńskiego przez Czerwoną Armię; następni trzej (An
drejew, Żygulew i Kriwoziercew) ewakuowali się z Niemcami, a może zo
stali przez nich uprowadzeni przemocą; ostatni zaś — Zacharów Matwiej 
— były spinacz na stacji Smoleńsk, który pracował pod Niemcami jako 
sołtys na wsi Nowe Batieki, został odnaleziony i zbadany przez Komisję 
Specjalną. -

Zacharów opowiedział, w jaki sposób Niemcy wydobyli od niego potrzebne 
im fałszywe zeznanie w „sprawie katyńskiej“.

„Na początku marca 1943 r. — zeznał Zacharów — przyszedł do mego 
mieszkania funkcjonariusz gniezdowskiego Gestapo, nazwiska jego nie 
znam i powiedział mi, że wzywa mnie oficer.

Kiedym przyszedł do Gestapo, oficer niemiecki za pośrednictwem tłuma
cza oświadczył mi: „Wiadomo nam, żeście pracowali jako spinacz na stacji 
Smoleńsk—Centralny, musicie zeznać, że w roku 1940 przez Smoleńsk prze
jeżdżały wagony z jeńcami wojennymi, Polakami na stację Gniezdowo, po 
czym Polacy zostali rozstrzelani w lesie w pobliżu „Kozich Gór“.

S Zbrodnia Katyńska
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S • Z •
W odpowiedzi na to oświadczyłem, że wagony z Polakami rzeczywiście 

przejeżdżały w 1940 roku przez Smoleńsk w kierunku zachodnim, ale jaka 
była stacja docelowa, tego nie wiem... ,

Oficer powiedział mi, że jeżeli ja nie zechcę składać zeznań po doDremu, 
on zmusi mnie do tego przemocą. Po tych słowach wziął gumową pałkę 
i zaczął mnie bić. Następnie położono mnie na ławce i oficer wraz z tłu
maczem bili mnie. Ile mi zadano uderzeń, nie pamiętam, ponieważ wkrótce 
straciłem przytomność. . .

Kiedy odzyskałem przytomność, oficer zażądał ode jonie podpisania pro
tokółu badań i ja, stchórzywszy, pod wpływem bicia i pod groźbą rozstrze
lania złożyłem fałszywe zeznania i podpisałem protokół. Po podpisaniu 
protokółu zwolniono mnie z Gestapo... .... ,

Po kilku dniach po wezwaniu mnie do Gestapo, mniej więcej w połowie 
marca 1943 r.; przyszedł do mnie do mieszkania tłumacz i powiedział, że 
muszę pójść do niemieckiego generała i potwierdzić swoje zeznania.

Kiedyśmy przyszli do generała, generał zapytał mnie, czy ja potwierdzam 
swoje zeznania. Powiedziałem, ponieważ jeszcze po drodze tłumacz mnie 
uprzedził, że jeżeli odmówię potwierdzenia zeznań, spotka mnie coś gor
szego niż to, co było w Gestapo za pierwszym razem. Bojąc się powtó
rzenia tortur, odpowiedziałem, że potwierdzam moje zeznania. Następnie 
tłumacz kazał mi podnieść prawą rękę do góry i oświadczył mi, że złoży
łem przysięgę i mogę pójść do domu“.

Zostało stwierdzone, że Niemcy, stosując perswazje, pogrozki 1 tortury, 
usiłowali wydobyć potrzebne im zeznania również od innych osob, między 
innymi od byłego zastępcy naczelnika więzienia smoleńskiego Kawerzmewa 
N„ byłego pracownika tego więzienia Kowalewa W. i innych.

Ponieważ poszukiwania potrzebnej liczby świadków nie zostały uwień
czone powodzeniem, Niemcy rozkleili w Smoleńsku i wioskach okolicznych 
następującą odezwę, której oryginał znajduje się w materiałach Komisji 
Specjalnej.

WEZWANIE DO LUDNOŚCI!

Kto może dostarczyć danych o masowym zamordowaniu przez 
bolszewików jeńców — oficerów polskich i księży w roku 1940 w 
lesie „Kozie Góry“ w pobliżu szosy Gniezdowo—Katyń?

Kto widział transporty samochodowe z Gniezdowa do „Kozich 
Gór“ lub „ -

kto widział lub słyszał o rozstrzeliwaniach? Kto zna mieszkań
ców, którzy mogą o tym powiedzieć?

Wszelka informacja zostanie wynagrodzona.
Informacje kierować — Smoleńsk, policja niemiecka, dom Nr. 105 

przy dworcu. V o s s
3 maja 1943 r. leutnant policji połowęj.

Takie samo ogłoszenie było zamieszczone w wydawanej, przez Niemców 
smoleńskiej gazecie „Nowyj put“ (Nr. 35 (157) z dnia 6 maja 1943 roku).

O tym, że Niemcy obiecywali nagrodę za złożenie potrzebnych im zeznań 
w „sprawie katyńskiej“, opowiedzieli zbadani przez Komisję Specjalną 
świadkowie — mieszkańcy Smoleńska: Sokołowa O., Puszczina E„ Bycz
ków I„ Bondarew C„ Ustinow E. i wielu innych.
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OBRÓBKA MOGIŁ KATYŃSKICH

Obok poszukiwań „świadków“ przystąpili Niemcy do odpowiedniej ob
róbki mogił w lesie katyńskim: do usunięcia z odzieży zamordowanych przez 
nich jeńców wojennych — Polaków’ wszelkich dokumentów, oznaczonych 
dniami, późniejszymi niż kwiecień 1940 roku, tzn, po terminie, w którym 
zgodnie' z niemiecką wersją prowokacyjną Polacy zostali rozstrzelani przez 
bolszewików, do usunięcia wszelkich dowodów rzeczowych, które mogłyby 
tę prowokacyjną wersję obalić.

Dochodzenie, przeprowadzone przez Komisję Specjalną, wykazało, że w 
tym celu Niemcy posługiwali się jeńcami Rosjanami w liczbie do 500 osób, 
specjalnie dobranymi z obozu jeńców wojennych Nr. 126.

Komisja Specjalna rozporządza licznymi zeznaniami świadków w tej 
sprawie.

Na szczególną uwagę spośród zeznań tych zasługują zeznania personelu 
lekarskiego wymienionego obozu.

Lekarz Czyżów A., który pracował w obozie Nr. 126 w okresie okupacji 
niemieckiej Smoleńska, zeznał:

„Mniej więcej na początku marca 1943 roku, ze smoleńskiego obozu jeń
ców wojennych Nr. 126 spośród jeńców silniejszych pod względem fizycz
nym, wyznaczono kilka grup w liczbie ogólnej około 500 ludzi; miano ich 
jakoby, posłać do rycia okopów. Z jeńców tych nikt już do obozu nie 
wrócił“.

Lekarz Chmyrow W., który pracował podczas okupacji niemieckiej w 
tym samym obozie, zeznał:

„Wiem, że mniej więcej w drugiej połowie lutego albo na początku mar
ca 1943 roku, wysłano z naszego obozu w niewiadomym mi kierunku około 
500 jeńców czerwono-armistów. Jeńców tych wysłano, jakoby do rycia 
okopów, przy czym dobierano ludzi fizycznie zdrowych“.

Identyczne zeznania złożyli: pielęgniarka Leńkowskaja O., pielęgniarka 
Timofiejewa A., świadkowie Orłowa P., Dobrosierdowa E. i Koczerkow W.

Dokąd w rzeczywistości skierowano 500 radzieckich jeńców wojennych 
z obozu Nr. 126 — wynika z zeznań świadka Moskowskiej A.

Obywatelka Moskowskaja Aleksandra Michajlowna, która mieszkała na 
przedmieściu miasta Smoleńska i w okresie okupacji pracowała w kuchni 
jednego z niemieckich oddziałów wojskowych, złożyła 5 października 1943 
roku podanie do Nadzwyczajnej Komisji Państwowej do ustalenia zbada
nia zbrodni okupantów niemieckich, w którym to podaniu prosiła o prze
słuchanie jej , gdyż ma do złożenia ważne zeznania.

Wezwana przez Komisję Specjalną, opowiedziała, że w marcu 1943 roku 
przed pójściem do pracy weszła po drzewo do swojej szopy, znajdującej 
się na podwórzu nad brzegiem Dniepru i zastała w tej szopie nieznajomego 
człowieka, który okazał się rosyjskim jeńcem wojennym.

Moskowskaja A., urodzona w roku 1922, zeznała:

„...Z rozmowy z nim, dowiedziałam się rzeczy następującej: nazwisko 
— Jegorow, imię — Mikołaj, leningradczyk. Od końca roku 1941 trzymany 
był przez cały czas w niemieckim obozie jeńców wojennych Nr. 126 w Smo
leńsku. Na początku marca 1943 roku został on z partią jeńców wojen
nych liczącą kilkaset osób, wysłany z obozu do lasu katyńskiego. Tam 
kazano im, w tej liczbie również Jegorowowi, rozkopywać mogiły, w któ
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rych znajdowały się trupy w mundurach polskich, oficerów, wyciągać te 
trupy z dołów i wyjmować z ich kieszeni dokumenty, listy, fotografie i 
wszystkie inne rzeczy. Niemcy wydali surowy rozkaz, aby w kieszeniach 
trupów nic nie zostawiano. Dwóch jeńców rozstrzelano za to, że po zre
widowaniu przez nich trupów, oficer niemiecki znalazł przy tych trupach 
jakieś papiery;

Rzeczy, dokumenty i listy, wyjmowane z odzieży, która była na trupach, 
przeglądali oficerowie niemieccy. Potem oficerowie kazali jeńcom część 
papierów wkładać z powrotem do kieszeni trupów, pozostałe zaś rzucali 
na stos wyjętych w ten sposób rzeczy i dokumentów, które potem palono.'

Prócz tego Niemcy kazali wkładać do kieszeni trupów oficerów jakieś 
papiery, które wyciągali z przywiezionych ze sobą skrzynek czy waliz (do
kładnie nie pamiętam).

Wszyscy jeńcy wojenni przebywali na terenie lasu katyńskiego w strasz
nych warunkach, pod gołym niebem i pod wzmocnioną strażą.

Na początku kwietnia 1943 roku wszystkie roboty, przewidziane przez 
Niemców, zostały, jak widać, zakończone, przez trzy dni bowiem nikogo 
z jeńców nie zmuszano do pracy... Nagle wśród nocy wszystkich ich bez 
wyjątku zbudzono i dokądś poprowadzono. Straż wzmocniono. Jegorowowi 
wydało to się podejrzane, zaczął więc ze szczególną uwagą obserwować 
wszystko, co się dzieje. Szli jakie 3—4 godziny w niewiadomym kierunku, 
zatrzymali w lesie, na jakiejś polanie przed dołem. Ujrzał, jak grupę jeń
ców odłączono od ogólnej masy, popędzano w kierunku dołu, a następnie 
zaczęto rozstrzeliwać.

Wywołało to wśród jeńców wzburzenie. Wszczął się wśród nich hałas, 
tłum zafalował. Opodal Jegorowa kilku jeńców rzucało się na straż, inni 
strażnicy pobiegli w tym kierunku, Jegorow skorzystał z tego momentu 
zamieszania i rzucił się do ucieczki w mrok lasu. Z tyłu słyszał krzyki 
i strzały.

Gdy usłyszałam to straszne opowiadanie — wraziło mi się ono w pamięć 
na całe życie, — zrobiło mi się żal Jegorowa, zaprosiłam go, żeby wszedł 
do mnie do pokoju, ogrzał się i ukrywał u mnie, póki nie nabierze sił. Ale 
Jegorow nie zgodził się ... Powiedział, że"bez względu na wszystko pójdzie 
tej nocy dalej i postara się przedostać przez linię frontu do oddziałów 
Czerwonej Armii.

Tego wieczora jednak Jegorow nie poszedł. Nazajutrz rano, kiedy po
szłam przekonać się, czy go już nie ma, zastałam gc w szopie. Jak się 
okazało, usiłował pójść w nocy, ale zaledwie przeszedł 50 kroków, poczuł 
taką słabość, że musiał wrócić. Widać był to skutek wycieńczenia, spowo
dowanego długotrwałym pobytem w obozie i głodu ostatnich dni. Zdecy- 
dowaliśiriy, że pobędzie on u mnie jeszcze dzień — dwa, żeby nabrać sił. 
"Nakarmiłam Jegorowa i poszłam do pracy.

Kiedy wieczorem wróciłam do domu, sąsiadki moje — Baranowa Mana 
Iwanowa i Kabanowskaja Katarzyna Wiktorówna powiadomiły mnie, że w 
nieobecności mojej podczas obławy, policjanci niemieccy znaleźli w mojej 
szopie jeńca — czerwonoarmistę, którego zabrali ze sobą“.

W związku z wykryciem w szopie Moskowskiej jeńca wojennego Jegoro
wa. wezwano Moskowską do Gestapo, gdzie ją oskarżono o ukrywanie jeńca 
wojennego. .

Moskowskaja, badana w Gestapo, zaprzeczyła stanowczo, jakoby miała 
z tym jeńcem jakikolwiek związek, twierdząc, że o tym, iż przebywał on
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w szopie do niej należącej nic nie wiedziała. Gestapo nic z Moskowskiej 
nie wydobyło, a że i jeniec Jegorow, jak widać, jej nie zdradził, zwolnio
no ją.

Tenże Jegorow opowiedział Moskowskiej, że część jeńców wojennych, 
którzy pracowali w lesie katyńskim, poza wykopaniem zwłok zajmowała 
się również zwożeniem do lasu katyńskiego trupów z innych miejsc. Przy
wiezione trupy wrzucano do dołów razem z wykopanymi uprzednio tru
pami.

Fakt zwózki do mogił katyńskich w wielkiej ilości zwłok osób, rozstrze
lanych przez Niemców w innych miejscach, potwierdzają również zeznania 
inźyniera-mechanika, Suchaczewa P.

Suchaczew P., urodzony w roku 1912, inżynier-mechanik organizacji „Ro- 
sgławchleb“, który pod okupacją niemiecką pracował jako maszynista w 
smoleńskim młynie miejskim, złożył 8 października 1943 roku podanie, w 
którym prosił o przesłuchanie go.

Wezwany przez Komisję Specjalną, zeznał:

„... Pewnego razu w drugiej połowię marca 1943 roku nawiązałem w 
młynie rozmowę z szoferem niemieckim, który trochę władał językiem ro
syjskim. Gdym się dowiedział, że wiezie on do wsi Sawienki mąkę dla od
działu wojskowego i nazajutrz wraca do Smoleńska, poprosiłem go, by za
brał mnie ze sobą, chciałem bowiem kupić na wsi tłuszcze. Miałem przy 
tym na względzie, że jadąc samochodem niemieckim nie będę narażony na 
to, iż zatrzyma mnie posterunek. Niemiecki szofer zgodził się za opłatą. 
Tegoż dnia wyjechaliśmy między dziewiątą a dziesiątą wieczorem na szosę 
Smoleńsk—Witebsk. Było nas w samochodzie dwóch — ja i Niemiec — 
szofer. Noc była widna, księżycowa, jednakże mgła, jaka się słała wzdłuż 
drogi, zmniejszała nieco widzialność. Na jakimś 22—23 kilometrze od Smo
leńska obok zburzonego mostka na szosie, zrobiono objazd o dość stromym 
spadku. Zjeżdżaliśmy już z szosy objazdem, gdy nagle naprzeciw nas 
wynurzył się z mgły samochód ciężaręwy. Czy to dlatego, że hamulce 
naszego wozu nie działały sprawnie, czy też może szofer nie miał wprawy, 
nie zdołaliśmy zahamować naszej ciężarówki, a że objazd był dosyć wąski, 
zderzyliśmy się z jadącym naprzeciw nas samochodem. Zderzenie nie było 
silne, ponieważ szofer jadącego naprzeciw samochodu zdążył skierować sa
mochód w bok, wobec czego samochody zderzyły się tylko bokami. Jednak
że jadący naprzeciw samochód wpadł prawym kołem do rowu, zwalił się 
jednym bokiem na szkarpę. Nasz samochód stał na kołach. Ja i szofer 
wyskoczyliśmy natychmiast z kabiny i podeszliśmy do wywróconej cięża
rówki. Uderzył mnie silny trupi zapach, unoszący się jak widać z samo
chodu.. Gdy podeszliśmy bliżej, zobaczyłem, że ciężarówka wiozła ładunek 
pokryty z wierzchu brezentem, przywiązanym sznurami. Od uderzenia 
sznury pękły i część ładunku wywaliła się na szkarpę. Był to straszny 
ładunek.

Były to trupy ludzi, odzianych w mundury wojskowe. Koło samochodu 
znajdowało się o ile pamiętam, jakićh 6—7 ludzi, w tym jeden szofer Nie
miec, dwóch Niemców, uzbrojonych w automaty, pozostali zaś byli jeńcy 
rosyjscy, mówili bowiem po rosyjsku i byli odpowiednio ubrani. Niemcy 
z wyzwiskami rzucili się na mojego szofera, potem popróbowali postawić 
samochód na kołach. Po dwóch-trzech minutach do miejsca wypadku pod
jechały jeszcze dwie ciężarówki i zatrzymały się. Z samochodów tych wy-
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siadła grupa Niemców i jeńców rosyjskich, ogółem jakie 10 osób. Podeszli 
do nas i wspólnymi siłami zaczęliśmy podnosić samochód. Korzystając at 
sposobności, spytałem pocichu jednego z jeńców rosyjskich: „Co to ma 
być?“ Ten odpowiedział mi również cicho: „Ileż to już nocy wozimy tru
py do lasu katyńskiego“.

Przewróconej ciężarówki jeszcze nie podniesiono, kiedy do mnie i do me
go szofera podszedł podoficer niemiecki i rozkazał nam natychmiast je
chać dalej. Ponieważ samochód nasz żadnych poważniejszych uszkodzeń 
nie doznał, szofer skierował go nieco w bok, wyprowadził na szosę i poje
chaliśmy dalej.

Kiedy mijaliśmy dwa kryte brezentem samochody, które nadjechały póź
niej, tak samo poczułem okropny trupi zapach“.

Zeznania Suchaczewa znajdują potwierdzenie w zeznaniach Jegorowa 
Włodzimierza Afanasiewicza, który w okresie okupacji służył w policji jako 
policjant.

Jegorow zeznał, że mając z tytułu swej służby powierzony sobie poste
runek na moście na skrzyżowaniu szos Moskwa—Mińsk i Smoleńsk—Wi
tebsk, kilkakrotnie obserwował w nocy w końcu marca i pierwszych dniach 
kwietnia 1943 roku, wielkie samochody ciężarowe, kryte brezentem, przejeż
dżające w kierunku na Smoleńsk. Z samochodów tych unosił się silny 
trupi zapach. W kabinach samochodów i z tyłu na brezencie siedziało po 
kilku ludzi, z których niektórzy mieli broń i byli niewątpliwie Niemcami.

O swoich spostrzeżeniach jegorow zameldował komendantowi urzędu po
licyjnego we wsi Archipowka Gołoniewowi Kuzmie Demjanowiczowi, który 
poradził mu „trzymać język za zębami“ i dodał: „To nie nasza sprawa, 
nie mieszajmy się lepiej do niemieckich spraw“.

O tym, że Niemcy przewozili zwłoki samochodami ciężarowymi do lasu 
katyńskiego, zeznał również Jakowlew-Sokołow Flor Maksymowicz, uro
dzony w roku 1896, były agent wydziału zaopatrywania Smoleńskiego Trus
tu Stołówek, za rządów niemieckich zaś — komendant katyńskiego poste
runku policyjnego.

Zeznał on, że pewnego razu na początku kwietnia 1943 roku widział na 
własne oczy, jak z szosy skręcały do lasu katyńskiego 4 ciężarówki kryte 
brezentem, w których siedziało kilku ludzi uzbrojonych w automaty i kara
biny. Z ciężarówek unosił się ostry trupi zapach.

Z przytoczonych zeznań świadków można wnioskować w sposób nie na
suwający żadnych wątpliwości, że Niemcy rozstrzeliwali Polaków i w in
nych miejscach. Zwożąc trupy ich do lasu katyńskiego, mieli oni na wzglę
dzie potrójny cel: po pierwsze, zatrzeć ślady własnych zbrodni; po drugie, 
zwalić swoje zbrodnie na rząd radziecki; po trzecie, zwiększyć liczbę „bol
szewickich ofiar“ w mogiłach lasu katyńskiego.

„WYCIECZKI“ NA MOGIŁY KATYŃSKIE

W kwietniu 1943 roku okupanci niemieccy, ukończywszy wszystkie prace 
przygotowawcze na mogiłach w lesie katyńskim, przystąpili do szeroko za
krojonej agitacji prasowej i radiowej, usiłując przypisać władzy radziec
kiej bestialskie zbrodnie, jakie sami popełnili wobec jeńców wojennych — 
Polaków. Jedną z metod tej prowokacyjnej agitacji było organizowane 
przez Niemców zwiedzanie mogił katyńskich przez mieszkańców Smoleńska 
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i jego okolic oraz przez „delegacje“ z krajów okupowanych przez najeźdźców 
niemieckich lub znajdujących się w lennej od nich zależności.

Komisja Specjalna przesłuchała szereg świadków, którzy brali udział w 
„wycieczkach“ na mogiły katyńskie.

Świadek Zubków K„ lekarz — anatomo-patolog, który pracował w Smo
leńsku jako ekspert sądowo-lekarski, zeznał w Komisji Specjalnej:

„Odzież trupów, zwłaszcza płaszcze, buty i pasy zachowały się dość do
brze. Części metalowe odzieży — klamry pasów, guziki haftki, podkucia 
butów itp. były pokryte niezbyt wyrazistym nalotem rdzy, w pewnych wy
padkach zaś zachowywały miejscami połysk metalu. Dostępne dla oględzin 
tkanki ciała trupów — twarzy, szyi, rąk'miały przeważnie brudno-zielon- 
kawy odcień, w poszczególnych wypadkach zaś — brudno-brunatny, zupeł
nego jednak rozkładu tkanki, gnicia — nie było. W poszczególnych wy
padkach widoczne były obnażone ścięgna białawej barwy i części mięśni. 
Kiedy byłem obecny przy rozkopywaniu mogił, na dnie wielkiego dołu pra
cowali ludzie, którzy porządkowali i wydobywali zwłoki. Posługiwali się 
przy tym łopatami i innymi narzędziami, brali również zwłoki rękami, wlekli 
je ża ręce, za nogi i odzież z miejsca na miejsce. W ani jednym wypadku 
nie zauważyłem, aby zwłoki rozpadały się lub żeby odrywały się od nich 
poszczególne członki. Uwzględniając wszystko to, co wyżej powiedziałem, 
doszedłem do wniosku, że zwłoki leżały w ziemi nie trzy lata, jak twierdzili 
Niemcy, lecz znacznie krócej. Mając na uwadze, że w mogiłach zbioro
wych gnicie trupów następuje szybciej niż w pojedynczych i tym bardziej 
bez trumien, doszedłem do wniosku, że masowego rozstrzelania Polaków do
konano około półtora roku temu i że mogło ono nastąpić jesienią roku 1941 
albo wiosną 1942 roku. Będąc obecny przy rozkopywaniu mogił, przeko
nałem się niezbicie, że popełniona potworna zbrodnia jest dziełem rąk nie
mieckich“.

Zeznania, stwierdzające, że odzież trupów, jej części metalowe, obuwie, 
jak również same zwłoki dobrze się zachowały, złożyli liczni świadkowie, 
przesłuchani przez Komisję Specjalną, którzy brali udział w „wycieczkach“ 
na mogiły katyńskie, między innymi :• kierownik smoleńskiej sieci wodocią
gowej, Kucew I.; nauczycielka szkoły katyńskiej, Wietrowa E.; telefo
nistka smoleńskiego odziału łączności, Szczedrowa N.; mieszkaniec wsi Bo- 
rok, Aleksiejew M.; mieszkaniec wsi Nowe Batieki, Kriwozercew N.; dy
żurny stacji Gniezdowo, Sawwatiejew I.; obywatelka Smoleńska Puszczi- 
na E; lekarz 2. szpitala smoleńskiego, Sidoruk T; lekarz tegoż szpitala 
Kiesarew P. i inni.

USIŁOWANIA NIEMCÓW, ZMIERZAJĄCE DO ZATARCIA 
ŚLADÓW ICH ZBRODNI

Organizowane przez Niemców „wycieczki“, nie osiągały zamierzonego ce
lu. Kto był na mogiłach, dochodził do przekonania, że ma przed sobą ordy
narną, jawną prowokację faszystów niemieckich. Przeto władze niemiec
kie przedsiębrały środki, żeby zmusić do milczenia ludzi powątpiewających.

Komisja Specjalna rozporządza zeznaniami całego szeregu świadków, 
którzy opowiadali o tym, jak prześladowały władze niemieckie tych, którzy 
powątpiewali albo nie wierzyli w prowokację. Zwalniano ich ze służby
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aresztowano, grożono rozstrzelaniem. Komisja ustaliła dwa wypadki roz
strzelania ludzi, którzy nie umieli „trzymać języka za zębami". Tak roz
prawiono się z byłym policjantem niemieckim Zagajnowem i Jegorowem A., 
który pracował przy rozkopywaniu w lesie katyńskim.

Zeznania o prześladowaniu przez Niemców ludzi, którzy wypowiadają 
swe wątpliwości po zwiedzeniu mogił w lesie katyńskim złożyli: posługaczka 
apteki Nr. 1 w Smoleńsku, Zubarewa M.; pomocnica lekarza sanitarnego 
rejonowego wydziału zdrowia dzielnicy Stalinowskiej Smoleńska, Kozłowa 
W. i inni.

' Były komendant katyńskiego rewiru policyjnego Jakowlew-Sokołow E„ 
zeznał:

„Wytworzyła się sytuacja, wywołująca w niemieckiej komendanturze po
ważne zaniepokojenia. Aparatowi policyjnemu w terenie wydano niezwło
cznie instrukcje, -nakazujące przeciąć za wszelką cenę, wszelkie szkodliwe 
rozmowy i aresztować wszystkie osoby, wypowiadające się z niedowierza
niem o „sprawie katyńskiej".

Mnie osobiście, jako komendantowi rewiru policyjnego, instrukcje takie 
dali: w końcu maja roku 1943 niemiecki komendant wsi Katyń, oberleut- 
nant Braung i na początku czerwca — komendant Smoleńskiej policji re
jonowej, Kamieniecki.

Zwołałem zebranie instrukcyjne policjantów mego rewiru, na którym po
leciłem zatrzymywać i odprowadzać na policję każdego, wypowiadającego 
arak zaufania i powątpiewającego o prawdopodobieństwie komunikatów nie
mieckich o rozstrzelaniu przez bolszewików jeńców wojennych — Polaków. 
Wykonując te instrukcje władz niemieckich, postępowałem obłudnie, sam 
bowiem byłem przekonany, że „sprawa katyńska" jest prowokacją niemiec
ką. Całkowicie się o tym przekonałem, kiedy sam byłem z „wycieczka“ w 
lesie katyńskim“.

Widząc, że „wycieczki" ludności miejscowej na mogiły katyńskie nie pro
wadzą do celu, niemieckie władze okupacyjne zarządziły latem roku 1943 
zakopanie tych mogił.

Przed wycofaniem się ze Smoleńska, niemieckie władze okupacyjne za
częły śpiesznie zacierać ślady swych zbrodni. Willa, którą zajmował sztab 
537 batalionu roboczego, została doszczętnie spalona. Troje dziewcząt _
Aleksiejewą, Michajłową i Konachowską Niemcy poszukiwali we wsi Bo- 
rok, żeby je uprowadzić ze sobą, a może uśmiercić. Poszukiwali również 
Niemcy swego głównego „świadka" Kisielewa P„ ale ten zdążył ukryć się 
wraz z rodziną. Niemcy spalili jego dom.

Niemcy starali się również schwytać innych „świadków“ _  byłego za
wiadowcę stacji Gniezdowo, Iwanowa S. i byłego dyżurnego tej stacji 
Sawwatiejewa I., jak również byłego spinacza stacji Smoleńsk Zacharo- 
wa M.

Tuż przed wycofaniem się ze Smoleńska,- faszystowscy okupanci niemiec
cy poszukiwali profesorów Bazylewskiego i Jefimowa. Obydwu im udało 
się uniknąć uprowadzenia lub śmierci jedynie dlatego, że się zawczasu 
ukryli.
, Jednakże nie udało się faszystowskim najeźdźcom niemieckim zatrzeć 
śladów i ukryć swych zbrodni.

Dokonana ekspertyza sądowo-lekarska ekshumowanych zwłok dowodzi 
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niezbicie, że rozstrzelania jeńców wojennych — Polaków dokonali sami 
Niemcy.

Poniżej przytoczony jest akt ekspertyzy sądowo-lekarskiej.

AKT EKSPERTYZY SĄDOWO-LEKARSKIEJ

Z polecenia Komisji Specjalnej do ustalenia i zbadania okoliczności roz
strzelania przez niemieckich najeźdźców faszystowskich w lesie katyńskim 
(w pobliżu m. Smoleńska) jeńców wojennych — oficerów polskich, komisja 
biegłych sądowo-lekarskich w składzie:

Naczelny ekspert sądowo-lekarski Ludowego Komisariatu Zdrowia ZSRR, 
dyrektor Państwowego Instytutu Naukowo-Badawczego Medycyny Sądo
wej Ludowego Komisariatu Zdrowia ZSRR — W. Prozorowski;

Profesor medycyny sądowej 2. Moskiewskiego Państwowego Instytutu Le
karskiego, doktor medecyny — W. Smolianinow;

Profesor anatomii patologicznej, doktor medycyny — D. Wyropajew;
Starszy pracownik naukowy Wydziału Sądowo-Chemicznego Państwowe

go Instytutu Naukowo-Badawczego Medycyny Sądowej Ludowego Komisa
riatu Zdrowia ZSRR, doktor P. Siemienowski;

Starszy pracownik naukowy Wydziału Sądowo-Chemicznego Państwowe
go Instytutu Naukowo-Badawczego Medycyny Sądowej Ludowego Komi
sariatu ZSRR, docent M. Szwajkowa;

z udziałem:

Naczelnego eksperta sądowo-lekarskiego frontu zachodniego, majora służ
by sanitarnej Nikolskiego;

Eksperta sądowo-lekarskiego N armii, kapitana służby sanitarnej, Bu- 
Sojedowa;

Kierownika Laboratorium Anatomo-Patologicznego Nr. 92, majora służ
by sanitarnej, Subotina;

Majora służby sanitarnej, Ogłoblina;
Lekarza — specjalisty, starszego lejtnanta służby sanitarnej, Sadykowa;
Starszego lejtnanta służby sanitarnej, Puszkarjewej;
w okresie od 16 do 23 stycznia 1944 roku przeprowadzała ekshumację i 

badania sądowo-lekarskie zwłok jeńców wojennych — Polaków, pochowa
nych w mogiłach na terytorium „Kozie Góry“ w lesie katyńskim, w odległoś
ci 15 kilometrów od Smoleńska. Zwłoki jeńców wojennych — Polaków by
ły pochowane w bratniej mogile o wymiarach około 60 X 60 X 3 m. •— i 
oprócz tego w oddzielnie położonej mogile o wymiarach około 7 .X 6 X 3,5 m. 
z mogił ekshumowano i zbadano 925 zwłok.

Ekshumacja i badanie sądowo-lekarskie zwłok przeprowadzono w celu 
stwierdzenia:

a) tożsamości nieboszczyków;
b) przyczyny śmierci;
c) czasu pochowania.
Okoliczności sprawy: patrz materiały Komisji Specjalnej.
Dane obiektywne: patrz protokóły sądowo-lekarskich badań zwłok.
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ORZECZENIE

Komisja biegłych sądowo-lekarskich, opierając się na wynikach sądowo- 
lekarskich badań zwłok, dochodzi do następujących wniosków:

Po rozkopaniu mogił i wydobyciu z nich zwłok stwierdzono:

a) w masie zwłok jeńców wojennych — Polaków, znajdują się zwłoki w
ubraniu cywilnym, liczba ich w stosunku do liczby ogólnej zbadanych zwłok 
jest nieznaczna (zaledwie 2 na 925 wydobytych zwłok), na zwłokach były 
buty typu wojskowego; . .

b) odzież na zwłokach jeńców wojennych świadczy, że jeńcy ci byli ofi
cerami i częściowo szeregowcami armii polskiej;

c) ujawnione przy oględzinach odzieży przecięcia kieszeni i butów, wy
wrócone kieszenie i rozdarcie ich świadczą, że cała odzież na wszystkich 
zwłokach (płaszcz, spodnie itd.) z reguły nosi ślady rewizji, dokonanej na 
zwłokach; . ,. . . .d) w niektórych wypadkach stwierdzono, że kieszenie są małe, w xie- 
szeniach tych, jak również w pociętych i podartych kieszeniach, pod pod
szewką mundurów, w paskach spodni, w onucach i skarpetkach znaleziono 
skrawki gazet, broszury, modlitewniki, znaczki pocztowe, karty pocztowe 
i listy, kwity, notatki i inne dokumenty; jak również przedmioty wartoś
ciowe (sztaba złota, złote dolary), fajki, scyzoryki, bibułkę do papierosów, 
■chusteczki do nosa itp.;

e) na części dokumentów (nawet bez badań specjalnych) przy ich oglę
dzinach stwierdzono daty, sięgające okresu od 12 listopada 1940 r. do 20 
czerwca 1941 r.; . .

f) materiał odzieży, zwłaszcza płaszczów, mundurów, spodni i koszu, 
•wierzchnich zachował się dobrze i z wielkim trudem da się podrzeć rękoma;

g) u bardzo niewielkiej liczby zwłok (20 spośród 925) ręce były z tyłu 
.związane, za pomocą' białych plecionych sznurów.

Stan odzieży na zwłokach, mianowicie fakt, że mundury, koszule, paski, 
spodnie i kalesony są zapięte, koszule wpuszczone do spodni — świadczy, 
że oględzin zewnętrznych tułowia i kończyn zwłok przedtem nie dokonywano.

Zachowanie się w całości skóry na głowie i brak na niej,, jak również 
na skórze piersi i brzucha (oprócz trzech wypadków na 925) jakichkolwiek 
nacięć, przecięć i innych oznak czynności ekspertów świadczy, że badań 
sądowo-lekarskich zwłok nie dokonywano, sądząc według zwłok ekshumo
wanych przez komisję biegłych sądowo-lekarskich.

Zewnętrzne i wewnętrzne oględziny 925 zwłok pozwalają stwierdzić rany 
postrzałowe głowy i szyi, w czterech wypadkach połączonych z uszkodze
niem kości sklepienia czaszki tępym, twardym, ciężkim narzędziem. Oprócz 
tego w nieznacznej liczbie wypadków stwierdzono uszkodzenie brzucha przy 
równoczesnym zranieniu głowy. .

Otwory wejściowe ran postrzałowych są z reguły pojedyncze, rzadziej — 
podwójne, położone są w okolicy wielkiego otworu potylicowego lub na jego 
krawędzi. W niewielkiej liczbie wypadków wejściowe otwory postrzałowe 
ujawniono na tylnej powierzchni szyi, na poziomie 1, 2, 3 kręgu szyjnego.

Otwory wyjściowe znajdują się najczęściej w okolicy czoła, rzadziej — w 
okolicy ciemienia i skroni, a także na twarzy i szyi. W 27 wypadkach rany 
postrzałowe okazały się ślepe (bez otworów wyjściowych) i u wylotu ka
nałów postrzałowych pod miękkimi powłokami czaszki, w jej kościach, w 
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błonie i w szarej masie mózgowej znaleziono zniekształcone kule, używane 
do strzelania z pistoletów automatycznych, głównie kalibru 7,65 mm.

Rozmiary otworów wejściowych na kości potylicowej pozwalają wnios
kować, że przy rozstrzeliwaniu używano broni palnej dwóch kalibrów, w 
przeważającej większości wypadków — poniżej 8 mm. czyli 7,65 mm. i mniej
— w mniejszej liczbie wypadków — powyżej 8 mm., czyli 9 mm.

Rodzaj pęknięć kości czaszki i stwierdzenie w niektórych wypadkach resz
tek prochu przy otworach wejściowych kul świadczą o tym, że wystrzałów 
dokonywano wprost lub prawie wprost.

Układ wejściowych i wyjściowych otworów kul świadczy, że wystrzałów 
dokonywano z tyłu, w głowę pochyloną ku przodowi. Przv tym kanał rany 
poswri.ałowej przechodził przez ważne dla życia części mózgu lub blisko nich 
i zniszczenie tkanki mózgu było przyczyną śmierci.

Ujawnione na kościach sklepienia czaszki uszkodzenia tępym, twardym, 
ciężkim narzędziem towarzyszyły ranom postrzałowym głowy i same przez 
się nie stanowiły przyczyny śmierci.

Badania sądowo-lekarskie zwłok, przeprowadzone w okresie od 16 do 23 
stycznia 1944 roku świadczą o tym, że wcale nie ma zwłok w stanie roz
kładu lub zniszczenia i że wszystkie 925 zwłok dobrze się zachowały — 
znajdują się w stadium początkowym utraty przez nie wilgoci (co naj
częściej i najwyraźniej wystąpiło w okolicy piersi i brzucha, niekiedy rów
nież na kończynach); w stadium początkowym tworzenia się woszczku tłu
szczowego; w ostrym stopniu u zwłok z dna mogił; w stadium odwodnienia 
tkanek zwłok połączonego z utworzeniem się woszczku tłuszczowego.

Na szczególną uwagę zasługuje okoliczność, że mięśnie tułowia i koń
czyn całkowicie zachowały swoją strukturę makroskopową i swój zwykły 
prawie kolor; wewnętrzne organa jamy piersiowej i brzusznej zachowały 
swą konfigurację, w całym szeregu przypadków mięsień serca na przecię
ciach miał wyraźnie występującą budowę i właściwe mu zabarwienie, a 
mózg ujawniał charakterystyczne właściwości struł turalne z wyraźnie od
cinającą się granicą szarej i białej masy. Oprócz badania mikroskopowe
go tkanek i organów zwłok ekspertyza sądowo-lekarska wyodrębniła odpo
wiedni materiał dla dalszych badań mikroskopowych i chemicznych w wa
runkach laboratoryjnych.

Dla zachowania się w całości tkanek i organów zwłok, pewne znaczenie 
miały właściwości gleby w miejscu znalezienia zwłok.

Po rozkopaniu mogił zwłoki po wydobyciu ich na powierzchnię znalazły 
się na powietrzu i ulegały działaniu ciepła i wilgoci w okresie wiosny — 
lata 1943 roku. Mogło to wywrzeć wpływ na gwałtowny rozwój procesu 
rozkładania się zwłok.

Jednakże stopień odwodnienia zwłok i utworzenia się w nich woszczku 
tłuszczowego, szczególnie zaś dobre zachowanie się mięśni i organów wew
nętrznych oraz odzieży pozwalają stwierdzić, że zwłoki znajdowały się w 
ziemi przez niedługi okres czasu.

Zestawiając stan zwłok w mogiłach na terytorium „Kozich Gór“ ze sta
nem zwłok w innych miejscach pochowania w Smoleńsku i jego najbliż
szych okolicach — w Geaeonówce, Magalenszczynie, Readowce, w obozie 
Nr. 126 w Krasnym Borze itd. (por. akt ekspertyzy sądowo-lekarskiej z 
dnia 22 października 1943 r.), należy uznać, że zwłoki jeńców wojennych
— Polaków, pochowano na terytorium „Kozich Gór“ około dwóch lat temu. 
Znajduje to swoje całkowite potwierdzenie w znalezionych w ubraniach do
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kumentach, wyłączających wcześniejszy termin pochowania (por. punkt „e“, 
str. 36, oraz opis dokumentów).

Komisja biegłych sądowo-lekarskich na podstawie danych i wyników 
badań —

uważa za stwierdzony fakt uśmiercenia za pomocą rozstrzelania jeńców 
wojennych — oficerów i częściowo szeregowych armii polskiej;

stwierdza, że rozstrzelanie to nastąpiło w okresie około 2 lat temu, 
czyli między wrześniem a grudniem roku 1941;

upatruje w akcie znalezienia przez komisję biegłych sądowo-lekarskich w 
ubraniach zwłok przedmiotów wartościowych i dokumentów, mających datę 
1941 r. — dowód, że niemieckie władze faszystowskie, które przepro
wadziły wiosną—latem 1943 roku rewizję zwłok, dokonały jej, nieskrupu- 
latnie, znalezione zaś dokumenty świadczą o tym, że rozstrzelania dokonano 
po czerwcu 1941 roku; ł

stwierdza, że w roku 1943 Niemcy dokonali nader znikomej liczby sekcyj 
zwłok rozstrzelanych jeńców wojennych — Polaków;

stwierdza całkowitą identyczność metody rozstrzeliwania jeńców wojen
nych — Polaków i sposobu rozstrzeliwania radzieckiej ludności cywilnej i 
radzieckich jeńców wojennych, które to sposoby niemieckie władze faszy
stowskie szeroko stosowały na przejściowo okupowanym terytorium ZSRR, 
m.in. w miastach — Smoleńsk, Orzeł, Charków, Krasnodar,'Woroneż.

Naczelny ekspert sądowo-lekarski Ludowego Komisariatu Zdrowia 
ZSRR, dyrektor Państwowego Instytutu Naukowo-Badawczego 
Medycyny Sądowej Ludowego Komisariatu Zdrowia ZSRR

(—) W. Prozorowski

Profesor medycyny sądowej 2. Moskiewskiego Państwowego Insty
tutu Lekarskiego, doktor medycyny

(—) W. Smolianinow

Profesor anatomii patologicznej, doktor medycyny
(—) D. Wyropajew

i
Starszy pracownik naukowy Wydziału Patologicznego' Państwo
wego Instytutu Naukowo-Badawczego Medycyny Sądowej Ludo
wego Komisariatu Zdrowia ZSRR, doktor

(—) P. Siemiencwaki

Starszy pracownik naukowy Wydziału Sądowo-Chemicznego Pań
stwowego Instytutu Naukowo-Badawczego Medycyny Sądowej Lu
dowego Komisariatu Zdrowia ZSRR, docent

(—) M. Szwajkowa 
Smoleńsk, 24 stycznia 1944 roku.

DOKUMENTY ZNALEZIONE PRZY ZWŁOKACH

Oprócz danych, zawartych w akcie ekspertyzy sądowo-lekarskiej, czas 
rozstrzelania jeńców wojennych — oficerów polskich przez Niemców (je
sień 1941 r., a nie wiosną 1940 r., jak twierdzą Niemcy) ustalają również, 
ujawnione przy rozkopaniu mogił dokumenty, odnoszące się nie tylko dc 
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drugiej połowy 1940 roku, lecz również do wiosny i lata (marzec—czerwiec) 
1941 roku.

Spośród znalezionych przez biegłych sądowo-lekarskich dokumentów, na 
szczególną uwagę zasługują następujące:

1. Na zwłokach Nr. 92:
List z Warszawy, adresowany do Czerwonego Krzyża dla Centralnego 

Biura Jeńców Wojennych — Moskwa, ul. Kujbyszewa, Nr. 12. List napi
sany po rosyjsku. W liście tym, Zofia Zygoń prosi zakomunikować jej 
miejsce pobytu jej męża Tomasza Zygonia. List datowany 12. IX. 1940 r. 
Na kopercie widnieje niemiecki stempel pocztowy — „Warszawa, IX-40“ 
i stempel „Moskwa, Poczta Główna, 9 ekspedycja, 28. IX. 40 roku“ i rezo
lucja czerwonym atramentem po rosyjsku: „Ewid. stwierdzić obóz i skie
rować do wręczenia. 15. XI. 40“ (podpis nieczytelny).

2. Na zwłokach Nr. 4:
Karta pocztowa, polecona Nr. 0112 z Tarnopola ze stemplem pocztowym 

„Tarnopol 12. XI. 40 r.“
Tekst napisany odręcznie i adres wybladły.
3. Na zwłokach Nr. 101:
Kwit Nr. 10293 z dnia 19. XII. 1939, wydany przez obóz kozielski, potwier

dzający otrzymanie od Lewandowskiego Edwarda Adamowicza złotego ze
garka.. Na odwrocie kwitu notatka z dnia 14 marca 1941 r. o sprzedaży 
tego zegarka w magazynie „Juwelirtorgu“.

4. Na zwłokach Nr. 46:
Kwit (Nr. nieczytelny) wydany 16. XII. 1939 r. przez obóz starobielski, 

potwierdzający otrzymanie od Araszkiewicza Włodzimierza Rudolfowicza 
złotego zegarka. Na odwrocie kwitu notatka z dnia 25 marca 1941 roku, 
że zegarek sprzedano w magazynie „Juwelirtorgu“.

5. Na zwłokach Nr. 71:
Papierowy obrazek święty z wizerunkiem Chrystusa, znaleziony między 

144 i 145 stroną modlitewnika katolickiego. Na odwrocie obrazka świętego 
napis, z którego czytelny jest podpis — „Jadwinia“ i data „4 kwietnia 
1941 r.“

6. Na zwłokach Nr. 46:
Kwit z dnia 6 kwietnia 1941 r., wydany przez obóz Nr. 1-ON, potwier

dzający otrzymanie od Araszkiewicza pieniędzy w sumie 225 rubli.
7. Na tychże zwłokach Nr. 46:
Kwit z dnia 5 maja 1941 r. wydany przez obóz Nr. 1-ON, potwierdzający 

otrzymanie od Araszkiewicza pieniędzy w sumie 102 rubli.
8. Na zwłokach Nr. 101:
Kwit z dnia 18 maja 1941 r., wydany przez obóz Nr. 1-ON, potwierdza

jący otrzymanie od Lewandowskiego Z„ pieniędzy w sumie 175 rubli.
9. Na zwłokach Nr. 53:
Nie wysłana karta pocztowa po polsku i adresowana: Warszawa, Baga

tela 15, m. 47, Irena Kuczyńska. Datowana 20 czerwca 1941 r. Nadawca 
Stanisław Kuczyński.

WNIOSKI OGÓLNE

Ze wszystkich materiałów, znajdujących się w posiadaniu Komisji Spe
cjalnej, mianowicie — zeznań przeszło 100 przesłuchanych przez Komisję 
świadków, danych ekspertyzy sądowo-lekarskiej, dokumentów i dowodów 
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rzeczowych wydobytych z mogił lasu katyńskiego, wypływają nieodparcie 
następujące wnioski:

1. Jeńcy wojenni — Polacy, którzy przebywali w trzech obozach na za
chód od Smoleńska i zatrudnieni byli przed rozpoczęciem się wojny na ro
botach drogowych, znajdowali się tam również i po wtargnięciu okupantów 
niemieckich do Smoleńska — do września 1941 włącznie,

2. W lesie katyńskim na jesieni 1941 roku niemieckie władze okupacyjne
dokonywały masowych rozstrzeliwań jeńców wojennych — Polaków z wy
żej wymienionych obozów; i ■ ,

3. Masowych rozstrzeliwań jeńców wojennych — Polaków w lesie ka
tyńskim dokonywał niemiecki urząd wojenny, ukrywający się pod umowną 
nazwą „Sztab 537 batalionu roboczego“, na czele którego stał Oberst
leutnant Arnes i jego współpracownicy — ober-leutnant Rex, leutnant 
Hott;

4. W związku z pogorszeniem się dla Niemiec na początku roku 1943 
ogólnej sytuacji wojennej i politycznej, niemieckie władze okupacyjne przed
sięwzięły w celach prowokacyjnych szereg środków, zmierzających do przy
pisania ich własnych zbrodni organom władzy radzieckiej z takim wyra
chowaniem, aby skłócić Rosjan z Polakami;

5. W tym celu: ...»
a) niemieccy najeźdźcy faszystowscy za pomocą perswazyj, usiłowań 

przekupstwa, gróźb i barbarzyńskiego znęcania się, starali się -znaleźć 
„świadków“ spośród obywateli radzieckich, którzy by złożyli fałszywe zez
nania o tym, że jeńcy wojenni — Polacy zostali rozstrzelani rzekomo przez 
organa władzy radzieckiej na wiosnę 1940 roku;

b) niemieckie władze okupacyjne wiosną 1943 roku zwoziły z innych 
miejsc zwłoki rozstrzeliwanych przez nich jeńców wojennych — Polaków i 
wrzucali je do rozkopywanych mogił lasu katyńskiego, mając na celu za
tarcie śladów własnych zbrodni i zwiększenie liczby „ofiar bestialstw bol
szewickich“ w lesie katyńskim;

c) przygotowując się do swej prowokacji, niemieckie władze okupacyjne 
do robót, związanych z rozkopaniem mogił w lesie katyńskim, wydobyciem 
stamtąd kompromitujących je dokumentów i dowodów rzeczowych, wyko
rzystali do 500 jeńców wojennych — Rosjan, którzy po wykopaniu tych 
robót zostali przez Niemców rozstrzelani.

6. Dane ekspertyzy sądowo-lekarskiej ustalają w sposób nie budzący 
żadnych wątpliwości, że:

a) egzekucje odbyły się na jesieni 1941 roku;
b) oprawcy niemieccy, rozstrzeliwując jeńców wojennych — Polaków sto

sowali ten sam sposób, tj. wystrzał z pistoletu w tył czaszki, który stosowali 
przy masowych morderstwach obywateli radzieckich w innych miastach, w’ 
szczególności w Orle, Woroneżu, Krasnodarze i w tymże Smoleńsku.

7. Wnioski, wypływające z zeznań świadków i ekspertyzy sądowo-lekar
skiej, że jeńcy wojenni — Polacy rozstrzelani zostali przez Niemców na 
jesieni 1941 roku, znajdują całkowite potwierdzenie w dowodach rzeczo
wych i dokumentach, wydobytych z mogił katyńskich;

8. Rozstrzeliwując jeńców wojennych — Polaków w lesie katyńskim, nie
mieccy najeźdźcy faszystowscy konsekwentnie realizowali swoją politykę 
fizycznego tępienia narodów słowiańskich. —

Przewodniczący Komisji Specjalnej, członek Nadzwyczajnej Komi
sji Państwowej, członek Akademii Nauk

(—) N. Burdenko
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Członkowie :
Członek Nadzwyczajnej Komisji Państwowej, członek Akademii 
Nauk , _ , , .(—) Aleksy Tołstoj

Członek Nadzwyczajnej Komisji Państwowej
(—) Metropolita Mikołaj

Przewodniczący Komitetu Wszechsłowiańskiego, generał lejtnant
(—) A. Gundorow

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Towarzystw
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

(—) S. Kolesnikow

Ludowy Komisarz Oświaty RSFRR, członek Akademii
(—) W. Potiomkin

Szei Służby Sanitarnej Czerwonej Armii, generał pułkownik
(—*■)  E. S mimów

Przewodniczący Smoleńskiego Obwodowego Komitetu Wykonaw
czego

(—) R. Mielników
Smoleńsk, 24 stycznia 1944 r.



ROZDZIAŁ VIII.

Międzynarodowa Komisja Lekarska

1. SPRAWOZDANIE MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI 
LEKARSKIEJ*)

•) Komunikat ten został ogłoszony w prasie niemieckiej, a w Szczególności 
w centralnym organie partii hitlerowskiej („Voelkischer Beobachter“ z dnia 
4. V. 1944). Dokument ten został następnie opublikowany w niemieckim oficjal
nym zbiorze dokumentów w sprawie Katynia „Amtliches Material“ (patrz rozdz. 
VI). Tekst, tutaj przytoczony, jest dosłownym tłumaczeniem z wymienionego, 
oficjalnego zbioru niemieckiego.

Międzynarodowa Komisja Lekarska, która z inicjatywy władz niemiec
kich przeprowadziła badania grobów w lesie katyńskim, ogłosiła w pierw
szych dniach maja 1943 roku następujący komunikat:

Od 28 do 30 kwietnia 1943 roku Komisja, składająca się z przedstawi
cieli medycyny sądowej i kryminologii uniwersytetów europejskich, oraz 
innych profesorów medycyny, przeprowadziła badania naukowe, we wspól
nych grobach oficerów polskich w lesie katyńskim pud Smoleńskiem.

Komisja składała się z następujących członków:
1. Belgia — dr. Speleers, prof, okulist. uniw. w Gandawie;
2. Bułgaria — dr. Markov, doc. med. sąd. i kryminologii uniw. w Sofii;
3. Dania — dr. Tramsen, asyst. Instytutu medycyny sąd. w Kopenhadze;
4. Finlandia — dr. Saxen, prof, anatomii patol. w Helsinkach;
5. Kroacja — dr. Miłosławicz, prof. med. sąd. i krym. w Zagrzebiu;
6. Włochy — dr. Palmieri, prof. med. sąd. i krym. w Neapolu;
7. Holandia — dr. de Burlet, prof, anatomii uniw. w Greningen;
8. Prot. Czech i Moraw — dr. Hajek, prof. med. sąd. i krym. w Pradze;
9. Rumunia dr. Birkle, rzeczoznawca med. sąd. rumuńskiego minis

terstwa sprawiedliwości;
10. Szwajcaria — dr. Naville, prof. med. sąd. w Genewie;
11. Słowacja — dr. Subik, prof, anatomii patologicznej w Bratisławie;
12. Węgry — dr. Orsós, prof. med. sąd. i krym. w Budapeszcie.

Ponadto pracom i konferencjom delegacji towarzyszyli:
1. dr. Buhtz, prof. med. sąd. i krym. we Wrocławiu, prowadzący z ramie

nia nacz. dtwa sił zbrojnych, ekshumację w Katyniu,
2. Lekarz insp. dr. Costedoat, towarzyszący pracom komisji z ramienia 

szefa rządu francuskiego.
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Odkrycie grobów oficerów polskich w lesie katyńskim pod Smoleńskiem, 
o którym ostatnio dowiedziały się władze niemieckie, spowodowało szefa 
służby zdrowia Rzeszy, dr. Conti, do zaproszenia wyżej wymienionych spe
cjalistów różnych krajów europejskich do zbadania odkrycia w Katyniu, 
celem przyczynienia się do wyjaśnienia tego jedynego w swoim rodzaju

^Komisja osobiście przesłuchała licznych okolicznych świądków rosyjskich, 
którzy między innymi potwierdzili, że w ciągu miesiąca marca i kwietnia 
1940 roku, duże transporty kolejowe oficerów polskich, nadchodzące prawie 
codziennie na stację kol. Gniezdowa, położoną w pobliżu Katynia, zostały 
tam wyładowane i że jeńcy byli odsyłani samochodami ciężarowymi w kie
runku lasu katyńskiego, i nigdy ich więcej nie widziano. Komisja zbada
ła ponadto odkrycia i wyniki badań poprzednich oraz przeglądnęła znale
zione materiały dowodowe. 982 zwłok zostało ekshumowanych do 30 kwiet
nia 1943 r. Około 70% tej liczby zostało kolejno zidentyfikowanych, pa
piery zaś innych mogły być użyte do ich zidentyfikowania, dopiero po 
uprzednim ich oczyszczeniu. Zwłoki ekshumowane przed przyjazdem ko
misji zostały wszystkie zbadane, a ich autopsja w przeważnej części zo
stała przeprowadzona przez prof. Buhtza i jego współpracowników. Do 
tego dnia otwarto siedem grobów masowych, z których największy przy
puszczalnie zawierał około 2.500 ciał oficerów. .

Członkowie komisji osobiście przeprowadzali autopsje 9 zwłok 1 Przy
stąpili do ustalenia dowodów w wypadkach specjalnie wybranych. Bada
nia i ustalenie dowodów dały następujące wyniki sądowo-medyczne:

Dla wszystkich zwłok, bez wyjątku, ekshumowanych do tego dnia, ustalo
no jako powód śmierci — strzał w głowę. Były to zawsze strzały w kark 
i przeważnie strzały pojedyńcze, w rzadkich wypadkach strzały podwójne, 
w jednym wypadku strzał potrójny w kark. Wlot kuli znajdował się we 
wszystkich wypadkach, w dolnej części karku, uszkadzał kość potyliczną 
w pobliżu otworu potylicznego, zaś wylot przeważnie w czole na linii wło
sów, w bardzo rzadkich wypadkach w okolicy niższej czoła. Chodziło wy
łącznie o strzały pistoletu, kalibru mniejszego niż 8 mm. Pęknięcia czaszki, 
ślady prochu na kości podstawy czaszki tuż przy wlocie, jak również po
dobieństwo kanałów postrzałowych, dowodzą strzału z lufy przyłożonej tuż 
przy karku lub z bezpośredniego pobliża. Uderzające podobieństwo obrażeń 
i umiejscowienie ran wlotowych na ograniczonej części tyłogłowia, dowodzą 
wprawnej ręki. ... .... .

U licznych zwłok stwierdzono podobne związania rąk, a w kilku wypad
kach lekkie uszkodzenia bagnetem na ubraniu i skórze. Sposób wiązania 
odpowiada sposobowi, stwierdzonemu na zwłokach cywilnych Rosjan, rów
nież ekshumowanych w lesie katyńskim, a dużo wcześniej pogrzebanych. 
Nadto stwierdzono, że strzały w kark cywilnych Rosjan były oddane ręką 
równie wprawną. Znalezienie pocisku, który uszkodził rekoszetem głowę 
polskiego oficera, zabitego strzałem w kark i który wtłoczył tylko zewnętrz
ną blaszkę kości, dowodzi, że kula ta poprzednio zabiła innego oficera i po 
wyjściu uderzyła w ciało już zabitego, leżącego w rowie oficera. Wypar 
dek ten pozwala przypuszczać, że rozstrzeliwania miały miejsce również w 
rowach, celem uniknięcia przenoszenia zwłok na miejsce grzebania.

Groby masowe znajdują się na polankach leśnych. Polanki te są zupę - 
nie zniwelowane i obsadzone młodymi sosnami. Według własnych oględzin 
przez członków komisji i według zeznań nadleśniczego von Herff, który 
został powołany, jako rzeczoznawca, chodzi tutaj o co najmniej pięcioletnie
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sadzonki sosnowe, źle rozwinięte w cieniu wielkich drzew, które zostały 
przed trzema laty na tym miejscu zasadzone. Doły były kopane następu
jącymi po sobie tarasami w okolicy pagórkowatej i wyłącznie piaszczystej. 
Częściowo sięgają one podskórnej wody. Zwłoki są prawie wyłącznie uło
żone na brzuchach, ściśnięte i układane metodycznie po bokach, ku środkowi 
zaś więcej nieregularnie. Nogi są prawie zawsze wyciągnięte. Jest oczy
wistym, że układanie było systematyczne.

Według zgodnego spostrzeżenia przez Komisję, mundury zwłok ekshu
mowanych posiadają na ogół szczególne cechy właściwe mundurom pol
skim jak: guziki, odznaki, odznaczenia, buty, znaki na bieliźnie itp. Cho
dzi o umudurowanie zimowe. Często znajduje się futra, kurtki skórzane, 
pullowery, buty oficerskie i czapki, właściwe polskim oficerom. W nie
licznych wypadkach nie chodzi o oficerów, a w jednym wypadku o duchow
nego. Ubrania odpowiadają miarom odpowiednich zwłok. Bielizna jest 
starannie zapęta, jak również szelki i paski. Wynika z tego, że zwłoki zo
stały pochowane w mundurach, noszonych aż do śmierci. Przy zwłokach 
nie znaleziono ani zegarków, ani pierścionków, chociaż z zapisków poczy
nionych w notatnikach z podaniem dokładnego czasu wynika, że oficerowie 
powinni byli posiadać zegarki, jeszcze w ciągu ostatnich dni i ostatnich 
godzin. Przedmioty z metali szlachetnych zostały znalezione ukryte tylko 
przy kilku zwłokach. Bilety bankowe znaleziono w dużej ilości jak również 
dość często bilon. Poza tym znaleziono przy kilku zwłokach pudełka za
pałek i pudełka polskich papierosów, a w kilku wypadkach kapciuchy na 
tytoń i papierośnice z napisem „Kozielsk“ (nazwa ostatniego obozu jeńców 
w ZSSR, gdzie przebywała większość pomordowanych).

Dokumenty znalezione przy zwłokach (dzienniczki, listy i gazety) są da
towane z czasu, sięgającego od jesieni 1939 roku do kwietnia i marca 1940 
roku. Ostatnia data zbadana do dziś dnia jest datą gazety rosyjskiej z 22 
kwietnia 1940 r. Napotkano na rodzaj i stopień rozkładu zwłok najzupeł
niej różny, zależnie od umieszczenia zwłok i ich miejsca w masie. Poza 
mumifikacją na wierzchu i po bokach masy zwłok, spotyka się wilgotną 
macerację w środkowych częściach. Zlepienie i złączenie zwłok sąsiadują
cych przez zgęstniałą trupią ciecz, a zwłaszcza zdeformowania wynikłe 
wskutek nacisku, dowodzą ich pierwotnego ułożenia. Nie znaleziono na żad
nych zwłokach owadów, ani ich pozostałości, mogących sięgać czasu ich po
grzebania. Dowodzi to, że rozstrzeliwanie i grzebanie miało miejsce w zi
mowej porze roku, wolnej od owadów.

Zbadano pewną ilość czaszek, celem wykrycia przemiany, która według 
doświadczeń poczynionych przez profesora Orsósa, ma duże znaczenie dla 
ustalenia czasu śmierci. Chodzi mianowicie o wielowarstwowe złogi soli 
wapiennych już ujednoliconych z martwicą kostną na powierzchni glinias
tej masy mózgowej. U zwłok przebywających mniej niż trzy lata w gro
bie nie spotyka się tych zjawisk. Fenomen ten, w bardzo wyraźnej postaci 
zaobserwowano między innymi w czasie sekcji czaszki zwłok Nr. 526, zna
lezionych na powierzchni wielkiego grobu masowego.

Komisja zakończona została następującym końcowym orzeczeniem:
Komisja zbadała w lesie katyńskim wspólne groby, zawierające zwłoki 

oficerów polskich, z których dotychczas otwarto 7. Z grobów tych wydo
byto dotychczas 982 zwłok, które zostały zbadane, względnie poddane sek
cji oraz zidentyfikowane w 70%. Przyczyną śmierci były wyłącznie po
strzały karku. Z zeznań świadków, dalej z listów, notatek, gazet itd., 
znalezionych przy zwłokach wynika, że egzekucje odbyły się w ciągu mie
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siąca marca i kwietnia 1940 roku. Z powyższym są zupełnie zgodne, pod
kreślone, w protokóle, spostrzeżenia, odnoszące się do masowych grobów jak 
i do pojedynczych zwłok polskich oficerów.

Ekspertyzę podpisały 30 kwietnia 1943 r. w Smoleńsku następujące osoby: 
Dr. Speleers, dr. Markov, dr. Tramsen, dr. Saxen, dr. Palmieri, dr. Mi- 

loslawicz, dr. de Burlet, dr. Hdjek, dr. Birkle, dr. Naville, dr. Subik 
dr. Orsós.

2. CHARAKTERYSTYKA KOMISJI MIĘDZYNARODOWEJ

Genezę i charakter Komisji powołanej przez Niemców, do której weszli 
przedstawiciele wymienionych w protokóle państw, oświetla jeden z jej 
uczestników, jak następuje:

„Komisja ta powołana została na skutek odmowy Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża wzięcia udziału w śledztwie. Jak wiadomo,' Czerwony 
Krzyż w Szwajcarii zmuszony był odmówić, gdyż nie otrzymał na udział 
w śledztwie mandatu ze strony rządu sowieckiego. Wobec takiego stanu 
rzeczy, rząd niemiecki zdecydował się zarządzić śledztwo w zakresie włas
nych możliwości, powierzając badania zbrodni katyńskiej najbardziej zna
nym w Europie specjalistom z dziedziny medycyny sądowej. Do Komisji 
tej zaproszony został również Delegat Rządu Polskiego w Londynie, który 
z zaproszenia wszelako nie skorzystał.

W Berlinie zebrało się trzynastu delegatów różnych państw. Uczeni 
niemieccy nie wzięli udziału, jedynie prof. Buhtz, ordynariusz medycyny 
sądowej Uniwersytetu we Wrocławiu, odgrywał rolę łącznika pomiędzy Ko
misją i władzami niemieckimi.

Już na początku, na wstępnym posiedzeniu członków Komisji ustalono 
zgodnie, że śledztwo prowadzone będzie wyłącznie pod kątem naukowym, 
wykluczając wszelkie momenty polityczne, czy też polemiczne. Następnie 
zaś przystąpiono do opracowania pytań, do odpowiedzi na które Komisja 
powinna się ograniczyć:

1) Identyfikacja zwłok.
2) Przyczyna śmierci.
3) Określenie terminu, w którym śmierć zadano.
Należy zaznaczyć, że przy opracowywaniu znanych wniosków, które zo

stały zredagowane po osiągnięciu kompletnej zgody wszystkich członków 
Komisji, oraz podczas zupełnie obiektywnych badań, Komisja trzymała się 
ściśle wryżej wymienionej wytycznej.

Członkowie komisji posiadali zupełną swobodę ruchu i otrzymali wszelkie 
środki techniczne, jakie mogły im być pomocne. Mogli osobiście schodzić 
do grobów, aby kierować pracami nad wydobywaniem zwłok w miejscu i w 
warunkach według własnego uznania. Jednocześnie, lecz osobno, praco
wała w Katyniu Komisja Polskiego Czerwonego Krzyża, przybyła z War
szawy, która doszła do tych samych wniosków.

Po swym powrocie do Berlina, Komisja złożyła znane sprawozdanie na 
ręce dr. Conti, szefa oddziału biura zdrowia Rzeszy, po czym została roz
wiązana.

Należy zaznaczyć, że prace członków Komisji były całkowicie bezpłatne 
Żaden z członków me otrzymał ani diet ani honorarium, ani żadnych odzna
czeń, ani też żadnych honorów akademickich, czy też jakiegokolwiek in
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nego wynagrodzenia. Zostały im tylko wręczone bilety podróży, a rachun
ki w hotelach były bezpośrednio regulowane“.

Nazwisko autora powyższych uwag, skreślonych w roku 1945, redakcja 
niniejszej książki musi pozostawić na razie nieujawnione. Autor, jak zaz
naczono wyżej, był członkiem Międzynarodowej Komisji Lekarskiej.

3. ODWOŁANIE BUŁGARSKIEGO EKSPERTA 
DOCENTA MARKOVA

Bułgarski ekspert dr. Markov, docent Uniwersytetu w Sofii, odwołał na
stępnie swoje orzeczenie, zawarte w sprawozdaniu Międzynarodowej Komi
sji Lekarskiej, przez siebie podpisanym. Uczynił to naprzód w lutym 1945 
roku, jako oskarżony przed Najwyższym Trybunałem Wojskowym przeciw 
głównym niemieckim zbrodniarzom wojennym w Bułgarii, który to sąd 
został powołany do życia po wycofaniu się z tego kraju wojsk niemieckich 
i wkroczeniu sowieckich.

Pierwsze odwołanie dr. Markova z lutego 1945 doszło do skutku w na
stępstwie okoliczności, które przedstawimy na podstawie nasłuchów angiel
skich bułgarskiego radia w Sofii, ogłoszonych w „News Digest“ BBC.

Radio Sofia nadała w dniu 2. X. 1944 r. mowę bułgarskiego ministra 
sprawiedliwości, Neyczewa. W swojej pierwszej deklaracji — stwierdził 
on — Rząd Frontu Ojczyźnianego oświadczył, że odszuka i wyda w ręce 
Sądu Ludowego tych, którzy „pomimo deklaracji neutralności w stosunku 
do Związku Sowieckiego, prowadzili wobec niego otwarcie wrogą politykę. 
Przystąpienie do paktu anty-kominternowskiegO, napad na sowiecki kon
sulat w Warnie, bezwstydna propaganda sowiecka przez radio i w prasie 
— wszystko to było arogancką prowokacją oczywistych uczuć wdzięczności, 
wierności i pokrewieństwa Bułgarii w stosunku do wielkiego słowiańskiego 
narodu ... wszyscy ci wrogowie ludu, muszą odpowiedzieć za swoje zbrodnie 
wobec narodu, przed Sądem Ludowym“ („News Digest“, 1570, 5. X. 44. 
C. 61).

Tenże minister sprawiedliwości — według komunikatu radia Sofia z 26.
I. 1945 r. — mianował Trzecią Izbę Najwyższą Ludowego Trybunału dla 
osądzenia tych, którzy brali udział w niemieckim fałszerstwie Winnicy i 
Katynia. Na zaproszenie agentów hitlerowskich w Bułgarii, doktorzy, księ
ża i dziennikarze, zgodzili się oglądnąć nazystowskie „dowody sowieckiego 
okrucieństwa“. Aby skompromitować Związek Sowiecki, hitlerowscy pro
pagandziści posłużyli śię swoimi własnymi zbrodniami. Za ich pośrednic
twem rozpowszechnili Niemcy w wielu krajach europejskich tę odrażającą 
historię. Trybunał Ludowy zbada odpowiedzialność tych, którzy brali 
udział w tej narodowej prowokacji. („N. D.“, 1669, 29. I. 45. C. 83). To 
samo Radio Sofia podało do wiadomości dnia 27. I. 1945 r., oświadczenie 
prezesa Trzeciej Najwyższej Izby Trybunału Ludowego, że materiał dowo
dowy przeciwko oskarżonym w tej sprawie, jest już zebrany. Ustalono, że 
propaganda w Bułgarii była podobna do niemieckiej propagandy przeciw 
narodom słowiańskim, a zwłaszcza przeciw Związkowi Sowieckiemu. Z tej 
propagandy wynika jasno, że zebrany został fałszywy materiał dowodowy 
przez ułożenie zwłok i zgromadzenie ludzi, świadczących na rzecz faszystow
skiego reżymu oraz faszystowskiej zbrodni. Następnie zostały podpisane 
dokumenty, poprzednio przez Niemców przygotowane. Ekshumowane ciała 
były naprawdę pochowane w czasie zupełnie różnym niż ten, który poda

148



wała niemiecka propaganda. Stało się zupełnie jasne, że wszystko to było 
oskarżeniem fałszywym, zainscenizowanym przez hitlerowców oraz ich Dłat- 
nych agentów. („N. D.“, 29. I. 45. C. 84).

Dnia 7. II. 1945, prokurator Trzeciej Izby Najwyższej Trybunału Ludo
wego przygotował akt oskarżenia przeciw 6 Bułgarom, którzy brali udział 
w niemieckich zbrodniach Katynia i Winnicy. („N. D.“, 1672, 9. II. 45. C. 
72). Proces przeciw nim rozpoczął się dnia 19. II. 1945. Pierwszy spośród 
oskarżonych dr. Markov oświadczył:

„Czuję się winny wobec bułgarskiego narodu i wobec jego oswobodziciela 
— Rosji, oraz wobec cywilizowanej ludzkości. Winą moją jest, że kiedy 
tyrański rząd Filova wywarł silny nacisk, aby wziąć udział w tym co 
nazwano śledztwem katyńskim, ja nie znalazłem dość siły, aby się temu 
oprzeć i ponieść konsekwencje, które znosili w obozach koncentracyjnych 
i więzieniach odważniejsi, bułgarscy wrogowie polityki rządu“. Dodał on 
następnie, że w interesie prawdy musi stwierdzić, iż nie miał najmniejszego 
zamiaru służyć niemieckiej propagandzie, ani też przyczyniać się do gwał
cenia naszej neutralności.

Markov opisał następnie szczegółowo' swoją podróż do Katynia. Filow 
rozkazał mu jechać tam i zagroził strasznymi konsekwencjami, gdyby od
mówił.

Wyprawa do Katynia była zorganizowana przez Niemców i, jak oskarżo
ny stwierdza, każdemu towarzyszył agent Gestapo, i pod żadnym pozorem 
nie był dozwolony kontakt z miejscową ludnością. Markov następnie przy
stąpił do samego opisu. Jego zdaniem, ciała stanowczo nie były pochowane 
trzy lata przedtem, jak twierdzili Niemcy, lecz o wiele później. Świadko
wie przyprowadzeni przez Niemców robili wrażenie zastraszonych i oczy
wiście byli przez nich pouczeni.

Wśród materiałów dowodowych, pokazanych przez Niemców, był pamięt
nik, pisany rzekomo przez jedną z ofiar do ostatniej minuty. Większość 
delegatów — mówił oskarżony — była przekonana, że te przedmioty nie 
świadczyły absolutnie o niczym. Wszyscy byli zgodni, że stan ciał nie od
powiada okresowi r. 1942*)  jak twierdzą Niemcy. Badanie z roku 1943, 
znalazło ciała oraz odzienie jeszcze w tak dobrym stanie, że wskazywało 
to na datę o wiele późniejszą. Było fizyczną niemożliwością, aby Rosjanie 
dopuścili się tej zbrodni. Pomimo tych stwierdzeń, wszyscy byli zmuszeni 
do podpisania protokółu, chociaż byli przekonani, że był on oczywistym 
fałszerstwem“. („N. D.“, 1689, 21. II. 45. C. 75).

*) Jest to niewątpliwie omyłka druku w „N. D.“, z którego cytujemy. Ma być 
w tym miejscu rok 1940.

W rezultacie prokurator wycofał oskarżenie przeciwko dr. Markovowi 
oraz dr. Mihaylovowi. („N. D.“, 1695 — 28. II. 1945. C. 52), a wyrok osta
teczny i ogłoszony 28. II. 1945, opiewał: Dr. Markov i dr. Mihaylov zostali 
uniewinnieni i zwolnieni. Spośród innych oskarżonych, Archimandryta 
Józef Dikow został skazany na rok więzienia, grzywnę 60.000 lew i pozba
wiony praw obywatelskich na dwa lata. Archimandryta Stefan Nokołow 
został skazany na trzy lata więzienia, grzywnę 100.000 lew i pozbawiony 
praw obywatelskich na lat pięć. Archimandryta Kozhuharow został ska
zany na pięć lat więzienia, grzywnę 100.000 lew i pozbawiony praw oby
watelskich na osiem lat. Były dyrektor narodowej propagandy Borys Ko- 
cew został skazany na pięć lat więzienia, grzywnę 100.000 lew i pozbawiony 
p,raw obywatelskich na osiem lat. („N. D.“, 1698, 2. III. 1945. C. 64).
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Zeznania dr. Markova, złożone w Narymberdze, 1 lipca 1946 r., posia
dały ten sam kierunek co wypowiedzi, wyżej cytowane, podczas procesu 
przed trybunałem ludowym w Sofii. Odnośnie do zagadnienia stanu od
kopanych zwłok, dr. Markov powiedział: „Ciała te były dalekie od rozkła
du, a tłuszcz zaledwie zaczynał przemieniać się w wosk. Moim zdaniem, 
ciała te były pochowane znacznie później, niż trzy lata przedtem. Uważam, 
że ciała te zostały pochowane nie więcej jak rok, albo półtora roku wcześ
niej“.

4. DODATKOWE OŚWIADCZENIE SZWAJCARSKIEGO EKSPERTA, 
PROFESORA FR. NAVILLE'A ZE STYCZNIA 1947 ROKU

We wrześniu 1946 r., czyli kiedy proces norymberski miał się ku koń
cowi, komunistyczny poseł do parlamentu Genewy p. Vincent (komuniści 
szwajcarscy zorganizowani są pod firmą „partii pracy“) uważał za potrzeb
ne zaatakować prof. Franciszka Naville za jego udział w Międzynarodowej 
Komisji Lekarskiej, która przeprowadzała badania w roku 1943 w Katy
niu i ogłosiła następnie znane sprawozdanie. Uczynił to w formie inter
pelacji do genewskiej władzy wykonawczej, czyli Rady Państwa.

Interpelacja znalażła echo na posiedzeniu parlamentu genewskiego (Wiel
ka Rada) z dnia 18 stycznia 1947 r. Przewodniczący rządu kantonalnego 
p. Albert Picot, udzielił dnia tego komunistycznemu posłowi p. Vincent od
powiedzi, której zasadniczą treść stanowiło odczytanie wyjątków raportu 
prof. Naville'a, złożonego rządowi na żądanie, spowodowane interpelacją. 
Oświadczenie p. Alberta Picot, zawierające wyjątki owego raportu, brzmi:

„Na posiedzeniu Wielkiej Rady (Grand Conseil), w dniu 11. IX. 1946 
roku, deputowany Vincent zapytał Radę Państwa jak ocenia ona wypadek 
dr. Naville'a, profesora medycyny sądowej, który przyjął, funkcję eksperta 
na żądanie rządu niemieckiego w kwietniu 1943 roku, w sprawie pochodze
nia 10.000 zwłok oficerów polskich, odkrytych w lesie katyńskim koło Smo
leńska. Wiadomo, że Katyń leży w Rosji, w okolicy którą Rosjanie za
jęli w początkach wojny polsko-niemieckiej,-z roku 1939 i dokąd Niemcy 
przybyli dopiero w lecie lub jesieni 1941 roku, po pierwszych powodzeniach 
ich ofensywy w kierunku na Smoleńsk.*)

•) Przynależność polityczna obszaru, na którym leży Katyń, jest tu określona 
nieściśle. Również przed 19® r. znajdował się on w granicach ZSSR.

Jeśli te zwłoki są zwłokami z 1940 r. albo z zimy 1940 na 1941 r., sprawcy 
znajdują się po-stronie rosyjskiej. Jeśli zwłoki te są zwłokami z jesieni
1941 r. albo 1942 r., mordercami są Niemcy.

Biorąc pod uwagę klimat, zagadnienie może być rozstrzygnięte na pod
stawie stanu postępu rozkładu ciał.

Zwłoki z wiosny 1940 r. przetrwałyby sezony letnie 1940 r., 1941 r„
1942 r., ulegając działaniu ciepła. Zwłoki z końca 1941 r. albo z 1942, 
przetrwałyby jedynie ciepłe lato 1942 r.

Rada Państwa nie uważała za przedmiot swoich rozważań ponurej spra
wy Katynia. Ma ona wypowiedzieć się jedynie odnośnie do trzech punk
tów następujących:

1. Stosunki p. Naville « władzami szwajcarskimi przed jego wyjazdem 
(władzami federalnymi, kantonalnymi i wojskowymi).

2. Czy p. Naville otrzymał zapłatę od Niemiec?
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3. Czy p. Naville zgodził się pracować w warunkach przymusu, sprzecz
nego z honorem genewskiego profesora?

Posiadamy na te trzy tematy bardzo jasny raport p. Naville, z którego 
będę szczęśliwy, mogąc odczytać tutaj wyjątki:

I. WSTĘP

Uważam za potrzebne stwierdzić, że ta okoliczność zobowiązuje mnie do 
wyjścia po raz pierwszy z rezerwy, którą narzuciłem sobie celowo od trzech 
przeszło lat. Nie jestem politykiem. Uważałem, że spełniam mój obowią
zek, uczestnicząc w ekspertyzie technicznej, mającej ża zadanie rzucić tro
chę światła na wiadomą sprawę, ale odmawiałem zawsze odpowiedzi, gdy 
kierowano do mnie liczne zapytania, zarówno ze strony Szwajcarów, jak 
cudzoziemców i gdy proszono mnie o podanie do wiadomości publicznej 
moich stwierdzeń i moich opinii. Błędnie lub słusznie uważałem, że jedy
nie Polacy, którzy zażądali kiedyś by ustalono okoliczności, w których 
10.000 ich oficerów, jeńców, zostało zamordowanych, mogliby wziąć odpo
wiedzialność za wywołanie w tej sprawie publicznej rozprawy, której na
stępstwa nie mogą być prz< /¡dziane.

Wystąpienie p. Vincent zobowiązuje mnie natomiast do dania kilku wy
jaśnień w tej sprawie ...

II. WARUNKI WEZWANIA I PRZYJĘCIA

Przypominam, że kiedy Niemcy odkryli rowy, w których znajdowały się 
tysiące oficerów polskich, pomordowanych, ich zdaniem, przez rosyjską po
licję tajną, rząd polski w Londynie, tak samo jak Czerwony Krzyż Nie
miecki i Polski zażądały od Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzy
ża, przeprowadzenia badań na miejscu. Ponieważ Rosja zdawała się sprze
ciwiać temu badaniu, niemieckie władze sanitarne, aby odpowiedzieć pol
skiemu żądaniu, postanowiły powierzyć zbadanie sprawy zespołowi eks
pertów, złożonemu z przedstawicieli medycyny sądowej, mniej więcej po 
jednemu z każdego kraju neutralnego, czyli bezpośrednio niezainteresowa- 
nemu w tej sprawie.

Rosjanie, uznawszy, że żądanie badania bezstronnego wysunięte przez 
Polaków, stanowiło z ich strony krok wrogi, zerwali stosunki dyplomatycz
ne z rządem polskim, w poniedziałek 26 kwietnia 1943, jak mnie o tym 
poinformował p. min. Froelicher, poseł szwajcarski w Berlinie, do którego 
udałem się natychmiast po moim przybyciu do Berlina.

* * * ■

Było to w nocy 22 kwietnia 1943, kiedy dr. Steiner z Genewy, lekarz nie
mieckiego generalnego konsulatu w Genewie, zapytał mnie, czy chciałbym 
i mógłbym wyjechać w poniedziałek 26 kwietnia, celem wzięcia udziału 
w zespole ekspertów, odnośnie tej sprawy. Niech mi będzie wolno po
wiedzieć tutaj, że nie ukrywałem nigdy wobec nikogo mojej zdecydowanej, 
a nawet mogę powiedzieć gwałtownej wrogości wobec Niemców od r. 1914, 
z powodu ich polityki zagranicznej, którą uważałem zawsze za niebezpieczną 
dla Szwajcarii, a od roku 1933, z powodu zachowania się kierowników re
żymu faszystowskiego. Mógłbym przytoczyć na dowód tego wiele przy
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kładów. Nie były one nieznane moim słuchaczom na uniwersytecie, skoro 
zmarły profesor niemiecki Askanazy, robił mi o to wyrzuty, Wasz departa
ment może zapytać prof. Libeskind‘a, co powiedziałem o wypadkach, wy
wołanych przez jeden z jego wykładów do studentów niemieckich oraz dzie
kana wydziału prawa, w jaki sposób interweniowałem, gdy wybuchła afera 
niemieckich studentów — szpiegów.

W pierwszej chwili więc odmówiłem i wysunąłem nazwiska innych szwaj
carskich przedstawicieli medycyny sądowej. Równocześnie nawiązałem kon
takt, natychmiast z licznymi osobistościami... zwrócono mi uwagę, że nie 
chodzi tu o oddanie usługi Niemcom, lecz o spełnienie słusznego życzenia 
Polaków, którzy domagali się bezstronnych badań, spełnienia wszystkiego 
co potrzeba, by ustalić listę zmarłych oficerów, dokonać wszelkich możliwych 
identyfikacji i zawiadomić rodziny. Muszę przypomnieć w tym miejscu, 
że w przeciwieństwie do wszystkich innych stron wojujących, Rosjanie od
mawiali zawsze podawania list swoich jeńców Międzynarodowemu Komite
towi Czerwonego Krzyża i że od dawna nie było żadnej wiadomości o prze
szło 10.000 oficerach, wziętych przez nich w niewolę.

Na powtórne żądanie dr. Steinera, jak wydaje mi się w piątek wieczór, 
postanowiłem jednak propozycję przyjąć. Wydało mi się, że byłoby pod
łością odmówić współpracy w poszukiwaniu prawdy pod pozorem, że mu
liłbym z konieczności narazić się na niezadowolenie jednej ze stron wo
jujących, oskarżonych o czyn szczególnie odrażający i sprzeczny z współ
czesnymi zwyczajami wojennymi. Nie wiedziałem zresztą w tej chwili nic, 
ani o składzie zespołu ekspertów, ani prawie nic z tego co miało stać się 
przedmiotem mojego badania i mojej oceny.

III. WYJAZD

W dalszym ciągu prof. Naville stwierdza, że otrzymał upoważnienie do 
wzięcia udziału w lekarskiej komisji badawczej, zarówno od szwajcarskich 
władz wojskowych jako też federalnych, czyli od departamentu politycz
nego. Uprzedził również, zgodnie z przepisami dziekana swego uniwersy
tetu, który nie zgłosił ani wówczas ani następnie, żadnych zastrzeżeń. Dal
szy ciąg raportu dotyczy zagadnienia honorariów, które Niemcy mieli rze
komo członkom komisji wypłacać.

IV. HONORARIA

P. Vincent zdaje się żywić obawę, czy nie otrzymałem jako honorarium 
niemieckiego złota. Niech będzie spokojny. Miałbym bez wątpienia prawo 
żądać wynagrodzenia za sprawę tak skomplikowaną i tak ważną, która 
prócz tygodniowej podróży zabrała mi jeszcze na pewne co najmniej mie
siąc czasu, potrzebnego na rozmaite prace i studia uzupełniające. Posta
nowiłem jednak zrezygnować z tego z przyczyn natury moralnej. Nie chcia- 
łem otrzymywać pieniędzy, ani od Polaków, ani od Niemców. Nie wiem 
kto poniósł koszta ogólne podróży naszego zespołu ekspertów. Ale osobiście 
nie żądałem ani nie otrzymałem od nikogo ani złota ani pieniędzy, ani 
rekompensat, ani korzyści żadnych, ani obietnic jakiejkolwiek natury. Jeśli 
kraj jakiś został zmiażdżony prawie równocześnie przez armie swoich dwu 
potężnych sąsiadów, jeśli dowiaduje się on, że zamordowano około 10.000
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jego oficerów — jeńców, którzy nie popełnili żadnej innej zbrodni, jak ta, 
że bronili swego kraju, jeśli stara się on dowiedzieć w jakich warunkach 
mogło się to stać, nie byłoby rzeczą przyzwoitą żądać zapłaty za udanie 
się na miejsce i staranie o to, by podnieść rąbek zasłony, otaczającej jesz
cze dotąd okoliczności czynu tak potwornej podłości i tak przeciwnego wo
jennym obyczajom.

V. WARUNKI PRACY

P. Vincent utrzymuje, że działałem pod naciskiem Gestapo, które miało 
nam rzekomo przeszkadzać w swobodnej pracy. Jest to bezwarunkowo nie
ścisłe. Nie wiem, czy policja była reprezentowana wśród tych, którzy nas 
przyjęli, albo towarzyszyli nam (lekarze ,sekretarze, tłumacze, dziennika
rze, kierowcy i piloci) ale mogę zapewnić, że przeprowadzaliśmy naszą pra
cę .ekspertów z najzupełniejszą swobodą. Nie zauważyłem żadnego śladu 
najmniejszego naciska na mnie, lub na moich kolegów. Rozprawialiśmy 
nad zagadnieniem .pomiędzy sobą zupełnie swobodnie i pod nieobecność 
Niemców. Wielokrotnie wypowiadałem wobec moich kolegów, albo wobec 
Niemców, któ»ey nas przyjmowali, lub nam towarzyszyli, pewne „praw
dy“, które wydały im się dość śmiałe. Byli tym zaskoczeni, ale nikt, nia 
robił mi trudności. Nie ukrywałam bynajmniej, co myślę o odpowiedzial
ności moralnej Niemców w tej sprawie, jako że oni właśnie wysnuli wnioski 
o swej niewinności, jeśli chodzi o śmierć oficerów. Spędziliśmy dwa dni i 
trzy noce w Smoleńsku, około 50 km. od rosyjskich pozycji. Obracałem 
się zupełnie swobodnie, zarówno w Katyniu jak w Berlinie bez żadnego 
towarzystwa i bez żadnego nadzoru, a ponieważ dwu spośród nas mówiło 
po rosyjsku, mogłem wielokrotnie rozmawiać za ich pośrednictwem z włoś
cianami, albo żołnierzami rosyjskimi w niewoli. Również naw; .zaliśmy 
łączność z lekarzami Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy współpracowali 
przy ekshumacji i mieli w szczególności za zadanie sprawy tożsamości, 
ustalania spisu nazwisk i zawiadamiania rodzin. Przekonaliśmy się, że 
robiono wszystko możliwe w tym zakresie.

Przeprowadziliśmy sami swobodną i całkowitą autopsję dziesięciu zwłok, 
które kazaliśmy wydobyć na naszych oczach z głębszych pokładów jeszcze 
me badanych zbiorowych grobów. Swobodnie dyktowaliśmy protokóły au
topsji bez żadnego wpływu lekarzy niemieckich. Zbadaliśmy ogólnie i 
zupełnie swobodnie około setkę zwłok, w chwili, gdy wydobywano je wobec 
nas z rowów. Osobiście znalazłem w ubraniu jednego z zamordowanych 
cygarniczkę drewnianą z napisem Kozielsk (nazwa jednego z trzech obozów 
rosyjskich, z którego pochodzili zamordowani oficerowie jeńcy), a w raun- 
dusze innego pudełko rosyjskich zapałek z fabryki okręgu Orzeł czyli z 
tych stron, w których znajdowały się trzy wiadome obozy.

W badaniach sądowo-lekarskich, przeprowadzonych nad zwłokami, zwra
caliśmy szczególną uwagę na przemiany tłuszczowe skóry i organów wew
nętrznych, na zmiany w kościach, na stopień rozkładu, tak jak i na wszyst
kie inne oznaki, świadczące o tym, jak dawno nastąpiła śmierć.

Czaszka porucznika, której badanie przeprowadzał szczególnie dokładnie 
prof. Orsós w mojej obecności, wykazywała zmiany tak daleko posunięte, 
że według prac naukowych przedtem ogłoszonych na temat odnośny; wyda
wało się niemożliwe przyjąć, aby śmierć zaszła później, jak co najmniej 
trzy lata przedtem.

* * »
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Byliśmy również zupełnie swobodni, w naszym zespole ekspertów, jeśli 
chodzi o przedyskutowanie naszych stwierdzeń i redakcję raportu. Po zba
daniu grobów i zwłok w czwartek 29 i w piątek 30 kwietnia, wszyscy eks
perci zebrali się w piątek popołudniu dla omówienia i ustalenia planu ra
portu. Jedynie lekarze zabierali głos w tej dyskusj i to zupełnie swobod
nie. Projekt redakcji ostatecznej sporządzony został przez niektórych z 
pomiędzy nas i został mi przedłożony w sobotę 1 maja o 3 nad ranem; zro
biłem kilka uwag, zażądałem kilku zmian-oraz uzupełnień, co wzięto na
tychmiast pod uwagę. Nie wiem, czy uwzględniono w równym stopniu 
uwagi i zastrzeżenia, zrobione przez dr. Markova z Bułgarii; nie przypo
minam sobie czy brał on udział w dyskusji na naszym zebraniu,, ale byłem 
obecny, podczas gdy podpisywał on nasz protokół w sobotę 1 maja koło po
łudnia i mogę stwierdzić, że nie sformułował on wówczas żadnego sprze
ciwu. Nie wiem, czy mógł on ulec jakiemuś naciskowi ze strony władz 
swojego kraju, czy to zanim udał się do Katynia, czy w chwili, gdy odwo
łał swój podpis, kiedy został oskarżony o kolaboracjonizm oraz gdy oświad
czył, że działał pod przymusem. Z pewnością jednak nie podlegał or. żad
nemu naciskowi ani przymusowi podczas prac komisji, w której brał udział. 
Poza tym w mojej obecności. dokonywał on autopsji jednych zwłok i dyk
tował swobodnie protokół, którego odpis posiadam.

Podpisując wraz z dwunastu ekspertami nasz raport z roku 1943, nie 
starałem się bynajmniej oddawać usługi Niemcom ale wyłącznie Polanom . 
i prawdzie. Obejmuje on zresztą jedynie 5 stron grubego Łomu ilustrowa
nego o 331 stronicach, który Niemcy ogłosili na temat Katynia, który po
siadam i który — jak mi mówiono — znajduje się również w genewskiej 
bibliotece publicznej.

P. Vincent jest adwokatem w «Genewie, wie on o tym, że nawet u nas w 
sprawach, w których orzeczenie publiczne, albo dowody formalne nie przy- 
niosły zupełnego wyjaśnienia sprawy, zainteresowani starają się wyciąg
nąć korzyści ze wszystkich niejasności. Wie on również, że nie wszędzie 
w Europie — tak jak szczęśliwie u nas w Szwajcarii — szanuje się prawo 
ludzkie do prawdy niezależnie od tendencji ideologicznych, politycznych, 
albo innych, chwilowo panujących.

jeśli chodzi o nas, lekarzy sądowych, jest naszym prawem i naszym obo
wiązkiem na skromnym odcinku naszej dziedziny, jest naszą tradycją i du
mą naszego zawodu, jest naszym honorem często niebezpiecznym, szukać 
przede wszystkim prawdy i służyć prawdzie w konfliktach, gdy strony słu
żą często innym panom. Musimy tak czynić bez słabości wobec zachęty 
z czyjejkolwiek strony, bez względu na krytyki i wrogość tych, którym nie 
podoba się często nasz obiektywizm i nasza bezstronność. Oby pozostało 
zawsze naszą dewizą to hasło, które zdobi niektóre groby: Vitarn Impenderé 
Vero. . .

Oto Panie Prezydencie sprawozdanie, którego Pan zażądał na moje 
usprawiedliwienie. Pozostawiam Panu.decyzję, czy jest potrzebne porozu
mieć się z Federalnym Departamentem ’Politycznym, za którego zgodą bra
łem udział w tej ekspertyzie, zanim poda Pan do wiadomości jego tekst albo 
treść istotną Wielkiej Radzie (Grand Conseil), co by mogło sprowadzić 
następstwa polityczne, których nie mogę przewidzieć.

Podpisane: Prof. Naville.

Oto sprawozdanie dr. Naville'a. Rada Papstwa uznaje, że nie ma żad
nego powodu do stawiania zarzutów dr. Franciszkowi Naville, uczonemu
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bardzo wybitnemu, lekarzowi sądowemu znakomitemu, który działał odpo
wiedzialnie i me uchybił żadnej zasadzie godności zawodowej, ani żadnemu 
prawu honoru. Sprawozdanie dr. Naville zawiera cały wykład uzasad
niający wnioski jego raportu z r.. 1943. P. Naville będzie mógł ogłosić 
ten raport kiedy zechce. Nie jest rzeczą Wielkiej Rady rozstrzygać o tym.

Wielka Rada natomiast, uzna wraz z nami, że jest zgodne z ideałem nau
ki oraz ideałem moralnym naszego kraju, aby uczony starał się rozpoznać 
prawdę przez scisłe badanie!“ .

Po oświadczeniu rządowym zabrali głos interpelanci, atakując ponownie 
prof. Naville a i stwierdzając, że bezstronne śledztwo w tej sprawie prze
prowadziły naprawdę jedynie władze sowieckie. Na zakończenie dyskusji 
przewodniczący rządu p. Picot, zabrał głos raz jeszcze i oświadczył:

„ ... Jeżeli profesor bułgarski Markov działał rzeczywiście pod wpływem 
to nie można powiedzieć czy było to w czasie ekspertyzy pod wpływem 
bagnetów niemieckich, czy w trzy lata później, w swoim kraju, pod wpły
wem bagnetów rosyjskich. Tajemnicę Katynia poznamy dopiero wtedy, 
gdy rząd polski, wolny i demokratyczny, zarządzi sam przeprowadzenie bez
stronnego dochodzenia.“*)

/

j) Pl?^tOCZOne. według dziennika szwajcarskiego: „La Tribune de Genere" 
z dnia 20 stycznia 1947 roku, str. 5. - Przekład cytującego. '
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C z Ę ść TRZECIA

DODATKOWE MATERIAŁY POLSKIE

R O Z D Z I A Ł IX.

Pięć tygodni pracy na miejscu zbrodni

RELACJA DRA MEDYCYNY MĄRIANA WODZIŃSKIEGO, 
LEKARZA SĄDOWEGO KOMISJI TECHNICZNEJ P.C.K.

W KATYNIU*)

Po ukończeniu-Wydziału Lekarskiego U. J. w Krakowie w 1936 r by
łem na tymże Uniwersytecie do 31. VIII. 1937 młodszym asystentem ana
tomii patologicznej u prof. Stanisława Ciechanowskiego, u którego też w 
1937 r. doktoryzowałem się. Następnie zostałem starszym asystentem me
dycyny sądowej U.J. u prof. Jana Olbrychta. W r. 1939, zostałem mia
nowany zaprzysiężonym biegłym sądowym Apelacji Krakowskiej w dziale 
medycyny sądowej w Krakowie, aż do grudnia 1944 r. Kierownikiem tego 
Zakładu początkowo był prof. Olbrycht. W marcu 1940 r., pojawił się w 
Zakładzie dr. Buhtz, profesor medycyny sądowej we Wrocławiu i złożył 
wizytę prof. J. Olbrychtowi. Zapowiedział on, że do Zakładu zostanie przy- 
dzielony lekarz niemiecki w celu przeprowadzenia ekspertyz sądowych, od
noszących się do Niemców. Wówczas zetknąłem się po raz pierwszy z

B"htzem> przedstawionym mi przez prof. J. Olbrychta. W kwietniu 
1940 roku, władze okupacyjne wyznaczyły na kierownika Zakładu, nie- 
mieckiego lekarza, dra Wernera Becka, asystenta prof. Buhtza. Pomimo 
y° cała obsada Zakładu, z wyjątkiem administracji działu serologicznego 
i identyfikacji broni, również i w okresie kierownictwa niemieckiego była 
polska. W szczególności w tym samym Zakładzie, aczkolwiek w innym 
gmachu, pracował jako kierownik ekspertyz sądowych z dziedziny chemii 
lekarskiej, dr. Jan Zygmunt Robel. W maju lub czerwcu 1942 r., prof. J. 
Olbrycht został aresztowany przez Niemców i wywieziony do Oświęcimia 
Ze względu na nieprzyjemny charakter pracy w Zakładzie Medycyny Są
dowej za czasów okupacji niemieckiej, parokrotnie zwracałem się do dr. 
Becka z prośbą o zwolnienie mnie z pracy, przy czym powoływałem się na 
względy zdrowotne. Na prośby te otrzymywałem odpowiedź, że mam do 
wyboru — albo dalsza praca w Zakładzie albo też obóz koncentracyjny w 
Oświęcimiu.

Niezależnie od pracy w Zakładzie Medycyny Sądowej, pracowałem przez 
krotki okres czasu jako lekarz Polskiego Czerwonego Krzyża w Borku Fa-

z08tala spisana we wrześniu 1947 r. w Londynie i złożona w archi- 
WUZD JrtbZi.
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lęckim pod Krakowem oraz lekarz Ubezpieczalni Społecznej w tejże miejsco
wości. Od marca 1940, należałem do organizacji podziemnej Z.W.Z., od 
1943 do A.K.

1. KRAJ WOBEC UJAWNIENIA ZBRODNI

Za sprawą zaginionych w Rosji polskich oficerów zetknąłem się pod ko
niec roku 1940 z okazji prywatnych rozmów z mymi znajomymi, przeby
wającymi na terenie okupacji niemieckiej, których najbliżsi byli w niewoli 
sowieckiej. Z rozmów tych wynikało duże zaniepokojenie, co do ich dal
szego losu, a to z uwagi na nagłe urwanie się wiosną 1940. r. wszelkiej ko
respondencji od nich. Rodziny obawiały się w związku z urwaniem się 
korespondencji najgorszego, jednakże nie traciły nadziei, że jeńcy polscy 
zostali może wywiezieni gdzieś w głąb Rosji, skąd komunikacja była utrud
niona. W związku z tym, żyły one w stanie dużego napięcia, stale ocze
kując nadejścia jakichś wieści od swych najbliższych.

Z uwagi na dużą ilość członków rodzin kilkunastu tysięcy jeńców pol
skich zaginionych w ZSSR, a w znacznej części stale zamieszkałych na te
renie ówczesnej okupacji niemieckiej, komunikaty niemieckie o odkryciu 
katyńskim wywołały duży wstrząs w całym społeczeństwie polskim. Po
mimo bezpośrednio przeżywanych od kilku lat okrucieństw okupacji nie
mieckiej, początkowo słyszało się wszędzie głosy wątpliwości, iżby zbrodnia 
o tak olbrzymich rozmiarach mogła być w ogóle dokonana, a w szczególnoś
ci przez władze sowieckie. W rezultacie opinia polska została podzielona 
na dwa obozy — jednych, którzy nie wierzyli w komunikaty niemieckie i 
uważali je za chwyty propagandowe, — drugich, którzy wierzyli w ich 
prawdziwość. Odkrycie katyńskie wywołało powszechne zainteresowanie i 
poruszenie', na temat jego toczyły się liczne dyskusje i rozmowy, przy czym 
każdy starał się o uzyskanie informacji możliwie bezpośrednich i niezależ
nych od źródeł propagandy niemieckiej.

W dniu 14 kwietnia 1943 r., wyjechał do Katynia z delegacją PCK, mój 
kolega z Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie, dr. Tadeusz Pragłowski. 
Po jego powrocie w prywatnej rozmowie, wypytywałem go o wrażenia i 
szczegóły jakie zauważył na miejscu. Dr. Pragłowski mówił, że w chwili 
jego przyjazdu do Katynia groby nie były jeszcze całkowicie otwarte i że 
ponad nimi znajdowała się młoda sadzonka sosnowa 3-4 pienna. Na pod
stawie tej wskazówki należałoby uznać, że groby te powstały przed więcej 
niż dwoma laty, czyli za czasów, gdy teren Katynia znajdował się w rę
kach sowieckich. W związku z wątpliwościami, czy groby katyńskie istot
nie zawierały zwłoki zaginionych oficerów polskich, dr. Pragłowski powie
dział mi, że wśród nielicznych odkopanych w czasie , jego pobytu w Ka
tyniu zwłok, znalazł on i rozpoznał zwłoki jednego ze swoich kolegów uni
wersyteckich w stopniu kapitana, co usuwało wszelkie wątpliwości, że były 
to istotnie zwłoki oficerów polskich.

2. WYJAZD NA MIEJSCE

We wtorek po Wielkiej Nocy 1943 roku (27 kwietnia), zawezwał mnie 
do siebie kierownik Oddziału Krakowskiego PCK, dr. Szebesta i zalecił na
tychmiastowy wyjazd do Katynia, w charakterze biegłego sądowego. Pro
pozycją tą zostałem zaskoczony i początkowo nie udzieliłem żadnej odpo
wiedzi, twierdząc, że muszę się nad nią namyślić i naradzić. W związku
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szosy w kierunku Dniepru, do tzw. willi NKWD. Zalesienie lasku było 
mieszane: liściasto-szpilkowe. Najstarsze drzewa sosnowe, sięgające kil
kunastu metrów wysokości i do 25 cm. średnicy u spodu znajdowały się 
w rejonie największego piaszczystego wzniesienia. W miejscach bardziej 
wilgotnych zalesienie składało Się z białokolorowych brzóz oraz olszyn. Na 
południu od wspomnianego wzniesienia w kierunku Dniepru zalesienie było 
jednolite, składające się z kilkunastoletnich świerków, planowo sadzonych. 
W miejscu wspomnianego największego wzniesienia, oddalonego około 300 
metrów od szosy, znajdowały się masowe groby polskich oficerów. Nad 
grobami, na specjalnie zbudowanym z drzewa rusztowaniu, powiewała duża 
flaga Czerwonego Krzyża. Pomimo, iż był to koniec kwietnia, było chłodno. 
W zagłębieniach terenowych w lasku katyńskim leżał jeszcze śnieg. W 
chwili, gdy przybyłem do Katynia ekshumowana była już i pochowana w 
bratniej mogile Nr. 1 grupa oficerów polskich, licząca 310 zwłok, a nadto 
w dwóch pojedynczych mogiłach zwłoki gen. Bohaterewicza i gen. Smora
wińskiego. Wszyscy oni pochodzili z grobu Nr. 1. Całkowicie odkryte by
ły już groby, następnie oznaczone numerami 1, 2, 3, 4, w ten sposób, że 
cała pokrywa z ziemi była z nich usunięta i wierzchnia warstwa zwłok cał
kowicie uwidoczniona. W trakcie usuwania pokrywy ziemnej i otwiera
nia grobów znajdowały się, wówczas już częściowo otwarte groby, ozna
czone następnie numerami: 5, 6 i 7. W związku z tym, nie miałem możnoś
ci osobiście sprawdzić, jak początkowo wyglądała menaruszona pokrywa 
grobów katyńskich i w szczególności osobiście zbadać zasadzonych na tych 
grobach sosenek.

Widok tak wielkiej masy zwłok w mundurach polskich, wywołał we 
wszystkich przybyłych po raz pierwszy na groby katyńskie duży wstrząs 
nerwowy. Ja osobiście początkowo nie byłem w stanie podjąć się żadnej 
pracy, aczkolwiek przebywający w lasku katyńskim przedstawiciel niemiec
kich władz, por. Slowenczyk, oświadczył mi, że prace ekshumacyjne mogę 
zarządzić według własnego uznania,1“ a ze strony władz niemieckich mogę 
liczyć na wszelką pomoc, potrzebną przy wykonywaniu tych prac. Dopiero 
w godzinach popołudniowych odgrzebano raz jeszcze zwłoki gen. Smora
wińskiego i przeprowadzono w obecności jego brata ich oględziny, przy 
czym p. Smorawiński zidentyfikował je na podstawie znanych 'hiu części 
odzieży, uzębienia itp. Sekcji zwłok gen. Smorawińskiego, ze względu na 
sprzeciw jego brata, nie przeprowadzano.

4. PRZYJAZD MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ

Również następnego dnia 30 kwietnia 1943 r., nie byłem jeszcze w sta
nie rozpocząć normalnej pracy, a to ze względu na przybycie w tym dniu 
do lasku kat iskiego, tzw. Europejskiej Komisji Ekspertów Sądowych. Ko
misję tę dla Której Niemcy zarządzili całkowitą przerwę dotychczasowego 
toku prac katyńskich, widziałem jak przyjechała autobusem ze Smoleńska 
około godz. 9 rano. Po ogólnym obejrzeniu lasku i grobów, członkowie Ko
misji rozmawiali ze sprowadzonymi do lasku świadkami — spośród miejsco
wych mieszkańców. W szczególności rozmawiał z nimi bez pośrednictwa 
tłumacza prof. Orsós, który — jak s.ię potem dowiedziałem — w czasie woj
ny 1914—1918, spędził kilka lat w niewoli rosyjskiej i w związku z tym 
biegle mówił po rosyjsku. W roli gospodarza w stosunku do Komisji, wy
stępował próf. Uniwersytetu Wrocławskiego dr. Buhtz i na jego to propo-
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zycję, członkowie Komisji dowolnie wybierali z rozmaitych grobów poszcze
gólne zwłoki, na których następnie dokonywali obdukcji. Moja rola ogra
niczyła się w tym dniu do roli cichego obserwatora. Zauważyłem przy 
tym, że członkowie Komisji po dokonaniu szczegółowej rewizji odzieży, prze
prowadzali bardzo szczegółowe oględziny zwłok i ich obdukcje i dyktowali 
od razu na miejscu protokóły oględzin i sekcji, zazwyczaj w języku nie
mieckim maszynistom wojskowym. Ponadto członkowie Komisji badali 
ogólne położenie zwłok w grobach oraz przeprowadzali pojedyncze ich tam 
oględziny. Komisja zakończyła swe prace na terenie lasku katyńskiego 
około godz. 13-tej, po czym udała się do willi NKWD nad Dnieprem. We 
wczesnych godzinach popołudniowych, Komisja odjechała w kierunku Smo
leńska.

Największe zainteresowanie spośród członków Komsiji wykazywał prof. 
Orsós z Budapesztu. Robił on najdłużej bardzo szczegółową sekcję oraz 
pobrał materiał (czaszkę) w celu przeprowadzenia badań nad oznaczeniem 
czasokresu przebywania zwłok w ziemi na podstawie ilości warstw zwap
nień, po stronie wewnętrznej opony twardej czaszki. W czasie przepro
wadzania sekcji, prof. Orsós, demonstrował na przepiłowanej czaszce obec
ność dwu warstw zwapnień, co — jego zdaniem — miało dowodzić, że zwło
ki przebywały ponad dwa lata w ziemi. Przyglądając się uważnie prze
prowadzanej przez prof. Orsósa sekcji, wszedłem następnie z nim w kontakt 
osobisty, przeprowadzając krótką rozmowę. — Prof. Hajek z Pragi odnosił 
się szczególnie koleżeńsko w stosunku do prof. Buhtza oraz również wy
kazywał duże zainteresowanie, w szczególności pamiętnikiem, który znalazł 
w sekcjonowanych przez siebie zwłokach. Ja osobiście miałem najbliższy 
kontakt ze Słowakiem (prof. Subikiem), który w prywatnej ze mną roz
mowie, podkreślając swój zasadniczo wrogi stosunek do Niemców i surowo 
krytykując quislingowskie rządy Tiso, jednocześnie oświadczył, iż nie ma 
on żadnej wątpliwości, co do czasu popełnienia zbrodni. Bułgarski docent 
medycyny sądowej Uniwersytetu Sofijskiego, dr. Markov, wykazał również 
dość duże zainteresowanie. Przeprowadzał on osobiście sekcję zwłok, dyk
tując po niemiecku protokół oględzin i. sekcji. Rumun dyktował protokół 
z przeprowadzonej przez siebie sekcji przy pomocy tłumacza, gdyż sam nie 
znał dobrze języka niemieckiego. Prof, włoski Palmieri również przepro
wadzał osobiście sekcje i dokładne oględziny zwłok. Finn nie przeprowa
dzał sekcji zwłok, lecz uważnie się przyglądał sekcji przeprowadzanej przez 
prof. Orsósa. Jedyny naprawdę neutralny członek Komisji, prof, genewski 
Naville, nie przeprowadzał osobiście sekcji zwłok, lecz przyglądał się bacz
nie oględzinom i sekcjom, dokonywanym przez innych członków Komisji. Sam 
natomiast badał podszycie lasu w sąsiedztwie grobów, poszukując łusek po
cisków oraz oglądał bacznie drzewa w sąsiedztwie grobów, szukając praw
dopodobnie śladów po wbitych pociskach.

Podpisywania przez członków Komisji protokółu orzeczenia sądowo-lekar- 
skiego nie widziałem, a o treści jego dowiedziałem się w kilka dni potem 
z prasy niemieckiej, wydawanej w języku rosyjskim.

5. PIĘĆ TYGODNI PRACY

W Katyniu pracowałem od dnia 29 kwietnia do 3 czerwca 1943 roku. Do 
połowy maja 1943 r. mieszkałem wraz z całą Komisją Techniczną PCK w 
drewnianym baraku, przeznaczonym dla nas przez Niemców na terenie
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szpitala przyfrontowego organizacji Todta we wsi Borok, w odległości około 
3 km. na płd.-zachód od lasku katyńskiego. W drugiej połowie maja prze
niesiono nas stamtąd do, oddalonego około półtora km. na północ od szosy 
Orsza—Smoleńsk, cztero-izbowego domku, położonego w pobliżu stacji ko
lejowej Katyń. Z przeniesienia tego początkowo nie byliśmy zadowoleni, 
gdyż mieliśmy dłuższą drogę do pracy, następnie jednak odseparowanie od 
Niemców przyjęliśmy raczej z zadowoleniem.

Posiłki — śniadania, kolacje i obiady — początkowo jedliśmy w kasynie 
obsługi szpitala przyfrontowego we wsi Borok. Następnie zaś, po prze
niesieniu nas stamtąd do wspomnianego wyżej domku, wyznaczona w tym 
celu Rosjanka, pracująca w obsłudze szpitala, przynosiła nam posiłki do 
mieszkania.

Zarówno zarządzoną przez Niemców zmianę naszego mieszkania jak i 
przynoszenie nam jedzenia tłumaczyłem tym, że Niemcy nie byli zadowoleni 
z naszego stykania się na terenie wsi Borok z członkami organizacji Todta 
(wśród których byli również i Polacy), którzy niejednokrotnie nie kryli 
się z podkreślaniem swego niezadowolenia ze stosunków i warunków pracy.

W czasie pobytu swego, stale odczuwaliśmy, że jesteśmy pod cichą ob
serwacją Niemców, jednakże w stosunku do nas żadne ograniczenia lub 
skrępowania stosowane nie były.

Wszyscy członkowie Komisji Technicznej PCK byli wyposażeni w opaski 
Czerwonego Krzyża i na skutek tego, zgodnie z wydanym przez władze nie
mieckie ogólnym zarządzeniom, mogliśmy korzystać przy przejazdach z 
miejsca zamieszkania do’ miejsca pracy i z powrotem z przygodnie prze
jeżdżających szosą ciężarowych aut wojskowych. Niejednokrotnie jednak, 
na takie okazyjne auto czekało się na szosie po kilkadziesiąt minut, co 
wpływało ujemnie na regularność naszych prac w Katyniu. Czasami, nie 
doczekawszy się na okazję, trzeba było udawać się na piechotę. Zasadni
czo prace odbywały się od 8 rano do 12, i od 2 — 5 — 6 popołudniu, przy 
czym podczas przerwy obiadowej jeździliśmy lub chodzili do miejsca za
mieszkania.

Przy szosie Smoleńsk—Orsza w okolicy dróżki, prowadzącej do lasku 
katyńskiego, znajdowały się posterunki porządkowej policji niemieckiej, 
która pełniła swe obowiązki przez cały okres mego pobytu w Katyniu, 
kierując nie tylko ruchem drogowym, lecz również nie dopuszczając na 
teren lasku katyńskiego osób postronnych, tam niezatrudnionycn lub nie- 
naleźących do zwiedzających ten lasek wycieczek. Przy wejściu na dróżkę 
leśną od strony szosy znajdował się szlaban i wycieczki, przybywające do 
Katynia gromadziły się po drugiej stronie drogi, skąd były zbiorowo pro
wadzone przez kierownika niepiieckiego. Obok szlabanu znajdowały się 
dwie tablice z podpisanym przez por. Vossa z Geheimpolizei, obwieszcze
niami :

1) niezatrudnionym wstęp do lasku jest surowo wzbroniony;
2) zabrania się wszelkiego fotografowania miejsca zbrodni.
Od szosy i boków lasek katyński obciągnięty był płotem z dwóch rzędów 

pojedynczego drutu kolczastego. Poza posterunkami przy szosie, innych 
stałych posterunków policji niemieckiej w lesie katyńskim nie widziałem. 
Nie było już tam również tzw. „polskiej“ policji porządkowej, ani też „ro
syjskiej“, złożonej z miejscowych mieszkańców. Słyszałem natomiast od 
Polaków z organizacji Todta, iż uprzednio, przed moim przybyciem do Ka
tynia w ol :sie, gdy przyjeżdżały tam tzw. „delegacje polskie“, kilkudzie
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sięciu z nich otrzymało czapki z orzełkami polskimi i pełniło podówczas 
straż porządkową w lasku, występując jako specjalna policja polska.

Będąc jedynym w składzie Komisji Technicznej PCK lekarzem polskim, 
z natury rzeczy interesowałem się i brałem czynny udział we wszystkich 
pracach przeprowadzanych w Katyniu, starając się mimo częściowych prze
szkód ze strony Niemców, możliwie je usystematyzować i kontrolować, czy 
są one należycie wykonywane. Naturalnie, wydawane przeze mnie dyrek
tywy mogły dotyczyć tylko członków polskiej Komisji Technicznej. Jeśli 
chodzi o Niemców, to ci niejednokrotnie ze względów propagandowych 
wstrzymywali tok prac, w szczególności ponowne grzebanie wydobytych i 
opracowanych już przez nas zwłok w nowych bratnich mogiłach. W nor
malnym toku, wykonywanych przez nas prac, Niemcy na ogół nie stawiali 
przeszkód, pozostawiając polskiej Komisji Technicznej dość dużą swobodę 
i ograniczając się tylko do nadzorowania naszych, niezwykle ciężkich i przy
krych prac.

6. NIEMCY

Początkowo nie widziałem w ogóle, by lekarze niemieccy przeprowadzali 
sami bardziej szczegółowe oględziny, czy sekcje zwłok. Dopiero później, 
w drugiej połowie maja, z ramienia prof. Buhtza, przeprowadzali szereg 
oględzin zwłok niemieccy lekarze — dr. Schmidt, dr. Müller oraz doc. dr. 
Huber. Miałem wrażenie, że prace swe wykonywali oni solidnie, nie kie
rując się przy tyr' względami natury propagandowej. W każdym razie 
żadnej działalności propagandowej z ich strony nie zauważyłem. W ciągu 
kilku końcowych tygodni, pracował również w Katyniu docent chemii, któ
regoś z uniwersytetów niemieckich, nazwiskiem dr. Specht. Przeprowadzał 
on szczegółowe badania chemiczne w szczególności oznaczał kwasotę pobra
nych z rozmaitych warstw grobów i ich okolic próbek ziemi. Z badań tych 
wynikało, że w górnych warstwach grobów oddziaływanie ziemi było lekko 
alkaliczne i przechodziło stopniowo, idąc ku dołowi w zdecydowanie kwaśny 
odczyn. Poza tym dr. Specht interesował się całokształtem prac katyń
skich i wykonywał liczne zdjęcia fotograficzne z terenu ekshumacyjnego. 
Podobnie jak inni lekarze niemieccy, dr. Specht, ustosunkowywał się do nas 
rzeczowo i kurtuazyjnie. Mnie osobiście udzielił on rezultatów swych ba
dań, wyżej wspomnianych. Również na terenie Katynia pracował geolog 
jednego z uniwersytetów niemieckich (dr. Themlitz), interesując się spe
cjalnie badaniem jakości warstw ziemi w poszczególnych grobach.

Sam prof. Buhtz przebywał, za czasów mego pobytu w Katyniu, w Smo
leńsku i na teren lasku przyjeżdżał dość nieregularnie — raz do trzech 
razy w tygodniu. Zjawiał się zazwyczaj w wypadkach przyjazdu do Ka
tynia ważniejszych wycieczek i delegacji. Według mojej opinii prof. Buhtz 
traktował prace, przeprowadzane w Katyniu, jako naukowiec i z tego po
wodu miał nawet pewne zatargi z kierownictwem miejscowym niemieckiej 
propagandy. Osobiście w czasie swej pracy w Katyniu, bliższego kontaktu 
z prof. Buhtzem nie miałem i w szczególności nie dzieliłem się z nim ze
branymi przez siebie materiałami.

Na czele propagandy niemieckiej w Katyniu stał jakiś oficer w stopniu 
majora. Nazwiska jego nie pamiętarti. Mieszkał on w Smoleńsku i ja 
widziałem go na terenie lasku najwyżej dwa czy trzy razy. Natomiast 
jego zastępca, por. Slowenezyk, z zawodu dziennikarz z Wiednia, który 
mieszkał również zasadniczo w Smoleńsku, bywał na terenie lasku katyń
skiego codziennie, zarówno rano jak i popołudniu. Por. Slowenezyk wy

163



dawał się dawać z siebie wszystko, aby sprawę katyńską wykorzystać moż
liwie najpełniej z punktu widzenia niemieckiej propagandy. Między inny
mi z ogromnym oburzeniem wyrażał się on wielokrotnie o delegacji polskich 
oficerów — jeńców z obozów niemieckich, którzy, pomimo wielkich wysił
ków, nie zechcieli zabrać podczas przebywania w Katyniu głosu, twierdząc, 
iż jako jeńcy mają tylko obowiązki, a nie posiadają żadnych praw. Po
nieważ por. Slowenczyk występował w Katyniu w charakterze miejscowego 
przedstawiciela władz niemieckich, musiałem mieć z nim dość częsty kon
takt. Niejednokrotnie jednak dochodziło pomiędzy nami do pewnych scysji, 
w szczególności w miarę tego, jak w toku naszych prac wypróżniały się 
groby katyńskie, a liczba ekshumowanych zwłok była wciąż jeszcze bardzo 
daleka od podawanych przez propagandę niemiecką 12.000 (ob. niżej).

Poza por. Slowenczykiem, w charakterze przedstawiciela władz wojsko
wych niemieckich, na miejscu, w lasku katyńskim, występował por. Voss 
z Geheime Feldpolizei. Stanowił on typ żandarma niemieckiego, wykony- 
wującego skrupulatnie i bez zastrzeżeń zarządzenia swych władz przeło
żonych. Między innymi do jego to resortu, należało wyszukiwanie wśród 
miejscowej ludności świadków, którzy by mogli udzielić jakichś danych o 
okolicznościach przywożenia na miejsce i likwidacji polskich jeńców wo
jennych. Niewątpliwie świadkowie ci, jak Kisielew oraz pracownik stacji 
przetokowej w Gniezdowie, którego nazwiska nie pamiętam, sprowadzani 
przez Niemców na miejsce zbrodni, podczas bytności każdej znaczniejszej 
delegacji, byli przez nich w jakiś sposób opłacani, jeanak w jakiej formie 
i w jakiej wysokości — nie wiem. Nigdy natomiast nie zauważyłem, by 
ze strony Niemców był używany w stosunku do nich jakiś przymus czy 
groźby. Do czynności por. Vossa należało również zabezpieczenie lasku 
katyńskiego oraz nadzorowanie przeprowadzanych tam prac. Miał on przy 
tym do swej dyspozycji około 3-6 podoficerów niemieckiej Geheimpolizei, 
dojeżdżających stale do Katynia. Gdy któryś z nich nie dozorował należy
cie prac, wykonywanych przez członków Komisji Technicznej PCK, Voss 
wzywał go natychmiast do siebie i groził ukaraniem. Voss wydał również 
zarządzenie o zakazie robienia zdjęć fotograficznych z miejsca zbrodni, 
przy czym polecił czasowe konfiskowanie aparatów fotograficznych lub też 
wyjmowanie z nich filmów. Zarządzenie to nie dotyczyło jednak członków 
Komisji Technicznej PCK, oraz ekspertów niemieckich. Ja osobiście zro
biłem cały szereg zdjęć fotograficznych z miejsca zbrodni, przy czym wbrew 
naleganiom Slowenczyka nie wywołałem tych filmów na miejscu, lecz za
brałem je, niewywołane do Warszawy i oddałem do Zarządu Głównego 
PCK.

Por. Voss nadzorował również prace nad znalezionymi na zwłokach do
kumentami, przewożeniem ich do prowizorycznego laboratorium, odczytywa
niem ich tam i dalszym zabezpieczeniem. Dysponował on również robotni
kami cywilnymi rosyjskimi, którzy pracowali przy ekshumacjach, oraz jeń
cami rosyjskimi, których na jego czy też por. Slowenczyka żądanie przy
słano do Katynia ze Smoleńska. Por. Voss niejednokrotnie wydawał ro
syjskim robotnikom zarządzenia na własną rękę bez porozumienia się z Ko
misją Techniczną PCK, zakłócając w ten sposób systematyczność prac eks
humacyjnych.

W położonej w odległości 800 -1.000 m. od miejsca zbrodni na brzegu 
Dniepru, tzw. willi NKWD, podczas swego pobytu w Katyniu nie byłem 
ani razu. Była to jedno-piętrowa, drewniana, obszerna wilia, położona w 
odległości 10-15 m. od Dniepru, który w tym miejscu tworzył piękne kola
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no. Do rzeki prowadziło zejście schodkowe na małe molo, przy którym 
znajdowała się przymocowana łódka. Żadnych wart niemieckich przy willi 
nie zauważyłem, a tylko pojedynczych żołnierzy Wehrmachtu, kręcących się 
w pobliżu. Duża ilość przewodów telefonicznych, prowadzących do willi, 
pozwalała przypuszczać, iż znajdowało się tam jakieś dowództwo. Z roz
mów, przebywających w Katyniu Niemców słyszałem, że ma być to ja
kieś dowództwo jednostki przyfrontowej i że w willi mieszka pułkownik. 
Od czasu do czasu widziałem jeżdżące w kierunku willi samochody z nie
mieckimi oficerami. Barwy broni tych oficerów nie przypominam sobie, 
jednakże nie byli to oficerowie ani G.F.P., ani też Gestapo. Nie wykazy
wali oni większego zainteresowania przeprowadzanymi przez nas robota
mi, jak również nie widziałem nigdy w lasku katyńskim owego pułkownika 
niemieckiego, który miał zamieszkiwać w willi. Kilka razy natomiast zau
ważyłem, że p acujący Niemcy salutowali przejeżdżające opodal auto. Po 
zapytaniu , ę kto przejeżdżał, odpowiadali mi: pułkownik, zamieszkujący 
w owej wilii.

W pobliżu lasku katyńskiego w odległości do pół kilometra, znajdowały 
się jedynie pojedyncze chaty rosyjskie, zamieszkałe przez ludność cywilną. 
Najbliższa lasku W kierunku Smoleńska była chata, zamieszkała przez ro
dzinę Kisielowych. Stary Kisielów niejednokrotnie przybywał na teren la
sku, sprowadzany w charakterze świadka. Najbliższym większym osiedlem 
była wspomniana wyżej wieś Borok. Na skraju tej wsi znajdował się przy
frontowy szpital organizacji Todta, o którym już również wspominałem i do 
którego Komisja Techniczna PCK była mieszkaniowo i żywnościowo przy
dzielona.

Miejscowa ludność rosyjska na ogół stosowała się ściśle do zarządzeń 
niemieckich i samowolnie do katyńskiego lasku nie zachodziła. Zaznaczyć 
należy, że w czasie naszych prac w Katyniu, Niemcy na owych t'renach 
panowali już tylko na głównych traktach komunikacyjnych, natomiast lasy 
i miejscowości bardziej od traktów odległe, opanowane były przez party
zantów. Fakt obecności tych ostatnich niewątpliwie wpływał hamująco na 
wylewność' rosyjskiej ludności cywilnej. Ponieważ osobiście nie mówię 
biegle po rosyjsku, członkowie Komisji Technicznej PCK, pp. Wodzinowski 
i Jaworowski rozmawiali z nią, niejednokrotnie przy różnych okazjach i od 
nich to wiem, że ludność cywilna twierdziła, iż nie wiedziała, aby gdzieś 
w pobliżu lasku katyńskiego, miały się znajdować za czasów sowieckich ja
kieś obozy jeńców wojennych w ogóle, a polskich w szczególności. Sły
szałem również, iż w toku rozmów z członkami Komisji Technicznej PCK 
przedstawiciele miejscowej ludności wzmiankowali, iż spodziewała się ona 
od Niemców wyzwolenia spod tyranii bolszewickiej, tymczasem zaś Niemcy 
nie postępują z nimi lepiej, lecz nawet gorzej, niż władze sowieckie. Tym, 
jak również wspomnianym wyżej faktem obawy przed partyzantami oraz 
władzami sowieckimi, tłumaczę trudność uzyskania od miejscowej ludności 
bliższycn szczegółów o okolicznościach zbrodni katyńskiej.

7. WYDOBYWANIE ZWŁOK Z PIERWOTNYCH MOGIŁ

Zasadniczo prace katyńskie polegały na:
a) wydobywaniu zwłok z pierwotnych mogił;
b) oględzinach i ustalaniu przyczyny śmierci;
c) rewidowaniu zwłok i oznaczaniu ich kolejnymi numerami;
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d) identyfikowaniu zwłok na podstawie studiów znalezionych przy nieb 
przedmiotów;

e) grzebaniu zwłok w nowych bratnich mogiłach.
Wykonywanie tych prac kolejnych zorganizowane było w sposób nastę

pujący:
Rozkopywali pierwetne mogiły i odgrzebywali zwłoki cywilni miejscowi, 

Rosjanie, w liczbie około 10-ciu pod ogólnym kierownictwem poszczególnych 
członków Komisji Technicznej PCK, zazwyczaj p. Kasura. Pracowali oni 
przy odgrzebywaniu grupami po dwóch, przy czym przeciętnie pracowały 
w grobach trzy grupy, pozostali zaś robotnicy nosili ekshumowane zwłoki. 
Przy pracy nad odgrzebywaniem zwłok używali oni żelaznych haków, przy 
pomocy których wydzielali z masy pojedyncze zwłoki. Pomimo stałych 
ostrzeżeń członków polskiej Komisji Technicznej PCK, dość często zwłoki 
były w toku tej pracy uszkadzane, szczególnie mundury. Poza hakami przy 
wydobywaniu zwłok używano także łopat, a niekiedy nawet kilofów, gdyż 
w poszczególnych wypadkach sprasowanie zwłok w grobach było tak duże, 
iż nie można było w inny sposób ich rozdzielić i wydobyć. Szereg takich 
wypadków widziałem osobiście i musiałem się zgodzić na używanie tego 
rodzaju metod wydobywania zwłok, aczkolwiek sam zalecałem raczej wy
ciąganie zwłok rękami, a nie posługiwanie się żadnymi narzędziami, a to 
ze względu na możliwość powstania sztucznych uszkodzeń (arte-faktów). 
Z uwagi na bardzo silne sprasowanie zwłok w szczególności w wypadkach, 
gdy nie były one porządnie ułożone warstwami, nie podobna jednak było 
wydobyć zwłok bez posługiwania się powyżej opisanymi narzędziami. Za
równo te fakty, jak i również dokładnie pasujące do siebie nawzajem wy
ciski na poszczególnych sąsiadujących częściach zwłok, wykluczały moim 
zdaniem.przypuszczenie, iż zwłoki w grobach katyńskich mogły być przed 
naszą ekshumacją przez kogokolwiek wydobywane czy też ruszane.

Równomierny rozkład gnilny zwłok w poszczególnych grobach, w zależ
ności od jakości warstwy gleby oraz od ciśnienia wywieranego na poszcze
gólne warstwy zwłok dowodził, iż czasokres pozostawania wszystkich r 
w poszczególnych grobach był równy, tj., iż po początkowym zamk. 
grobów nie były one następnie otwierane, a to w celu ewentualnego 
niejszego dogrzebania w tych samych grobach innych zwłok. Obecność 
grudek wapiennych oraz sprasowanych szyszek sosnowych pomiędzy zwło
kami grobu Nr. 1, pozwalała przypuszczać, iż grób ten był przez dłuższy 
czas otwarty, a warstwy zwłok były przesypywane związkami wapna, naj
prawdopodobniej chlorkiem wapnia, w celu zapobieżenia przedwczesnemu 
rozkładowi gnilnemu.

Po wydzieleniu poszczególnych zwłok z masy, były one umieszczane na 
drewnianych noszach i wynoszone przez innych robotników z grobu na po
wierzchnię, gdzie układano je kolejno na ziemi. Normalnie w ciągu dnia 
wydobywano w ten sposób z grobów 70-120 zwłok. Najwyższa ilość, jaką 
pamiętam odgrzebaną w ciągu jednego dnia, wynosiła 160. Przeciętnie wy
dobywano około 100 zwłok. Zasadniczo naszym dążeniem było, aby wydo
byte z grobów zwłoki były tegoż samego dnia kolejno pochowane, warstwa
mi w nowych bratnich mogiłach. Ponieważ jednak nad mogiłami tymi pra
cowali jeńcy rosyjscy ze Smoleńska, na których przybycie lub nieprzybycie 
do Katynia Komisja Techniczna PCK nie miała żadnego wpływu, niejedno
krotnie się zdarzało, iż wydobyte, zrewidowane, obejrzane i opatrzone w 
kolejne numery zwłoki pozostawały przez dłuższy czas niepogrzebane. Mia
łem wrażenie, że to była celowa akcja niemiecka, gdyż najczęściej zdarzało 
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się tak przed zapowiedzianym do Katynia przybyciem większych wycieczek 
lub ważniejszych delegacji. Większa ilość wydobytych, a niepogrzebanych 
zwłok w pobliżu grobów katyńskich, wywoływała niewątpliwie wstrząsają
ce wrażenie na wszystkich przybywających do Katynia po raz pierwszy.

8. OGLĘDZINY ZWŁOK I USTALANIE PRZYCZYNY ŚMIERCI

Początkowo osobiście przeprowadzałem oględziny każdych wydobytych z 
grobów zwłok, w celu oznaczenia przyczyny śmierci, oraz bliższych okolicz
ności jej towarzyszących, a w szczególności w celu zebrania materiałów, po
trzebnych do odpowiedzi na siedem kardynalnych pytań sądowo-lekarskich: 
a) kogo zam rdowano; bi kiedy zbrodni dokonano; c) gdzie zbrodni do
konano; c) jakim narzędziem; e) w jaki sposób; f) dlaczego; g) kto 
był sprawcą zbrodni.

W tym stanie rzeczy, praca moja musiała się znacznie rozszerzyć poza 
norrnalne oględziny zwłok. Musiałem więc być obecnym również przy re- 
wizji zwłok, interesując się specjalnie datą ostatnich notatek w pamiętni
kach, zaświadczeń szczepienia ochronnego przeciwtyfusowego, listów, otrzy
manych względnie niewysłanych przez jncow, datami gazet znajdywanych 
przy zwłokach, oraz wszelkimi innymi okolicznościami, mogącymi mieć zna
czenie przy ogólnej ocenie zbrodni. Decydującą jednak czynnością były 
oględziny zwłok. Dokonywałem ich z reguły przy pomocy Ferdynanda 
Płonki. W czasie tych oględzin, po zgoleniu włosów na karku, znajdywano 
z reguły mniej więcej na dwa palce poniżej guzowatości kości potylicznej, 
najczęściej w środkowej linii ciała, ranę wiotową. przedstawiającą się w 
postaci okrągławego otworu o średnicy około 8 milimetrów. Po p zecięciu 
skóry tyłogłowia okazywało się, iż kanał postrzałowy biegł z reguły ku 
przodowi i górze, dążąc do jamy czaszki przez podstawę kości potylicznej. 
Po oczyszczeniu otworu wlotowego z części miękkich, oznaczano za pomocą 
metalowej miarki jego średnicę, która, z reguły mierzyła niecałe 8 mm 
Otwór wlotowy cechował się równością brzegów zewnętrznych, które ku 
wnętrzu czaszki kraterowato się rozszerzały. Po zbadaniu rany wlotowej, 
szukano rany wylotowej, która prawie zawsze znajdowała się na czole ofia
ry, mniej więcej na granicy owłosienia, czasem w środkowej linii ciała, 
czasem trochę na prawo lub na lewo od niej. Rany wylotowe cechowały 
się większymi wymiarami, niż rany wlotowe, dochodzące niekiedy do śred
nicy 15 mm. nierównością brzegów, a czasem obecnością w ich obrębie drob
nych odłamków kostnych. Po oznaczeniu wymiarów rany, przecinano 'skó
rę i oczyszczano brzegi otworu kostnego z częś i miękkich oraz badano 
otwór wylotowy w kości czołowej, który z reguły przedstawiał się w posta
ci ściętego stożka, podstawą zwróconego na zewnątrz. Brzegi zewnętrzne 
otworu były nierówne, a średnica jego wahała się od 1-1.5 cm. Oznaczając 
za pomocą sondy kierunek postrzału stwierdzono, iż uszkadzał on z reguły 
ważne dla życia ośrodki rdzenia przedłużonego i wywoływał natychmiasto
wą śmierć ofiary. W niektórych przypadkach otwierano jamę czaszki, 
stwierdzając reakcję agonalną w postaci rozległych rdzawych złogów he- 
nochromogenowych na jej podstawie po wylewie krwi do jamy czaszki. 
Zwykle również po przecięciu skóry i części miękkich, stwierdzano w są
siedztwie ran wlotowych dość rozległe podbiegnięcia krwawe. W około 
0.2% poddanych oględzinom zwłok znajdywano, tkwiące pod skórą czoła 
lub też w obrębie, rany wylotowej, pociski rewolwerowe o kalibrze 7.65 mm. 
Następnie oznaczano długość zwłok oraz badano, czy nie ma jakichś in-
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ekshumowanych zwłok a ograniczałem się tylko do dokładnych- oględzin 
tych zwłok, przy których nie znaleziono żadnych dokumentów i które ozna 
czono na liście jako „N.N.“ (nieznane zwłoki). W tych wypadkach ozna- 
, 'lł,em długość zwłok, podawałem szczegóły uzębienia, w szczególności ja
kość i ilość sztucznego uzębienia, wiek na podstawie długości jamy szpi
kowej w obrębie gło.wki kości ramieniowej, opisywałem odzienie, ze zwróce
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niem szczególnej uwagi na monogramy oraz znaki fabryczne i w ogóle 
zwracałem uwagę na wszystkie dane, które mogłyby mieć jakąś wartość 
identyfikacyjną. W wypadkach, gdy nie można było ustalić długości zwłok 
z powodu dalej posuniętego rozkładu gnilnego, mierzyłem długość dwu koś
ci długich, aby później wedle wzorów, przyjętych w medycynie sądowej 
można było w przybliżeniu oznaczyć długość ciała. W odbiegających od 
normy wypadkach ciekawszych, robiłem zdjęcia fotograficzne, np. w razie 
cech postrzału z pobliża, wielokrotności postrzału, obecności pocisku, tkwią
cego w odrębie rany wylotowej, ciekawszego ułożenia zwłok, jak np. w gro
bie Nr. 2 itp.

Zaznaczyć muszę, że w toku swych prac zetknąłem się ze zwłokami do
brze mi znanych osobiście dr. Kalicińskiego oraz prof. U.J., S. Pieńkow
skiego, obu w -topniach majorów W. P. Przy dr. Kalicińskim, zawodowym 
lekarzu woj?k< vym, znaleziono poza legitymacją M.S. Wojsk, na jego naz
wisko oraz innymi dokumentami osobistymi, bilet wizytowy z jego nazwis
kiem i z napisem na drugiej stronie zwyczajnym ołówkiem: „W razie mej 
śmierci — zawiadomić żonę, Warszawa, Plac Matejki 1“ i datę 6. 9. 1939. 
Po budowie czaszki rozpoznałem, iż zwłoki rzeczywiście są zwłokami dr. 
Kalicińskiego. Z charakterystycznych cech czaszki podkreślić należy wy
sokość czoła, oraz silne rozwinięcie guzów czołowych, włosy koloru — sza
tyn. Przy zwłokach prof. Pieńkowskiego znaleziono legitymację Uniwersy
tetu Krakowskiego i inne dokumenty na jego nazwisko oraz notes z no
tatkami osobistymi. Z uwagi na bardzo charakterystyczną budowę głowy 
prof. Pieńkowskiego, przypominającą budowę czaszki prof. Pickarda, oraz 
rudawy zarost — utożsamienie jego zwłok nie przedstawiało dla mnie więk
szych trudności. Ponadto wysoki wzrost prof. Pieńkowskiego, a średni mjr. 
Kalicińskiego — pozwalały mi utwierdzić się w przekonaniu, co do tożsa
mości obu tych zwłok. Znalezione w toku prac zwłoki płk. lek. dr. Stefa- 
nowskiego, rozpoznał w mojej obecności członek Komisji Techniczne, PCK, 
p. Kasur, dobrze go znający z okresu przedwojennego.

9. REWIDOWANIE ZWŁOK I NUMEROWANIE ICH

Z chwilą, gdy mniej więcej od połowy maja 1943 r., zaniechałem osobis
tego oglądania każdych bez wyjątku wydobytych z grobów zwłok, tempo 
wydobywania i ponownego grzebania zwłok uległo znacznemu przyśpiesze
niu. Odtąd, jak wspomniałem, szczegółowym oględzinom poddawałem tyl
ko zwłoki niezidentyfikowane, wobec czego wydobyte z grobów zwłoki wy
niesione na polankę, były tam bezpośrednio rewidowane. Rewizja przepro
wadzana była pod kontrolą członków Komisji Technicznej PCK, oraz nadzo
rem podoficera niemieckiej Geheimpolizei. Członkowie Komisji Technicz
nej. PCK, mając do pomocy dwóch cywilnych robotników rosyjskich, rozci
nali nożami wszystkie kieszenie w ubraniach zwłok, wydobywając z nich 
całą ich zawartość i wręczając ją innym członkom Komisji Technicznej 
PCK, pp. Godzikowi i Królowi. Ci przeglądali wydobyte przedmioty i 
wszystko, co przedstawiało wartość identyfikacyjną, wkładali do oznaczo
nych kolejnymi numerami kopert. Natomiast inne przedmioty znalezione 
na zwłokach, nie przedstawiające wartości identyfikacyjnej, nie były za
chowywane, lecz porzucane na miejscu. W szczególności dotyczyło to bank
notów polskich emisji przedwojennej, których niekiedy znaczne sumy były 
znajdywane na poszczególnych zwłokach. Wyrzucano również gazety, któ
re przy zwłokach znajdywano bardzo często. Wszystkie one nosiły daty 
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z marca—kwietnia 1940 r. Były to gazety sowieckie, przeważnie wydawa
ny po polsku w Kijowie „Głos Radziecki“. Z powodu bardzo dużej ilości 
tych gazet, zachowano z nich tylko kilka numerów, reszta zaś pozostawała 
przez dłuższy czas na polance leśnej w pobliżu grobów. Następnie, gdy po 
opróżnieniu pierwo. rych mogił, były one zasypywane, zakopano w nich 
razem z innymi śmieciami również i zdjęte ze zwłok stare gazety.

Ze zwłok niepośiadających dokumentów, określających osobę lub przy
najmniej stopień wojskowy ofiary, zdejmowano jeden naramiennik i wkła
dano go również do koperty.

Równocześnie odpowiadający numerowi koperty numer wybity na me
talowej blaszce był przez rosyjskiego robotnika cywilnego przymocowywany 
do munduru na piersiach zwłok. W wyjątkowych wypadkach dalekiego po
suniętego rozkładu zwłok, przymocowywano numery za pomocą drutu do 
części kostnych zwłok.

Ze względu na znalezienie w kilku przypadkach takich przedmiotów jak 
brzytwy, scyzoryki, kosztowności a także dokumenty, schowane w cholewach 
butów, z reguły następnie rozcinano na zwłokach cholewy i przeprowadzano 
badania.

Powyżej opisana praca odbywała się pod ścisłym nadzorem podoficerów 
niemieckiej policji polowej, którzy nie wtrącając się bezpośrednio do prac, 
obserwowali je pilnie i uniemożliwiali w ten sposób ukrywanie znalezio
nych na zwłokach przedmiotów i niewkładanie ich do oficjalnych kopert 
Zaznaczyć należy, że członkowie Komisji Technicznej PCK na miejscu, nać 
grobami, nie przeprowadzali dokładniejszych badań znalezionych dokumen
tów i co za tym idzie nie identyfikowali zwłok oraz nie sporządzali ich 
listy. Wypełnione znalezionymi przy ..włokach przedmiotami, numerowane 
koperty składane były kolejno na stole i każdego dnia po zakończeniu prac 
po godzinie 12 i 5 popołudniu, odwożone przez niemieckiego gońca moto
cyklowego, któremu często towarzyszył członek Komisji Technicznej PCK 
Cupryjak, do położonego o 5-6 km. przy szosie za stacją Gniezdowa w kie
runku na Smoleńsk, domku gdzie mieściła się Komisja, sporządzająca listę 
identyfikacyjną zwłok oraz znalezionych dokumentów i przedmiotów.

10. PONOWNE GRZEBANIE EKSHUMOWANYCH ZWŁOK

Zaopatrzone w metalowe numery zwłoki po ich zrewidowaniu były po
nownie grzebane w nowych bratnich mogiłach wykopywanych przez jeń
ców sowieckich, przywożonych przez Niemców ze Smoleńska, grupami po 
30-40. Ponieważ Niemcom, ze względów propagandowych, zależało na de
monstrowaniu przybywającym do Katynia wycieczkom większej ilości eks
humowanych zwłok, w ponownym ich grzebaniu — jak wspomniałem już 
wyżej — zdarzały się często dłuższe przeryw. W wielu wypadkach człon
kowie Komisji Technicznej zmuszeni byli specjalnie interweniować u Niem
ców o dostarczenie sił roboczych, w celu wykopywania dalszych bratnich 
mogił.

Mogiły te mieściły się na polance pomiędzy krótszym ramieniem grobu 
Nr. 1, a drogą leśną, sięgającą po prawej stronie mniej więcej do połowy 
przejścia pomiędzy dłuższym ramieniem grobu Nr. 1 a grobem Nr. 2. Po
czątkowo Komisja Techniczna PCK pragnęła grzebać ekshumowane zwło
ki w pojedynczych grobach, czemu jednak Niemcy stanowczo się sprzeci
wili, wobec czego Komisja Techniczna zmuszona była zgodzić się na nowe 
wspólne bratnie mogiły. Również ciekawe było zachowanie się miejsco
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wych władz niemieckich w sprawie grzebania zwłok oficerów, pochodzą
cych z terenów polskich, przyłączonych do Rzeszy, noszących nazwiska o 
brzmieniu czysto niemieckim. Początkowo zamierzali Niemcy stworzyć dla 
nich oddzielny cmentarzyk, jako dla obywateli pochodzenia niemieckiego. 
Ostatecznie jednak, być mole z powodu szczupłości miejsca w pobliżu lub 
też obawy przed niepopularnym „wyróżnianiem“ zwłok, zaniechali swojego 
pierwotnego planu.

Stopniowo, w związku z postępem prac ekshumacyjnych, mogiły te po
czątkowo powstawały w jednym szeregu tuż w pobliżu dróżki leśnej. Pierw
sza bratnia mogiła, którą już zastałem po przyjeździe do Katynia, zawie
rała 310 zwłok i była już zakryta. Leżała ona po stronie lewej, patrząc 
się w kierunku wschodnim ku Smoleńskowi. Obok niej znajdowały się 
dwa pojedyńcze groby gen. Smorawińskiego i gen. Bohaterewicza. Po 
prawej stronic pierwszej mogiły powstały już za mojej bytności w Ka
tyniu dwie aowe bratnie mogiły, leżące obok siebie, przy czym prawa z 
nich dotykała brzegu dróżki leśnej. W odstępie kilku metrów od pierwszego 
rzędu mogił powstał następnie drugi rząd trzech mogił, ułożonych syme
trycznie do mogił pierwszego rzędu.

Poszczególne mogiły przedstawiały się w postaci trapezów, wznoszących 
się o około 0.5 m. ponad poziom ziemi. Boki okładane były darniną, a na 
powierzchni mogił usypywano z ziemi duże krzyże, obejmujące całą mogiłę, 
które następnie również okładano darniną. Mniej więcej w środku pierw
szego rzędu w pobliżu dróżki leśnej, wznosił się duży krzyż drewniany. Na 
poszczególnych mogiłach, członkowie Komisji Technicznej PCK, poprzęsa- 
dzali rosnące w pobliżu kwiaty leśne, dobierając barw biało-czerwonych.

Zwłoki grzebane były w bratnich mogiłach uporządkowanymi warstwa
mi, przy czym poszczególne warstwy przysypywane były cienką warstwą 
ziemi. Wynoszone one były do mogił na drewnianych noszach przez cy
wilnych robotników rosyjskich. Kolejności numerów oraz sytuacyjnego roz
mieszczenia zwłok, doglądał członek Komisji Technicznej PCK, p. J. Wo- 
dzinowski. Ze względu na możliwość reekshumacji zwłok w przyszłości i 
przewiezieniu ich do Kraju, przywiązane do tego dużą wagę, sporządzono 
plany sytuacyjne i opisy kolejnych mogił oraz składanych do nich numero
wanych zwłok.

11. BADANIE DOKUMENTÓW, SPORZĄDZANIE LISTY 
IDENTYFIKACYJNEJ ZWŁOK I ZNALEZIONYCH NA 

NICH PRZEDMIOTÓW

Około 5-6 km. od lasku katyńskiego, w kierunku na Smoleńsk, a po lewej 
stronie szosy w drewnianym domku kilkuizbowym, zostało zorganizowane 
przez Niemców prowizoryczne laboratorium do opracow wania dostarcza
nych tam ekshumowanych z grobów katyńskich dokumentów. W' domku 
tym bywałem niejednokrotnie, przyglądając się tokowi prac oraz zapozna
jąc się z ich rezultatami. Prowizoryczne laboratorium mieściło się na 
oszklonej werandzie, gdzie stale pracowało przy odczytywaniu dokumentów 
dwóch członków Komisji Technicznej PCK, pp. Cupryjak i Mikołajczyk 
(uprzednio zaś — do 1. V. 1943 — pp. Rojkiewicz i Kołodziejczyk) pod 
nadzorem, stale tam przydzielonego i mieszkającego w samym domku, podo
ficera. niemieckiej Geheim Feldpolizei. Ten ostatni miał do pomocy je
szcze jednego Niemca, który go w miarę potrzeby zastępował. Ponadto na 
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werandzie pracowała Volksrfeutschka (zdaje się z poznańskiego), która waż
niejsze z odczytanych dokumentów — w szczególności znalezione na zwło
kach pamiętniki — tłumaczyła od razu na miejscu na język niemiecki. 
Nazwisk Niemców, pracujących w prowizorycznym laboratorium, nie pa
miętam. Wiem tylko, że por. G.F.P. Voss, który mieszkał w pobliżu dom- 
ku, był miejscowym zwierzchnikiem Feldpolizei i z tego tytułu wydawał 
rozmaite zarządzenia, odnośnie prac w laboratorium. Tak np. na zarzą
dzenie Vossa w domku zatrzymane były wszystkie, znalezione na zwłokach 
obce waluty i kosztowności. Poza tym inne rozpracowane dokumenty były 
wkładane z powrotem do numerowanych kopert, które były składane se
riami do drewnianych skrzyń.

Tok pracy.w laborator1 urn przedstawiał się jak następuje: z każdej ko
perty wydobywano wszystkie znajdujące się tam przedmioty i pod nume
rem koperty sporządzano ich dokładną listę. Następnie na podstawie ewen
tualnie znalezionych przy zwłokach dokumentów osobistych z wymienieniem 
nazwiska właściciela ora‘z w braku tych — naramiennika — ustalano jego 
stopień wojskowy i ewentualnie nazwisko i inne dane osobiste.

Lista zwłok i znalezionych przy nich przedmiotów prowadzona była po
dwójnie, w języku polskim przez polskich członków Komisji Technicznej 
do użytku PCK, oraz niemieckim przez podoficera niemieckiego.

Odczytywanie znalezionych na zwłokach dokumentów, nastręczało sporo 
trudności ze względu na to, że przy zwłokach częściowo zmumifikowanych, 
dokumenty były wysuszone i papier przy nieostrożnej manipulacji rozpadał 
się na strzępy. Tego rodzaju dokumenty zwilżane były wodą i bardzo de
likatnie za pomocą noża z kości słoniowej oddzielano poszczególne strony 
i je odczytywano. Dokumenty znalezione przy zwłokach uległych częścio
wemu przeobrażeniu tłuszczo-woskowemu, oblepione były cieniutką warstwą 
białawego tłuszczu i przy rozklejaniu ich nie napotykało się na specjalnych 
trudności z tym jednak zastrzeżeniem, że pisma atramentowego nie udawało 
się na nich odczytać gołym okiem z powodu wywabienia atramentu. Od
czytywanie natomiast pisma drukowanego oraz pisanego zwyczajnym gra
fitowym ołówkiem, nie nastręczało żadnych trudności.

Ewentualnie znajdujące się w kopertach pamiętniki znalezione na zwło
kach otaczane były szczególną opieką Niemców i natychmiast doręczane 
wspomnianej wyżej Volksdeutsch‘ce w celu tłumaczenia ich na język nie
miecki. Pomimo to, polscy członkowie Komisji Technicznej, byli w stanie 
dokonać w toku swych prac odpisów kilku tych pamiętników.

Jak to sam zaobserwowałem, Volksdeutschka tłumaczyła na niemiecki te 
tylko części pamiętników, które zawierały treść kompromitującą Sowiety. 
Opuszczała ona natomiast liczne ustępy antyniemieckie. Tak np. z przy
toczonego w jednym z pamiętników wiersza, tłumaczka opuściła zawartą 
wzmiankę o czarnym orle i splugawionym krzyżu, pozostawiając jedynie 
ustęp o nieuniknionym upadku „sierpa i młota“.

Poza pamiętnikami, polscy członkowie Komisji odczytywali na miejscu 
znalezione na zwłokach listy — niewysłane przez jeńców z Kozielska lub 
przez nich otrzymane. Daty wszystkich tych listów nie przekraczały kwiet
nia 1940 roku. Niektóre z takich listów sam oglądałem i czytałem. Z 
treści ich wynikało, że jeńcy polscy w Sowietach mieli poważne obawy, co 
do swego dalszego losu i skarżyli się na warunki życia obozowego.

Dokumenty, których przy pomocy opisanych wyżej prymitywnych metod 
nie dawało się odczytać, odsyłali Niemcy do laboratorium polowego w Smo
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leńsku, gdzie, już bez udziału Polaków, były one opracowywane laborato
ryjnie bardziej szczegółowo przez personel niemiecki, znajdujący się pod 
bezpośrednim kierownictwem prof. Buhtzą.

12. DELEGACJA ANGLO-AMERYKAŃSKICH JEŃCÓW 
ORAZ INNE GRUPY

Następną z kolei, po Europejskiej Komisji Lekarskiej, większą wycieczką 
w czasie mego pobytu w Katyniu, była delegacja przedstawicieli anglo
saskich jeńców wojennych w Niemczech. Przybyła ona mniej więcej w 
połowie maja i składała się z około 10-ciu osób, w tym: kapitan-lekarz an
gielski, pułkownik z Południowej Afryki, Nowozelandczyk, Kanadyjczyk, 
Australijczyk, lotnik amerykański i inni. Nazwisk ich nie znam. Z tą 
wycieczką przybył do Katynia również p. Kawecki. Była to już druga jego 
wizyta w Katyniu, gdyż uprzednio bezpośrednio po „rewelacjach“ niemiec
kich był on tam po raz pierwszy.

W dniu poprzedzającym przyjazd tej delegacji, por. Slowenczyk okazy
wał duże podniecenie i zapowiedział mi o spodziewanym nazajutrz przy- 
jeździe delegacji anglosaskich jeńców wojennych. Dało się zauważyć, że 
nie tylko por. Slowenczyk, lecz wszyscy pracujący w Katyniu Niemcy otrzy
mywali jakieś specjalne instrukcje i wykazywali pewne podniecenie.

W dniu następnym, kiedy przybyłem do pracy około godziny 8 rano, zau
ważyłem, że Niemcy są odświętnie ubrani, a przed wjazdem do’ lasku ka
tyńskiego, znajduje się większa niż zwykle grupa Niemców z policji po
rządkowej. Niemcy nie dopuścili nas wówczas do pracy, oświadczając, iż 
dopiero po odjeździe delegacji anglosaskiej będą mogły być podjęte nasze 
normalne prace. W odległości jakichś 30 metrów od grobu, na dróżce leś
nej w kierunku Dniepru, zauważyłem ukryte w lesie auto z instalacją do 
utrwalenia głosu i nagrywania płyt. Po godzinie 9-ej przywieziono auto
busem jeńców anglosaskich, którym — jak się później dowiedziałem — to
warzyszył od chwili wyjazdu z obozu specjalny tłumacz oraz podoficer z 
warty obozowej. Przybyłych jeńców powitał wyraźnie podniecony wycze
kiwaniem ich por. Slowenczyk, przedstawiając im topografię grobów i ogól
ny obraz zbrodni. Całość jego przemówienia tłumaczona była na język 
angielski. Niedopuszczeni do pracy członkowie Komisji Technicznej stali 
z boku poza obrębem zbiorowych grobów, przyglądając się uroczystości.

Niedługo po jeńcach przyjechał do lasku katyńskiego prof. Buhtz, który 
również miał przemówienie do Anglosasów, mówiąc między innymi, że ca
łość prac ekshumacyjnych na terenie Katynia dokonywana jest przez Pol
ski Czerwony Krzyż, pod kierownictwem polskiego lekarza sądowego. Wów
czas też zostałem wezwany przez prof. Buhtza do przybycia na miejsce 
zbrodni i przedstawiony delegacji jeńców anglosaskich. Ponieważ nie znam 
języka angielskiego, bezpośrednio z nimi rozmawiać nie mogłem za wyjąt
kiem angielskiego kapitana lekarza, który mówił po niemiecku, a nawet 
trochę po rosyjsku. Naturalnie, jak to było zwyczajem przy innych więk
szych wycieczkach pojawili się w lasku katyńskim dwaj świadkowie ro
syjscy. Kisielów oraz pracownik kolejowy ze stacji Gniezdowo, bodajże 
Zacharów. Zapytany przez lekarza angielskiego, czy wiosną w 1940 roku 
widział przywożenie przez Sowietów jeńców polskich do stacji Gniezdowo, 
Zacharów oświadczył, że owszem byli oni przywożeni partiami po 2-3 wa
gony pod silną strażą NKWD do „czornych woronów“ oraz kolejno odwo-
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żeni w kierunku Katynia. Świadek Kisielów, zapytany w tej samej spra
wie, przez tegoż lekarza oświadczył, że on również widział na wiosnę 1940 
roku zajeżdżające do lasku katyńskiego auta, a następnie słyszał rozlega
jące się stamtąd krzyki i strzały. Procedura ta trwać miała okresowo 
przez czas dłuższy. Po tego rodzaju odpowiedziach, lekarz angielski zapy
tał obu Rosjan, czv Niemcy płacą im coś za tego rodzaju zeznania, na co 
obaj oni zgodnie odpowiedzieli, że żadnego wynagrodzenia od Niemców me 
otrzymują. ..

Następnie Niemcy oprowadzali całość delegacji po wszystkich grobach Ka
tyńskich, przy czym wyjaśnień za pośrednictwem tłumacza udzielał prof. 
Buhtz. Szczególne zainteresowanie grobami i zwłokami wykazywał puł
kownik z Południowej Afryki i kapitan lekarz angielski. Po obejrzeniu 
wszystkich grobów i demonstracji przez Niemców ich zawartości, zatrzy
mano się nad grobem Nr. 2, przy czym prof. Buhtz podkreślał specjalne 
ułożenie zwłok w tym grobie. Kapitan lekarz angielski zwrócił się wów
czas do mnie z prośbą o pokazanie mu kilku zwłok, a w szczególności miejsc 
postrzału. Uczyniłem to i wówczas kapitan angielski zapytał mnie jaka 
jest moja opinia w sprawie Katynia, na co chwilowo nie dałem mu żadnej 
odpowiedzi, a to ze względu na obecność przy tym Niemców. Od tej jednak 
chwili starałem się trzymać kapitana angielskiego,, oczekując na okazję 
bardziej swobodnej z nim rozmowy (patrz: Uzupełnienia).

Następnie całość wycieczki Niemcy poprowadzili na drugą stronę drogi 
do starych grobów rosyjskich, a po zwiedzeniu tych grobów, boczną dróżką 
leśną nad Dniepr, w pobliże willi NKWD. W czasie tej drogi odłączyliśmy 
się z lekka z kapitanem angielskim od całości wycieczki i wówczas zapytał 
on mnie ponownie o moje zdanie o zbrodni katyńskiej. Odpowiedziałem, 
że jak dotychczas nie natrafiłem na żadne dowody, które by mogły obciązac 
Niemców, wszystkie zaś ujawnione okoliczności i znalezione dowody, prze
mawiają za tym, że zbrodni dokonały Sowiety. Zapytany, jak zareaguje 
opinia polska na ujawnienie zbrodni katyńskiej, oświadczyłem, że jestem 
przekonany, że wobec niemieckich Oświęcimi i innych podobnych wyczynów 
_  Katyń nie wywoła w społeczeństwie polskim żadnej czynnej reakcji i w 
żadnym razie nie doprowadzi do pójścia po linii życzeń niemieckich, to zna
czy do współpracy militarnej Polaków z Niemcami. Na tym rozmowa na
sza się urwała ze względu na dołączenie do nas paru Niemców. . . ,

Po pobycie nad Dnieprem i obejrzeniu willi NKWD, delegacja jeńców 
anglosaskich została odwieziona autobusem do domku, gdzie były opraco
wywane dokumenty i znajdowały się niektóre ciekawsze eksponaty. Ja po
zostałem w lasku katyńskim, jednakże od pp. Cupryjaka i Mikołajczyka 
wiem, że po około pół godziny delegacja odjechała do Smoleńska.

Po wyjeździe delegacji z lasku katyńskiego, mówili mi inni członkowie 
Komisji Technicznej, że zauważyli zbudowane przez Niemców ukryte mi
krofony, przy pomocy których starali się oni uchwycić i utrwalić rozmowy 
anglosaskich oficerów w Katyniu. Nadto na drzewach w pobliżu grobów 
mieli być ukryci Niemcy, filmujący zachowanie się delegacji anglosaskiej 
nad grobami. Niezależnie od tych zdjęć „nieoficjalnych“, dokonywane były 
oficjalne zdjęcia delegacji, czemu nikt się nie sprzeciwiał Słyszałem row- 
nież, że por. Slowenczyk proponował pułkownikowi z Południowej Afryki, 
by powiedział parę słów na temat Katynia do mikrofonu, na co ten odpo
wiedział, że nie ma jeszcze ostatecznie wyrobionego zdania w tej sprawie 
i wobec tego nie może zebrać głosu. Jak mi mówił następnie w jakiś ty
dzień po pobycie wycieczki por. Slowenczyk, pułkownik z Południowej Afry
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ki rzekomo zamierzał napisać swe wspomnienia z pobytu w Katyniu i w 
związku z tym Niemcy mieli go przenieść do innego obozu i stworzyć tam 
bardziej odpowiednie warunki do pracy. Czy to opowiadanie Slowenczyka 
odpowiadało prawdzie, nie wiem.

Przybyły z jeńcami anglosaskimi redaktor wydawanego przez Niemców 
w Krakowie dziennika w języku polskim „Goniec Krakowski“, Władysław 
Kawecki, pozostawał tym razem w Katyniu około tygodnia ,przy czym z po
lecenia por. Slowenczyka otrzymał on kwaterę w baraku, gdzieśmy wów
czas mieszkali. Byliśmy z tego bardzo niezadowoleni, gdyż odnosiliśmy 
się do niego jako współpracownika Niemców z dużą nieufnością, wobec cze
go fakt zamieszkiwania jego w naszym mieszkaniu krępował nas w pro
wadzeniu bardziej swobodnych rozmów. Pan Kawecki natomiast szeroko 
opowiadał nam o swoim pobycie w więzieniu na Montelupich, oraz o swym 
wrogim stosunku do Niemców. Właściwymi pracami w Katyniu p. Kawec
ki interesował się stosunkowo mało przychodził jednak do lasu i często roz
mawiał z por. Slowenczykiem. Zbierał on pewne materiały do swego dzien
nika, gdyż skrzętnie notował wszystkie nasze rozmowy na tematy związane 
z pracami w Katyniu, co nas bardzo denerwowało. Interesował się p. Ka
wecki również listami odgrzebywanych zwłok, które przepisywaliśmy w ba
raku na maszynie oraz moimi notatkami, jakie wieczorami sporządzałem w 
baraku z rezultatu całodziennych prac. Pobyt p. Kaweckiego w Katyniu 
przedłużał się ponad jego zamiary z powodu braku okazji zabrania się sa
molotem z powrotem do Krakowa. O ile pamiętam, odleciał on dopiero z 
wycieczką dziennikarzy cudzoziemskich czy też robotników polskich z Ge
neralnego Gubernatorstwa.

Po powrocie do Krakowa, p. Kawecki ogłosił rzekomy wywiad ze mną 
na temat prac katyńskich, aczkolwiek w rzeczywistości żadnego wjwiadu 
mu nie udzielałem, a przeciwnie nawet prosiłem go, aby przypadkiem nie 
ujawnił w prasie mego nazwiska w związku z pracami katyńskimi. W związ
ku z tym, po powrocie do Krakowa, widziałem się z p. Kaweckim i robiłem 
mu wyrzuty z powodu niedotrzymania przez niego obietnicy i sfingowania 
wywiadu; tłumaczył się on, iż był do tego zmuszony przez Niemców i pod 
ich naciskiem napisał rzekomy wywiad na podstawie odpisów, jakie .był 
porobił podczas swego pobytu w Katyniu, ze sporządzonychpprzeze mnie 
notatek. Ponadto powiedział mi wówczas, iż był we Wiedniu, gdzie miał 
odczyt na temat Katynia, oraz że wydał o Katyniu broszurkę w języku 
niemieckim. Od tego czasu p. Kaweckiego więcej nie widziałem.

W kilka tygodni po wycieczce anglosaskiej, gdy w godzinach popołudnio
wych przybyliśmy do normalnej pracy do lasu, dowiedzieliśmy się, że na 
rozkaz por. Slowenczyka i Vossa — wszelkie prace zostały tam przerwane 
i otrzymaliśmy polecenie oddalenia się od miejsca grobów. Również cywil
nym robotnikom rosyjskim polecono opuścić teren pracy z tym, że mają 
tam przybyć dopiero na specjalne wezwanie. Odchodząc na stronę, zau
ważyliśmy większą ilość żandarmerii niemieckiej w lesie, następnie zaś w 
oddali widzieliśmy, że dróżką leśną zajechała tam limuzyna, z której wy
siadł utykający na jedną nogę i idący o lasce generał niemiecki. Po 
obejrzeniu grobów, wrócił on do limuzyny i odjechał. Jak się później do
wiedzieliśmy, miał to być gen. Kleist, dowódca odcinka frontowego Smo
leńsk.

W drugiej połowie maja (około 20-go) przyleciała samolotem z Warsza
wy wycieczka delegatów robotników polskich z poszczególnych fabryk z te
renu tzw. Generalnego Gubernatorstwa. Z nimi przybył również dzienni
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karz wileński Mackiewicz, oraz paru dziennikarzy zagranicznych. Wy
cieczkę tę oprowadzał por. Slowenczyk, udzielając jej wyjaśnień. W tym 
czasie przeprowadziłem oględziny zwłok świeżo wydobytych z dolnych 
warstw grobu Nr. 1, czemu przyglądali się członkowie wycieczki. Poka
zywałem im przy tym znalezione na zwłokach dokumenty, które oni z zain
teresowaniem odczytywali. Specjalnie interesował się grobami i zwłokami 
p. Mackiewicz, między innymi zauważyłem, jak stojąc nad grobem Nr. 1, 
studiował on świeżo wybrany z grobu numer gazety sowieckiej. Utartym 
szlakiem, po obejrzeniu grobów i tę wycieczkę odwieziono do miejsca prze
chowywania eksponatów.

Za mego pobytu w Katyniu, przyleciała tam również większa wycieczka 
dziennikarzy europejskich. Wycieczką tą bliżej się nie interesowałem, 
przeciwnie nawet, chcąc uniknąć rozgłosu, starałem się nie zwrócić na sie
bie uwagi któregoś z dziennikarzy i wykonywałem swą normalną codzienną 
pracę.

Zaznaczyć należy, że poza wyżej wymienionymi wycieczkami, które spec
jalnie zapamiętałem, do lasku katyńskiego przybywały prawie, codziennie 
inne wycieczki przeważnie żołnierzy niemieckich, liczące niekiedy po kil
kaset osób i prowadzone przez specjalnych oficerów propagandy niemiec
kiej. Ci ostatni podkreślali ogrom dokonanej zbrodni i ostrzegali opro
wadzonych, iż czeka ich to samo w wypadku dostania się do niewoli so
wieckiej. .

W połowie maja zwiedzała Katyń również kilkusetosobowa wycieczka lud
ności ze Smoleńska i jego okolic, oprowadzana pod kierownictwem niemiec
kim przez Rosjanina w cywilnym ubraniu, który tłumaczył na język rosyjski 
objaśnienia por. Slowenczyka. Wśród tej wycieczki znajdował się jakiś 
malarz rosyjski ze Smoleńska, który szkicował ułożenie trupów w grobie, 
oraz wykonał szkic zwłok wydobytych (wyłowionych) z grobu Nr. 5, przed
stawiając na tym szkicu charakterystyczne związanie rąk, zarzucenie płasz
cza na głowę, obwiązanie go na wysokości szyj i i połączenie zrobionego tam 
węzła ze związaniem rąk.

13. POŁOŻENIE GROBÓW I SPÓR O LICZBĘ ZWŁOK

W pierwszym okresie mego pobytu w Katyniu, mniej więcej w ciągu 
dwóch tygodni, zwłoki były ekshumowane tylko z grobu Nr. 1. Wydobyto 
w tym czasie około 1.700 zwłok. Pomimo, iż grób Nr. 1 nie został jeszcze 
całkowicie opróżniony, Niemcy nie pozwolili na usunięcie z niego pozosta
jących tam jeszcze kilkuset zwłok, pragnąc ze względów propagandowych 
zachować ten największy grób otwartym i częściowo wypełnionym zwło
kami. W szczególności Niemcy nakazali zachowanie nienaruszonym, do
konanego na początku prac, podkopu pod końcową częścią krótkiego ra
mienia tego grobu, gdzie widoczne było ułożenie 12 warstw zwłok jednych 
na drugich. Podkop ten pokazywany był wszystkim przybywającym do Ka
tynia wycieczkom.

Tc stanowisko Niemców spowodowało, że następnie dalsza ekshumacja 
odbywała się jakby na wyrywki z pozostałych 6 grobów, których Niemcy 
również przez dłuższy czas nie pozwalali całkowicie opróżniać. Ponieważ 
jednak inne groby poza pierwszym zawierały stosunkowo niedużą ilość 
zwłok, w drugiej połowie maja zaczęły się one stopniowo opróżniać. Pierw
szy opróżniony został grób Nr. 3, następnie 4, 6 i 7. Groby Nr. 1, 2 i 5
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opróżnione zostały później, ze względu na rozmiary grobu Nr. 1 charakte- ^N»CnX^0Zen!e ZWł°k W gJ°bie Nr> 2> oraz zalanie wod* zróbu Nrkt5. 
liw^\XiV>erUJV'?raCami KomisJ-i Technicznej PCK, starałem się o moż
liwą systematyczność w pracy, to znaczy o kolejne opróżnianie grobów, to
też na ogoł grupa robotników, po rozpoczęciu pracy w jednym z grobów 
pracowała w mm co najmniej przez cały dzień. Ze względu jednak^na stx> 
auakowo małe wymiary grobów poza Nr. 1 i 2, pracować w nich przy eks- 
^iXażJ 1nXr!p!-3edn°CZeinie5najWiyŻej dwie grupy> tj> 4'ch robotników Po
nieważ przeciętnie pracowało codziennie trzy grupy, praca odgrzebywania 
zwłok z mniejszych grobów odbywała się często jednocześnie w dwóch sasia- 
faide zwłZk S°bąif^Obach’1CA powodowało niemożliwość dokładnego ustania, 
jakie zwłoki pochodzą z którego grobu. ’

W grobie ,r. 2, miało-miejsce niespotykane w innych grobach nader sta-' 
2Mkowanle zwłok w ten sposób, że wszystkie zwłoki ułożone były 

twaraą do ziemi, ręce zas miały skrzyżowane na plecach. Takie ułożenie 
^iuktTmgm8Pra7iaCtWraiŻenie’ ** denaci- P° wprowadzeniu do grobu i oba- 
„ “ “ gl‘ t,yc,strzelani w Pozycji leżącej. Z tego też powodu Niem
cy specjalnie zwracali uwagę wycieczek na grób Nr. 2, podkreślając 
golme okrucieństwo dokonanej zbrodni. puunruuając, szcze-
nionetarówn?i khÓC0M yCJ*  dnoiack maja ostały wreszcie całkowicie opróż- 

groby Nr. 1 1 2. O ile pamiętam z poszczególnych grobów 
katyńskich ekshumowane zostały następujące liczby zwłok:

z grobu Nr. 1 ogółem około 2.500
>» >r 2 » 700
>> >> 3 >> 250
»> 4 >> w 150

» O
6 ,,

5 (plus 46 -— ob. niżej)
250

' »» 7 >> 250
Raz e m : około 4.150

. ?J* e, dysp°,nuj.ąc obecnie swoimi notatkami, nie jestem w stanie podać 
dokładnych liczb zwłok wydobytych z poszczególnych grobów, jak również 
me pamiętam dokładnych wymiarów grobów, ani też ilości warstw zw»ok w 
poszczególnych grobach. Ponieważ wymiary grobów były wykonywane 

p ‘®"lców w mojej obecności i otrzymane dane przekazywaninasUpnie 
prof. Buhtzowi, me mam podstaw do kwestionowania dokładności podanych 
w jego raporcie, wymiarów poszczególnych grobów. Zaznaczam że raport £*  niemieckiej księgi katyńskiej, czytałem i poX^2
bieżnościWylnł DOtatkami’ przy czym nie zauważyłem wówczas żadnychIroz-

Jak to już wspomniałem, największym z grobów katyńskich był grób 
Nr. 1, przedstawiający się w kształcie litery L, przy czym długie ranne 
N?Oibvł rłó°w^Z^UZ .ztcbodniego ®toku Piaszczystego wzniesienia. Grób 
Nr. 1 był rowmez najgłębszym grobem, odsłaniającym różne warstwy zie- 
tai i £r°bu °yla złożona z Powiewnego lekkieg^pias-
tao, i przechodziła w głąb w warstwę piaszczysto-gliniastą, a ta z kolei w 
zbitą wilgotną warstwę czarnego torfu, tworzącego ściany dolnej części 
grobu oraz jego dno. Dno krótkiego ramienia grobu było równe natomiast 
dno ramienia długiego okazywało tarasowane ustępy, których było około

12 Zbrodnia Katyńska
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5-ciu W ten sposób głębokość ramienia długiego stopniowo zmniejsza a 
się, idąc w kierunku zachodnim. W obrębie tarasowatych ustępów zwłoki 
były dokładnie na przemian układane, zaś ponad nimi bezładnie rzucone 
(jak śledzie w beczce). Zwłoki w górnych warstwach były lekkie, kruche, 
o zatartych zarysach twarzy, przedstawiając obraz częściowej murnifikacji. 
Idąc stopniowo “w doł w obrębie glinkowatej warstwy grobu, zwłoki były juz 
dobrze zachowane, o wyraźnych zarysach twarzy, oblepione białawą war
stwą lepkiego tłuszczu, o nieprzyjemnej, ostrej gnilnej woni. 7/spommana 
warstwa tłuszczu chroniła zwłoki od wpływów zewnętrznych i była obja
wem tzw. tłuszczo-woskowegc przeobrażenia zwłok. Stosunkowo najlepiej 
były zachowane zwłoki w obrębie warstwy torfowej; okazywały one jedy
nie silne spłaszczenie na skutek dużego ciśnienia, wywieranego P^zez górne 
warstwy zwłok. Podobnie odzienie zwłok w górnych warstwach było spło
wiałe i kruche, natomiast idąc w dół stopniowo coraz jędrn.cj’sze i dobrze 
zachowane. Z ciekawszych szczegółów, odnoszących się do zwłok w grobie 
Nr. 1. należy podkreślić, iż były one odziane w zimowe odzienie, ciepłą 
bieliznę, swetry itp. Stosunkowo w dużej ilości znajdywano przymocowa
ne do butów drewniane podeszwy, tzw. „apelówki“. Używano ich głow
nie w obozach jeńców do stawania przy apelu. Stąd ich nazwa. Niewielka 
ilość zwłok miała ręce związane ku tyłowi sznurem kordonkowym.

Grób Nr. 2 tylko w wierzchniej części składał się z piaszczystej gleby, 
która szybko przechodziła w warstwę gliniastą. W grobach Nr. 3, 4, 6 i 7 
warstwa piaszczysta była może nieco szersza i podobnie jak w grobie Nr. 
przechodziła w warstwę gliniastą. Zwłoki w grobie Nr. 2 były dokładnie 
ułożone twarzą do ziemi, szeregami i posiadały ręce ułożone ku górze na 
plecach. Następne szeregi były w ten sposób układane, ze twarze były 
układane na udach poprzedniego rzędu. Natomiast warstwa następna była 
układana na odwrót. Zwłoki w grobach Nr. 2, 3, 4, 6 i 7 były dosc dobrze za
chowane i przedstawiały obraz częściowego przeobrażenia tłuszczo-wosko- 
we-ro Z innych charakterystycznych szczegółów należy podkreślić wyjątkowe 
ułożenie zwłok w grobie Nr. 2, oraz obecność związania rąk do tyłu u wszyst
kich zwłok z grobu Nr. 6 i 7. We wszystkich tych grobach zwłoki były 
również odziane w płaszcze zimowe, ciepłą bieliznę, a w niektórych przy
padkach miały drewniane „apelówki“, przymocowane do butów. W grobie 
Nr. 1 znajdowały się w największej ilości wspomniane „apelówki , których 
celem’ była ochrona stóp od zimna oraz spotykano najwcześniejsze daty na 
listach, notatkach i gazetach (marzec 1940) przy wydobytych zwłokach. Ta 
okoliczność skłania mnie do przyjęcia, że grób ten pierwszy z kolei był 
zapełniany zwłokami mordowanych jeńców polskich.

Rozmieszczenie grobów przedstawiało się następująco:
a) krótkie ramię grobu pierwszego biegło prawie równolegle do dróżki 

leśnej mniej więcej w odległości od niej około 40 metrów i przechodzi o 
lekkim lukiem (kolankiem) w ramię długie, które ułożone było prostopadle 
do ramienia krótkiego i opadało wzdłuż zachodniego stoku piaszczystego pa
górka. Dolną krawędzią swą ramię długie grobu pierwszego sięgało wy
sokości dolnej krawędzi grobu Nr. 4;

b) w odległości około 15 metrów w kierunku południowo-wschodnim od
południowo-wschodniej krawędzi grobu Nr. 1, na wysokości zewnętrznej łu- 
kowatości, położony był grób Nr. 2. Miał on kształt prostokąta, którego 
dłuższy bok był ułożony równolegle do dłuższego ramienia grobu Nr. 1. 
Grób Nr. 2 swą długą osią biegł od północnego-wschodu ku po.udnio-zacho- 
dowi; - , . x .

’ ’ ¥
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c) w odległości 3-4 metrów od północno-wschodniego (krótkiego) boku 
grobu Nr. 2, a około 30 metrów od drogi leśnej znajdowała się szopa drew
niana, jednoizbowa, w której stał drewniany stół. W ązopie tej w porze 
deszczowej przechowywane były wydobyte z grobów dokumenty, oraz w niej 
lekarze niemieccy przeprowadzali sekcje zwłok. Szopę tę zastałem już na 
miejscu po przybyciu do Katynia. Słyszałem jednak, iż nie było jej tam 
uprzednio i że została ona przeniesiona z drugiej strony szosy.

Nieco poniżej dolnej krótkiej krawędzi grobu Nr. 2, rosła wysoka na 
kilkanaście metrów sosna. Poniżej tej sosny znajdował się grób Nr. 3, 
również mający kształt prostokąta. Omijając powyższą sosnę, biegł on 
jednak nieco ukośnie od północnego-zachodu ku południowemu-wschodowi;

d) -grób Nr. 4, położony naprzeciwko dolnej krawędzi długiego ramienia 
grobu Nr. 1, przedstawiał się w postaci prostokąta, leżącego długim bo
kiem nieco od północnego-zachodu ku południowemu-wschodowi.

Odległości powyższych trzech grobów od długiego ramienia grobu Nr. 1, 
były mniej więcej te same, i za moich czasów znajdowała się pomiędzy gro
bami dróżka, na którą wynoszono ekshumowane zwłoki. Tam odbywały 
się ich oględziny i tam na ustawionym w tym celu stole robiłem sekcje po
szczególnych zwłok, gdyż na skutek kopania nowych bratnich mogił na po
lance pomiędzy krótkim ramieniem grobu Nr. 1, a dróżką leśną, zabrakło 
miejsca na uprzednio tam dokonywane oględziny, sekcje itp.;

e) grób Nr. 5, znajdował się w odległości około 5 metrów od grobu Nr. 4. 
Był on położony najniżej ze wszystkich grobów katyńskich już na pogra
niczu mokradeł i długą swoją osią biegł od wschodniej północy w kierunku 
zachodniego południa;

f) Grób Nr. 6, leżał niejako wciśnięty pomiędzy grób Nr. 4, a skośnie 
leżący grób Nr. 3. Stanowił on prostokąt, biegnący dłuższą osią od wscho
du ku zachodowi. Podobnie był ułożony grób Nr, 7, leżący równolegle w 
odległości około 5 metrów od grobu Nr. 6;

g) naprzeciwko głównego kompleksu grobów polskich, po przeciwnej stro
nie drogi leśnej, w trójkącie między drogami leśnymi, idącymi od Dniepru 
do szosy i w kierunku na zabudowania Kisielowa, wśród dość gęstego 
kilkunastoletniego lasku mieszanego, przeważnie liściastego, na terenie pia
szczystym, znajdowały się tzw. w Katyniu, „groby rosyjskie“. W momen
cie mego przybycia na miejsce, były już one odkryte przez Niemców. Do
kładnie ilości ich nie pamiętam. Oglądałem je niejednokrotnie i pamiętam, 
iż były one na ogół płytkie, dochodząc najwyżej do półtora metra głębo
kości. Groby te zawierały, bezładnie rozrzucone, części szkieletów ludz
kich. Po ilości czaszek w poszczególnych grobach, można było określić, iż 
zawierały one po kilkanaście zwłok. Przy bliższych oględzinach tych cza
szek stwierdzało się otwory po-postrzałowe, przy czym wlot znajdował się z 
reguły na tyłogłowiu, wylot zaś w obrębie kości czołowej. W niektórych 
jednak wypadkach z powodu rozpadnięcia czaszki na poszczególne kości, 
niepodobna było dokładnie stwierdzić miejsca wlotu pocisku. Według sta
nu zeszkieletowania określałem w przybliżeniu, że zwłoki przebywały w 
grobach co najmniej lat 15. Zaznaczę, że w dolnych częściach tych gro
bów grunt był piaszczysto glinkowaty, co sprzyjało mumifikacji, a następnie 
zeszkieletowaniu zwłok.

Gdy w miarę stopniowego próżnienia poszczególnych grobów pod koniec 
maja 1943 roku, stawało się coraz bardziej oczywistym, że ogólna cyfra 
zwłok ekshumowanych w Katyniu nie przekroczy w żadnym wypadku 4.500 
— co pozostawało w rażącej sprzeczności ze stale podtrzymywaną przez
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oficjalną propagandę niemiecką liczbę 12.000 ofiar katyńskich, — Niemcy 
rozpoczęli gwałtowne poszukiwanie na tąrenie lasku dalszych grobów. Sto
sowali oni przy tym przede wszystkim metodę sondowania ziemi żelaznymi 
prętami w podejrzanych miejscach. Prace te początkowo nie dawały żad
nych rezultatów, w ostatnich jednak dniach maja, przy bocznej dróżce leś
nej w kierunku Dniepru, w odległości około 100-15Ó metrów od piaszczys
tego wzniesienia z grobami polskimi, w terenie gliniasto-piaszczystym, po
między drzewami starszego (20-30-letniego) lasku sosnowego, znaleziono 
dwa nieduże groby, zawierające po kilkanaście ciał w daleko posuniętym 
rozkładzie gnilnym. Powierzchnia grobów przed ich odkryciem pokryta 
była grubą warstwą igliwia. Po bliższych oględzinach znalezionych zwłok, 
zostało stwierdzone, że były to zwłoki obywateli sowieckich, przy czym nie
które z nich odziane były w mundury sowieckie, z zielonymi i czerwonymi 
obszywkami. Wśród zwłok w ubraniach cywilnych typu sowieckiego, znaj
dowały się również zwłoki kilku kobiet w typowych rosyjskich wysokich 
butach ze skośnie ściętą cholewką i wysokimi słupkowatymi obcasami. 
Według rozkładu gnilnego ciał, wiek tych zwłok określiłem w jednym gro
bie na około 10 lat, w drugim zaś na około 5-7 lat. Wszystkie te zwłoki 
miały również rany postrzałowe z wlotem w tyłogłowiu, wylotem zaś w 
obrębie kości czołowej. Łusek pocisków w tych grobach nie znalazłem, a 
na podstawie wielkości otworów wlotowych, kaliber pocisków należało okreś
lić, jako nie przekraczający 8 mm.

W tym czasie pod koniec maja 1943 — działalność na froncie wschodnim 
się wzmogła i front ten. wydawał się posuwać w kierunku zachodnim, gdyż 
w Katyniu słyszeliśmy coraz to wzmacniającą się kanonadę.- W’ końcowych 
dniach maja przeżyliśmy nocny nalot kilkudziesięciu samolotów sowieckich, 
które zniszczyły niemieckie składy zaopatrzenia, znajdujące się pomiędzy 
laskiem katyńskim a stacją Gniezdowo, kilka zaś bomb padło w pobliżu 
lasku katyńskiego. W związku z powyższym, członkowie Komisji Tech
nicznej PCK zaczęli się czuć w Katyniu coraz gorzej, obawiając się o 
swój los w wypadku zajęcia terenu Katynia przez ofensywę sowiecką. Zwró
ciłem się wówczas do por. Slowenczyka, mówiąc mu, że nasze prace są już 
właściwie na ukończeniu, wobec czego w najbliższych dniach Komisja Tech
niczna PCK ma zamiar zakończyć je definitywnie i chce wracać do Kraju. 
Por. Slowenczyk odpowiedział na to, że liczba dotąd odgrzebanych zwłok 
jest stanowczo za mała i że na terenie lasku katyńskiego muszą się znajdo
wać jeszcze dalsze groby oficerów polskich, wobec czego Komisja Technicz
na winna zaczekać na ostateczne rezultaty przeprowadzonych poszukiwań. 
W toku dyskusji, kiedy nalegałem, żeby nas nie zatrzymywano'por.. Slo
wenczyk zażądał ode mnie, bym się zgodził na wymienienie w końcowym 
swym orzeczeniu cyfry 12.000 jako przypuszczalnej ostatecznej liczby zwłok 
katyńskich. Oponując przeciwko temu, zapytałem na jakiej podstawie 
mógłbym podać tak niewiarogodną liczbę, por. Slowenczyk zaznaczył, że 
jeżeli władze niemieckie podają taką liczbę, to nikomu nie wolno jej kwes
tionować, gdyż w przeciwnym wypadku można zapłacić za to głową. Na 
tym rozmowa się urwała, przy czym ja osobiście zdałem sobie dokładnie 
sprawę, w jak niebezpiecznej sytuacji wraz z całą Komisją Techniczną 
się znalazłem.

14. GROBY NR. 5 i 8

Jak już wspomniałem, w tym czasie wszystkie groby katyńskie, poza gro
bem Nr. 5, były już opróżnione. Grób Nr. 5, leżący najniżej na granicy
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mokradeł, po nastaniu ciepłych dni, zalany był w dwóch trzecich wodą grun
tową. Ten wysoki stan wody uniemożliwiał ekshumacje znajdujących się 
w grobie zwłok, z których początkowo wydobyto zaledwie około 5-ciu, ja
kie wypłynęły na powierzchnię wody. W związku z tym stanem rzeczy, 
jeszcze w połowie maja zwróciłem się do por. Slowenczyka i por. Vossa 
z prośbą o dostarczenie pompy w celu usunięcia wody przykrywającej zwło
ki. Otrzymałem wówczas obietnicę uzyskania pompy od straży pożarnej 
ze Smoleńska, jednakże, pomimo upływu paru tygodni, pompa ta wciąż 
nie była dostarczana. W związku z kilku upalnymi ostatnimi dniami ma
ja, woda gruntowa w grobie Nr. 5 znacznie opadła, jednakże pozostające 
tam zwłoki tkwiły wciąż w bagnie. W miarę kończenia prac ekshuma- 
cyjnych w pozostałych grobach, nalegałem coraz gwałtowniej na przedsta
wicieli władz niemieckich o dostarczenie obiecanej pompy. Wyraźnie jed
nak wyczuwałem w tej kwestii bierne, a nawet oporne nastawienie Niem
ców — zarówno por. Slowenczyka jak por. Vossa. W dniu 30 czy też 
31 maja zauważyłem, że pracujący w Katyniu cywilni robotnicy przystąpili 
do zasypywania otwartego dotąd grobu Nr. 5. Na zapytanie dlaczego to 
robią odpowiedzieli, że otrzymali oni taki właśnie rozkaz od oficerów nie
mieckich: por. Slowenczyka i Vossa. Wobec powyższego zwróciłem się na
tychmiast do por. Slowenczyka z interwencją, by cofnął wydany robotnikom 
rosyjskim rozkaz, gdyż Komisja Techniczna PCK chce ekshumować wszyst
kie zwłoki oficerów polskich w Katyniu, w celu pochowania ich w nowych 
bratnich mogiłach i ustalenia ich dokładnej listy. Na to otrzymałem od
powiedź, że wobec tego, iż nie udało się uzyskać oczekiwanej pompy oraz 
wobec wzrastającego wraz z upałami trupiego fetoru, nie może on zmu
szać robotników rosyjskich do szczególnie nieprzyjemnej parcy ekshumo
wania zwłok z błota w grobie Nr. 5. Po dłuższej wymianie zdań, por. Slo- 
wenczyk powiedział, że jeśli nam tak zależy na opróżnieniu tego grobu, to 
możemy tę pracę wykonać, ale tylko na własną rękę i własnym staraniem. 
W toku tej rozmowy, por. Slowenczyk zapytał mnie na ile oceniam liczbę 
zwłok w grobie Nr. 5. Na moją odpowiedź, iż według moich przypuszczeń 
liczba ta nie przekroczy 50-ciu, żachnął się i powiedział, że jego zdaniem 
w grobie tym jest na pewno ponad 200 trupów.

Ostatecznie prace nad zasypywaniem grobu przez robotników rosyjskich 
zostały wstrzymane i w dniu 1 czerwca 1943 roku, członkowie Komisji Tech
nicznej PCK, po zbudowaniu kładki nad grobem, sami na własną rękę przy
stąpili do wydobywania zwłok z błota. Praca ta była bardzo utrudniona 
ze względu na znaczny rozkład gnilny zwłok, gdyż przy wydobywaniu rę
koma ciał z błota, często głowa lub kończyny oddzielały się od tułowia. 
Cechą charakterystyczną zwłok, wydobytych z tego grobu, zarówno wyło
wionych początkowo z wody 5 zwłok, jak i następnie wydobytych z dna 
grobu, było, iż wszystkie one ^posiadały ręce związane do tyłu typowym 
podwójnie przepuszczającym węzłem, białym plecionym sznurem kordon
kowym. Na głowach ofiar znajdowały się zarzucone płaszcze. Płaszcze te 
były przewiązane tego samego rodzaju sznurem na wysokości szyji (czasem 
drugi węzeł był zrobiony ponad głową ofiary), przy czym na karku-znaj
dował się pojedynczy węzeł, a odbiegająca od niego część sznura przecho
dziła w dół, obejmowała pętlą związanie obu rąk na plecach i, przechodząc 
ku górze związana była z drugim końcem sznura kilkakrotnym węzłem. W 
ten sposób związane ręce ofiar były podciągnięte na plecach ku górze, do
chodząc do okolicy łopatek. Ofiary związane w ten sposób były zupełnie 
niezdolne do stawiania jakiegokolwiek oporu, gdyż każdy fuch rąk wy- 
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woły wał zaciśnięcie pętli na szyję, co powodowało duszenie. Ponadto były 
one również pozbawione możności wydawania głosu na skutek obw:azania 
głowy płaszczem. Z punktu widzenia medycyny sądowej i krymfe Mistyki 
taki sposób wiązania ofiar przed egzekucją należy uznać za zadawanie im 
przed śmiercią szczególnie wyrafinowanych tortur.- W jednym przypadku 
między ustami ofiary i płaszczem, widoczna była niewielka ilość opiłek 
drzewnych. Opiłki te znajdowały się również w ustach ofiary, co świad
czyłoby, iż przy głębszych Oddechach lub Krzyku, opiłki dostawały się do 
dróg oddechowych, wywołując krztuszenie się i duszenie ofiary. W kilku 
wypadkach (2-3) widziałem tkwiące w ustach ofiar kneble, sporządzone z 
powiązanego wojłoku z odbiegającymi od nich w obie strony policzków pęt
lami, niekiedy związanymi węzłem na wysokości tyłogłowia.

Przy oględzinach zwłok, wydobytych z grobu Nr. 5, stwierdzało się rów
nież postrzał tyłogłowia, nieprzebiegający jednak tak vpowo jak postrzały 
ofiar w innych grobach. Stwierdzało się przestrzelenie płaszczy w miejs
cach odpowiadających ranom wlotowym i wylotowym głowy. Przy bliż
szych oględzinach po zdjęciu więzów i płaszczy okazywało się, że rany po
strzałowe wlotowe nie były tak regularnie umiejscowione poniżej guzowa
tości kości potylicznej, jak w zwłokach z innych grobów, a kanały postrza
łowe przebiegały raczej bardziej poziomo, kończąc się ranami wylotowymi 
na wysokości kości czołowej w jej-dolnej połowie. Z powyższego należałoby 
wnioskować, że zarzucone Ofiarom na głowy płaszcze, utrudniały morder
com tak charakterystyczne dla mordu katyńskiego, precyzyjne wymierze
nie postrzału.

W trakcie wykonywania opisanych prac oględzin zwłok, wydobywanych 
z grobu Nr. 5, dnia 1. VI. 1943 roku — między godziną 10-11 rano — zo
staliśmy zaalarmowani przez nadbiegłych nad grób Niemców z per. Slo- 
wenczykiem na czele, o odnalezieniu nowego grobu polskich oficerów. Na 
skutek tej wiadomości przerwaliśmy prace nad grobem Nr. 5 i udaliśmy 
się do nowoodkrytego grobu Nr. 8. Znajdował się on mniej więcej w od
ległości 100 metrów na południowy zachód od grobu Nr. 5 w linii prostej 
od przedłużenia dłuższego ramienia grobu Nr. 1, na lekkim pagórkowatym 
wzniesieniu, po drugiej stronie mokradła i za dróżką leśną, odchodzącą od 
głównej dróżki, prowadzącej do willi NKWD nad Dnieprem, a biegnącą 
łukowato ku północnemu zachodowi. Po przybyciu na miejsce — zoba
czyłem, wykonany już przez robotników rosyjskich, wykop na przestrzeni 
jakichś 4 metrów kwadratowych, gdzie na głębokości nie wiele większej 
od 1 metra, widoczne były zwłoki w mundurach oficerów polskich. • Biorąc 
pod uwagę ogólny' wygląd grobu Nr. 8, należy zaznaczyć, iż nać nim wi
doczne było na przestrzeni około 40 metrów kwadratowych lekko nięckowate 
wgłębienie nawwrzchni, porośniętej wyrosłą bujną trawą szerokolistną.

W dniu 1 czerwca 1943 roku, wydobyto z tego grobu 10 zwłok, przy czym 
od razu rzucał się w oczy fakt, iż zwłoki te były ubrane odmiennie niż we 
wszystkich innych grobach katyńskich, a mianowicie nie miały na sobie 
płaszczy. Przy dalszych oględzinach zwłok z grobu Nr. 8 stwierdzało się 
również brak na nich ciepłej bielizny, swetrów, szalików, „apelówek“ (drew
nianych podeszw, nakładanych na skórzane buty). Przy rewizji zwłoa w 
kieszeniach ich znaleziono numery dzienników sowieckich w języku polskim 
(„Kijowski Głos Radziecki“), z dat późniejszych niż w uprzednich grobach, 
a mianowicie z pierwszych dni maja 1940 roku. Najpóźniejszą datą, jaką 
nosiła gazeta, znaleziono na zwłokach w grobie Nr. 8, był 6 maja 1940.

Wszystkie dokumenty, znalezione przy zwłokach wydobytych z grobu 
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Nr. 8, podobnie jak i dokumenty z innych grobów, datowane były w Ko- 
zielsku. Były to przede wszystkim świadectwa szczepienia brzusznego ty
fusu, w które z reguły były zaopatrzone wszystkie zwłoki. Ponadto napisy 
„Kozielsk“, figurowały na znalezionych przy zwłokach, wydobytych z gro
bu Nr. 8, cygarniczkach i drewnianych papierośnicach. Na zwłokach tych 
znajdowały się również typowe postrzały tyłogłowia, poniżej guzowatości 
kości potylicznej z ranami wylotowymi na czole, najczęściej w jego środko
wej części. Bodajże w dwóch wypadkach stwierdzono cechy postrzału z 
pobliża — osmalenie brzegów rany z koncentrycznie ułożonymi ziarnkami 
niespalonego, wbitego w skórę, prochu. Podobnie, o ile sobie przypominam, 
w dwóch wypadkach stwierdziłem pocisk tkwiący pod skórą czoła. Pocisk 
ten był o kalibrze 7.65 mm, podobnie jak w innych, uprzednio omówionych 
grobach.

Przy krawędzi grobu Nr. 8, od strony południowo-wschodniej widoczne 
były paliki, powbijane w dno grobu i oplecione faszyną. Celu budowy w 
grobie tego płotka faszynowego nie potrafię dokładnie wytłumaczyć, a mogę 
jedynie przypuszczać, iż stanowił on granicę grobu. W innych grobach 
podobnej konstrukcji nie widziałem. W brzeżnej części grobu znajdowały 
się tylko cztery warstwy zwłok, ułożone jedne na drugie.
- 2 czerwca 1943 roku, zostały przeprowadzone próbne rozkopania, w celu 
ustalenia rozmiarów nowoodkrytego grobu. Dokładnie ustalonych wów
czas wymiarów grobu Nr. 8 obecnie sobie nie przypominam, pamiętam 
tylko, że nie były one większe niż wymiary grobu Nr. 6 czy 7. Bodajże 
wynosiły: długość około 8 metrów, szerokość do 5-ciu, głębokość 2 m. Przy
pominam sobie, iż na podstawie przeprowadzonych wówczas obliczeń roz
miarów grobu, oceniłem zawartość grobu Nr. 8, jako nie przekraczająca 
liczby 200 zwłok. Gdy wymieniłem tę liczbę por. Slowenczykowi, zauważy
łem u niego objawy zdenerwowania i złości. Oświadczył mi on raz Jeszcze, że 
pomimo wszystko globalna liczba 12.000 nie może być w żadnym wypadku 
kwestionowana.

Muszę zaznaczyć, że gdy w jednej z rozmów z por. Slowenczykiem na 
temat ilości ofiar katyńskich zaznaczyłem, że w żadnym wypadku nie da 
się znaleźć w Katyniu 12.000 zwłok, gdyż zgodnie ze znajdywanymi doku
mentami, wszystkie ofiary pochodziły z Kozielska, a tam tak dużej ilości 
jeńców polskich nie było, Slowenczyk oświadczył mi, że przecież cały lasek 
katyński stanowi jeden wielki cmentarz i że niewątpliwie zostaną w nim 
również odnalezione kompleksy grobów jeńców polskich z innych obozów, a 
w szczególności ze Starobielska. Stąd też, gdy został odnaleziony nowy 
grób Nr. 8, położony oddzielnie od uprzednich grobów, Niemcy przypuszcza
li, że odkryli oni kompleks grobów Starobielszczan. Tymczasem zarówno 
rozmiary tego grobu jak i fakt, że ze znalezionych przy zwłokach doku
mentów i innych przedmiotów (cygarniczki) wynikało, że ofiary również 
pochodziły z obozu w Kozielsku, przekreśliły te nadzieje niemieckie. Stąd 
ich początkowa radość z powodu odkrycia nowego grobu zamieniła się rychło 
w wyraźne niezadowolenie.

Pomimo niepowodzenia z grobem Nr. 8, por. Slowenczyk powtórzył mi, 
że jego zdaniem lasek katyński musi zawierać jeszcze dalsze groby ofice
rów polskich i że poszukiwania tych grobów będą nadal prowadzone. Na 
to, nawiązując do swych uprzednich rozmów, stanowczo oświadczyłem, że 
obecny skład Komisji Technicznej PCK, pracujący już przeszło miesiąc w 
niezmiernie przykrych i ciężkich warunkach, jest stanowczo przemęczony 
i odmawia dalszego przebywania i pracy w Katyniu. Zwróciłem mu rów- 
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mez uwagę na zapowiadające się wzmożone upały i w związku z nimi coraz 
bardziej okropny fetor trupi, oraz niebezpieczeństwo epidemii. Mówiąc to, 
podkreśliłem jednocześnie, że życzeniem naszym jest w dalszym ciągu, aby 
zwłoki wszystkich oficerów polskich z Katynia zostały ekshumowane i od
powiednio pochowane, i dlatego też w wypadku odnalezienia dalszych gro
bów, przerwane obecnie prace będą mogły być na jesieni wznowione i do
prowadzone do końca. Na to por. Slowenczyk oświadczył, że w takim razie 
i dalsze ekshumacje z grobu Nr. 8, zostaną dokonane w jesieni, a na razie 
odkryty grób winien być ponownie zakopany, bez zdejmowania pokrywy z 
nieodsłoniętej jeszcze jego części»

15. WYJAZD Z KATYNIA I POWRÓT DO KRAJU

. wraz z całością Komisji Technicznej PCK możliwie rychło onuś-
cic Katyń, ze względu na zarysowujące się niebezpieczeństwo osobiste za- 
r°wno ze strony sowieckiej (ofensywa) jak i niemieckiej (zatargi na tle 
ilości zwłok katyńskich) zgodziłem się na to oświadczenie por. Slowenczyka, 
kierując się przy tym dodatkowo względami następującymi:

1) Jak to już zaznaczyłem uprzednio, wbrew memu początkowemu prześ
wiadczeniu, że do Katynia przybędzie większa ilość lekarzy polskich, byłem 
tam w ciągu całego okresu pracy ekshumacyjnej jedynym lekarzem pol
skim i wobec stanowiska zajmowanego przez Niemców straciłem wszelką 
nadzieję, by mogli tam przybyć do pracy inni lekarze polscy. Spodziewa
łem się natomiast, że w wypadku wznowienia prac ekshumacyjnych na je
sieni, będzie tam mogła przybyć większa ilość lekarzy polskich, których zbio
rowa opinia co do warunków i okoliczności mordu oraz jego daty, będzie 
miała bardziej autorytatywne znaczenie dla opinii społeczeństwa polskiego. 
Nie wierząc w możliwość odnalezienia przez Niemców dalszych grobów 
oficerów polskich w lesie katyńskim, chciałem, by ta ewentualnie liczniej
sza delegacja biegłych polskich znalazła dla swych prac nienaruszony ma
teriał w grobie Nr. 8.

2) Ponadto liczyłem się również z tym, że wobec zarysowującego się już 
wówczas rozwoju wypadków wojennych, zarówno na froncie wschodnim jak 
i na Zachodzie (wyparcie Niemców z Afryki płn.) nie wykluczonym jest, 
z® jesieni teren lasku katyńskiego może być uwolniony spod okupacji 
niemieckiej. Wówczas, przypuszczałem, że będzie mogła być zrealizowana 
koncepcja wysłania do Katynia Międzynarodowej czy też Międzyalianckiej 
Komisji sądowo-lekarskiej. Zaznaczam, że gdy wyjeżdżałem do Katynia, 
byłem przekonany, iż zjedzie tam zapowiadana wówczas Komisja Między
narodowego Czerwonego Krzyża i nieprzybycie jej do Katynia było dla mnie 
ogromnym zawodem. Pozostawienie zatem nienaruszonej większej części 
grobu Nr. 8, stanowiło zachowanie dla takiej Komisji Międzynarodowej, 
nietkniętego przez Niemców, cennego materiału dowodowego.

Stosownie do osiągniętego w ten sposób z por. Slowenczykiem porozu
mienia, nazajutrz, tj. 3 czerwca 1943 roku, opuściłem Katyń wraz z pp. Cu- 
pryjakiem, Mikołajczykiem i Jaworowskim, wydając pozostałym członkom 
Komisji Technicznej zlecenie dokończenia całkowitego opróżnienia grobu 
Nr. 5 i pogrzebania pozostających jeszcze niepogrzebanych zwłok — łącznie 
z 10 zwłokami, wydobytymi z grobu Nr. 8 — w nowych bratnich mogiłach. 
W szczególności prosiłem o następne podanie mi końcowej liczby zwłok, wy
dobytych z grobu Nr. 5. Liczbę tę otrzymałem od pp. Buczaka i Płonki 
— wynosita ona 46.
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Nadmieniam, że podczas mego pobytu w Katyniu nie widziałem, by dr, 
Buhtz badał zwłoki z grobu Nr. 8, czynili to natomiast inni lekarze nie
mieccy, w szczególności dr Müller. Czy prof. Buhtz przyjeżdżał do lasku 
katyńskiego po moim wyjeździe i czy jakie tam zwłoki badał — nie wiem,

Po przybyciu do Smoleńska, gdzie nie dostaliśmy w samolocie miejsc n® 
na powrót do Kraju, musieliśmy czekać kilka dni na miejsca w pociągu. 
Podczas swego pobytu w Smoleńsku, zostałem przez dr. Schmidta zaproszo
ny do zwiedzenia, znajdującego się tam polowego laboratorium sądowo- 
lekarskiego i obejrzenia zbiorów preparatów ze zwłok katyńskich. W szcze
gólności pokazywano mi tam preparaty histologiczne z ran wlotowych z 
cechami postrzału z pobliża, oraz preparaty czaszek z typowymi postrzała
mi katyńskimi. W zbiorach tamtejszych widziałem również tampony 
(kneble), wkładane do. ust ofiar zamordowanych, według oświadczeń nie
mieckich,, przez władze sowieckie w okolicach Orła. Były one analogiczne 
do knebli, widzianych przeze mnie w Katyniu. Laboratorium smoleńskie 
było porządnie wyposażone; znajdowały się w nim: pracownia histopatolo
giczna, ciemnia fotograficzna, ciemnia z lampą kwarcową oraz inne po
trzebne utensylia laboratoryjne.

Ze Smoleńska wyjechaliśmy dopiero 5 czerwca, pociągiem przez Mińsk 
i Brześć nad, Bugiem do Warszawy, dokąd przybyłem w nocy z 7 na 8 
czerwca. Żadnych oficjalnych dokumentów z Katynia nie wywiozłem poza 
swymi notatkami z dokonanych tam prac, zwojami niewywołanych — wbrew 
wywieranemu przez Niemców naciskowi — w Smoleńsku filmów, wzorcami 
łusek i pocisków oraz więzów, którymi zwłoki były skrępowane, kilkoma 
preparatami skóry z cechami postrzału z pobliża, oraz wycinkami z mięśnia 
sercowego, wątroby i nerek z wyjątkowego, przeze mnie sekcjonowanego 
przypadku, w którym, wobec braku śladu rany postrzałowej, przyczyna 
śmierci nie została podczas sekcji stwierdzona.

W chwili wyjazdu z Katynia, por. Slowenczyk zalecił mi zgłoszenie się po 
przybyciu do Krakowa w miejscowym urzędzie propagandy niemieckiej. 
Ponieważ obawiałem się, by Niemcy nie chcieli wykorzystać mnie w celach 
propagandowych, po przyjeździe do Krakowa wyjechałem na kilkutygodnio
wy urlop do Zakopanego. W międzyczasie sprawa Katynia trochę przy
cichła i po powrocie do Krakowa nie byłem już przez Niemców nigdzie 
wzywany.

O ile chodzi o dalsze losy innych członków Komisji Technicznej PCK, 
to znam szczegóły następujące:

Pracownik PCK, L. Rojkiewicz, został w pierwszej połowie 1944 roku roz
strzelany przez Niemców pod zarzutem przynależności do AK.

Władysław Kasur zginął w Powstaniu Warszawskim.
Ferdynand Płonka zmarł śmiercią naturalną w Krakowie, na jesieni 

1944 roku.
O dalszych losach innych członków Komisji Technicznej PCK nic nie 

wiem.

16. ORZECZENIE

Na podstawie prac ekshumacyjnych, wykonanych przy pomocy Komisji 
Technicznej Polskiego Czerwonego Krzyża w czasie od 29 kwietnia 1943 
do 3 czerwca 1943 — na miejscu zbrodni w lasku katyńskim, położonym 
o 16 km. na zachód od Smoleńska, dochodzę do następującej treści wniosków 
końcowych:
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1) Ekshumowane zwłoki w ilości 4.143 były zagrzebane w ośmiu maso
wych grobach. Siedem z wymienionych grobów, w pobliżu siebie leżących, 
znajdowały się na piaszczystym "Wzniesieniu w odległości około 500 metrów 
od szosy Orsza—Smoleńsk.

Największy grób w kształcie litery „L“ zawierał około 2.500 zwłok, po
zostałe zaś od 700 (grób Nr. 2) do 50 (grób Nr. 5).

Ekshumowane zwłoki były ściśle warstwami ułożone obok siebie i to 
przeważnie twarzą do dołu, a jedynie w górnych warstwach grobu Nr. 1, 
bezładnie rozrzucone.

Grób Nr. 8, położony w odległości około 100 metrów ad kompleksu pozo
stałych, grobów, został tylko częściowo opróżniony, jednakże porównując wy
miary jego z innymi grobami, mógł on zawierać około 150 do 200 zwłok.

2) Biorąc pod uwagę fakt, iż zwłoki były odziane w przeważnej części 
w mundury oficerów polskich oraz zaopatrzone zaświadczeniami szczepien- 
nymi z obozu „Kozielsk“, należy przyjąć, iż były to zwłoki oficerów polskich, 
jeńców z 1939 roku, z obozu Kozielsk.

3) Przeprowadzone oględziny zwłok stwierdzały jako przyczynę śmierci 
postrzał czaszki, uszkadzający ważne dla życia ośrodki mózgowe (przeważ
nie rdzeń przedłużony), wywołując natychmiastową śmierć.

Postrzał ten godził notorycznie od tyłu, nieco poniżej guzowatości poty
licznej i biegnąc ku górze i przodowi kończył się najczęściej raną wylotową 
w obrębie górnej części czoła.

Tylko w pojedynczych przypadkach stwierdzono podwójny lub nawet po
trójny postrzał tyłogłowia.

4) Ten stereotypowy przebieg kanałów postrzałowych dowodził systema
tyczności i wprawy egzekutorów.

5) Wszystkie postrzały były oddane z broni palnej krótkiej, przy użyciu 
amunicji o marce fabrycznej „Geco 7.65 D“.

Spotykane dość często osmalenie brzegów ran wlotowych oraz obecność 
nieapalonych ziaren prochu, wbitych w ich najbliższym otoczeniu dowodzi, iż 
postrzały były zadane z bezpośredniego pobliża.

6) Stosunkowo duża ilość łusek i pocisków w okolicy grobów pod igliwiem 
sosnowym, a nawet wewnątrz grobu stanowiła dostateczną podstawę do 
przyjęcia, iż egzekucji dokonywano w pobliżu grobów, względnie nawet po 
wprowadzeniu ofiar do wnętrza uprzednio wykopanych grobów.

7) Brak śladów stoczonej przed śmiercią walki pozwalał przypuszczać, że 
ofiary przed egzekucją były obezwładniane przez innych pomocników i do
piero strzelane przez właściwych egzekutorów. Stwierdzenie w niespełna 
20 procentach przypadków' skrępowania rąk do tyłu sznurkiem kordonko
wym o podwójnie przepuszczającej pętli świadczyło, iż w celach zapobie
gawczych przed samoobroną stosowano tę metodę u osob: ików, mogących 
stawić opór (warunki fizyczne).

Również zarzucenie płaszczy na głowy ofiar (grób Nr. 5), zawiązanie 
ich sznurkiem na wysokości szyji i połączenie tej pętli z typowym skrępo
waniem rąk do tyłu świadczyło, iż wyrafinowany ten sposób unieszkodli
wienia ofiar, miał zapobiec również -wydawaniu krzyków przed egzekucją.

8) Precyzja strzelania poszczególnych ofiar, fakt przesypywania warstw 
zwłok związkami wapnia (grób Nr. 1), rozpiętość dat, znajdywanych przy 
zwłokach, dzienników sowieckich i pamiętników, w końcu staranne ich 
układanie w poszczególnych grobach (za wyjątkiem górnych warstw w gro
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bie Nr. 1), stanowiły wystarczający dowód, że zbrodni tej dokonywano w 
ciągu pewnego dłuższego okresu czasu.

9) Dokładne oznaczenie czasu przebywania zwłok w ziemi, jedynie na 
podstawie stopnia rozkładu gnilnego było niemożliwe. Wprawdzie ekspe
rymentalne badania prof. Orsósa (Budapeszt) mają dowodzić, że inkrusta- 
«je soli wapniowych po wewnętrznej stronie czaszki występują nie wcześ
niej jak po upływie trzech lat przebywania w ziemi zwłok, jednakże zja
wisko to spotykane niekiedy na zwłokach katyńskich nie zostało jeszcze 
przyjęte w orzecznictwie medycyny sądowej, a więc nie może być podstawą 
do oznaczenia dokładnego czasu przebywania omawianych zwłok w ziemi.

Ekshumowane zwłoki przedstawiały rozmaite stadia rozkładu gnilnego 
w zależności od warstwy gleby, jej oddziaływania ,dostępu powietrza, wil
gotności i ciśnienia pod jakim się znajdowały. I tak w obrębie wierzchnich 
warstw piaszczystych zwłoki były lekkie, kruche i przedstawiały obraz 
częściowego zmumifikowania, zaś w głębszych warstwach gliniastych, 
względnie torfowych (grób Nr. 1) — obraz tzw. przeobrażenia tłuszczowo- 
woskowego, cechującego się zachowaniem ogólnych zarysów zwłok.

Skóra tych zwłok była pokryta lepkim szarawym tłuszczem o nieprzy
jemnym, ostrym zapachu, którym również przesiąknięte było ubranie po
szczególnych trupów.

Wspomniana warstwa tłuszczu chroniła nie tylko zwłoki, lecz również 
i dokumenty — znajdywane przy zwłokach — od wpływów zewnętrznych. 
Odzież w górnych warstwach zwłok była wypłowiała, krucha, w dolnych 
zaś jędrna o zachowanym zabarwieniu.

10) Wspomniany stopień rozkładu gnilnego w zależności od czynników 
zewnętrznych oraz dokładne przyleganie sąsiadujących ze sobą zwłok, do
wodziły pierwotnego ułożenia zwłok w grobach.

11) Obecność drewnianych podeszew, przymocowanych przy pomocy
sznurków lub rzemyków do cholew („apelówki“) u całego szeregu zwłok w 
grobie Nr. 1, brak ich natomiast w innych grobach, pozwalał przypusz
czać, że grób Nr. 1, został zapełniony ofiarami pierwszych egzekucji doko
nanych w zimniejszej porze roku, a dopiero później stopniowo zapełniano 
dalsze masowe groby. ,

Z danych, znalezionych w pamiętnikach ekshumowanych zwłok, można 
było ocenić czas powstania pierwszych siedmiu masowych grobów na koń
cową część marca i miesiąc kwiecień 1940 roku.

Odkryty w dniu 1 czerwca 1943 roku "grób Nr. 8, był grobem najpóźniej
szym i czas jego powstania określam na pierwszą połowę maja 1940 roku. 
Zwłoki w nim zawarte były mianowicie odziane w letnie mundury, a znaj
dowane .przy nich dzienniki sowieckie pochodziły z pierwszych dni maja 
1940 roku.

12) Badania dowodów rzeczowych znalezionych przy zwłokach, jak zaś
wiadczeń szczepienia przeciwtyfusowego z obozu jenieckiego Kozielsk, do
wodów osobistych, książeczek oszczędnościowych PKO, pamiętników, listów 
otrzymanych w Kozielsku, lub też nie wysłanych z Kozielska, wojskowych 
aluminiowych znaków tożsamości, biletów wizytowych, szkiców, zdjęć fo
tograficznych itp. — pozwoliły u większości ofiar ustalić nazwisko, imię, 
stopień wojskowy, zawód, wiek, miejsce zamieszkania, wyznanie itd.

13) Wspomniane dowody rzeczowe, jak przede wszystkim pamiętniki i 
notatniki pozwoliły na dokładniejsze oznaczenie czasu zbrodni. Wszystkie 
one urywają się na drugiej połowie marca i kwietniu l®40 roku.



Na ich podstawie można było również oznaczyć trasę, którą więzieni byli 
d"i „ł/fjTZ h-3 Y116^?6 zbrodni- a więc Kozielsk—Smoleńsk—Gniezdowo 
Ltyńskim TakełnnJUZ więziennynli r‘a miejsce egzekucji w lasku
katyńskim Tak np. pamiętnik majora Adama Solskiego — Nr. 0450 - 
Usku Yolfna48 3OWIetniHh194°- ”kU adnotac^: ..Przywieziono nas do 
lasku godzina 8.30 — odbierają zegarki, pasy główne, scyzoryki, ruble“. 

uzyskanymi.na podstawie oględzin miejsca zbrodni oraz 
eksumacji zwłok, pokrywały się zeznania świadków rosyjskich, którzy mieli 
widzieć przywożenie partiami w wagonach więziennych na wiosnę 1940 roku 
jeńców polskich na stację Gniezdowo (Zacharów, Kisielów*  astamtądau- 
tami więziennymi w kierunku lasku katyńskiego ą au

S.” ’ PObliŹ“’ 1
hZ5LZ?al»etteni.e terenie lasku karskiego całego szeregu innych gro-

F°Sjan, ? typowymi postrzałami czaszki pozwalało przy- 
kucjL Ć’ 26 3Sek katynskl słuzył Już od dłuższego czasu jako miejsce egze-

Na podstawie stopnia rozkładu gnilnego zwłok w poszczególnych gro- 
5o pięSu UL CZ3S PrZ6bywania ich ziemi należał° określić na pięć

B.le“ły zastrzega sobie wydanie, uzupełnienia niniejszego orzeczenia 
sądowo-lekarskiego po ukończeniu rozpracowania dalszych materiałów.

Dr. Marian Wodziński
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ROZDZIAŁ X.

Inne relacje z miejsca zbrodni

1. PIERWSZA POLSKA DELEGACJA, ZORGANIZOWANA 
PRZEZ NIEMCÓW*)

• ) Relacja niniejsza oparta jest na informacjach otrzymanych przez Rząd 
Polski w Londynie w roku 1943 od Polskich Władz Podziemnych oraz uzupełnio
na w tym wydaniu na podstawie wspomnień, które F. Goetel ogłosił na łamach 
tygodnika „Wiadomości“, w trzech odcinkach pt. „Katyń“ (Londyn, 23. X., 6 i 
20. XI. 1949).

Z początkiem kwietnia 1943 roku, okupacyjne władze niemieckie War
szawy zaprosiły niespodziewanie na konferencję kilku przedstawicieli pol
skiego społeczeństwa. W imieniu miasta przybył b. konsul E. Kipa z 
Rady Głównej Opiekuńczej pp. M. Machnicki i S. Wachowiak, z Kapituły 
ks. prałat Kozubski, imieniem pisarzy F. Goetel, a dalej literat J. E. 
Skiwski i przedstawiciel Najwyższego Sądu.

Władze niemieckie reprezentowali — prócz, przybyłego z Berlina, urzęd
nika — Munzes, szef warszawskiego urzędu propagandy i radca tegoż urzę
du Grundmann, który w obszernej relacji podał do wiadomości zebranych, 
że pod Smoleńskiem odkryte zostały masowe groby polskich ofiar terroru 
komunistycznego i zaprosił obecnych do obejrzenia na miejscu dokonanych 
odkryć. Analogiczne konferencje odbyły się w Krakowie i bodaj w Lu
blinie. W rezultacie w dniu 10. IV. 1943, udała się do Smoleńska samolo
tem grupa osób, między innymi: Edmund Seyfried, przedstawiciel RGO z 
Krakowa; dr. med. K. Orzechowski, ze szpitala miejskiego w Warszawie; 
dr. med. E. Grodzki, przedstawiciel Polskiego Komitetu Opieki w Warsza
wie; F. Goetel, literat; K. Prochownik, majster fabryczny z fabryki „Zie
leniewski“ w Krakowie i inni.

Delegacja ta udała się ze Smoleńska na miejsce stracenia i stwierdziła 
istnienie dwóch jam otwartych, z których ekshumowano już około 25 zwłok, 
w tym zwłoki generałów Smorawińskiego i Bohaterewicza, w mundurach ge
neralskich z wszystkimi dystynkcjami. Podobni«. inne zwłoki były w mun
durach polskich, butach oficerskich, pasach wojskowych i z odznakami.

Po obejrzeniu grobu, reprezentant RGO, za oficjalnym zezwoleniem władz 
niemieckich,' wygłosił po polsku przemówienie następującej treści:

„Rodacy! Uczcijmy chwilą milczenia poległych tu Polaków, którzy zgi
nęli, aby Polska istniała“.

Następnie w oddalonym o około 1 km od grobu, budynku obdukcyjnym, 
delegacja polska oglądała znalezione przy zwłokach dokumenty, listy, pa
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miętniki, szkaplerze, medaliki, dowody osobiste, bilety wizytowe itp., na 
podstawie których zidentyfikowano już 47 zwłok.

W toku rozmów z Niemcami, członkowie delegacji zapytali, dlaczego do
piero teraz powiadamia się Polaków o znalezieniu masowych grobów, które 
Niemcom były już znane co najmniej od kilku miesięcy?

Odpowiedziano ze strony niemieckiej, że jest to wina dowództw wojsko
wych, które w toku żywych operacji frontowych zlekceważyły wartość i 
znaczenie tego wstrząsającego odkrycia.

Aczkolwiek władze niemieckie początkowo nie opublikowały żadnych wia
domości o wysłaniu grupy polskiej do Katynia, polski ruch podziemny już 
13. IV. 1943 r. powiadomił o jej wyjeździe Londyn, podając następnie spra
wozdania z relacji osób, które zawieziono do Katynia, z których wynikało, 
że grób istotnie zawiera zwłoki oficerów polskich.

2. PRACE POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 
PRZY EKSHUMACJACH

W kilka dni po pierwszej delegacji, zawieziono do Katynia drugą grupę 
o charakterze raczej technicznym. Poza kanonikiem krakowskim, ks. Sta
nisławem Jasińskim (osoba zaufana metropolity Sapiehy), oraz redaktorem 
Marianem Martensem, wzięli w niej udział wyłącznie przdestawiciele PCK 
— członkowie Zarządu, oraz lekarze z Warszawy i Krakowa.

Z Krakowa: dr. med. A. Szebesta, dr. med. T. Susz-Pragłowski, dr. S. 
Klapert.

Z Warszawy: sekretarz gen. PCK — K. J. Skarżyński, L. Rojkiewicz, 
J. Wodzinowski, dr. med. H. Bartoszewski, S. Kołodziejski, Z. Bobowski, 
R. Banach.

Część tej grupy pozostała następnie na miejscu, w celu brania udziału 
w dalszej ekshumacji zwłok, agnoskowaniu oraz grzebaniu. Została ona 
następnie uzupełniona zespołem z dr. Wodzińskim na czele. Relację jego 
zamieszczamy jako osobny rozdział.

Udział lekarzy i sanitariuszy polskich, których liczba wobec ogromu prac 
została następnie powiększona do dwunastu, miał również charakter świad
ków wobec opinii światowej, potwierdzających prawdziwość szeroko poda
wanych informacji o postępach w odkrywaniu i identyfikacji zwłok pol
skich oficerów. Ponadto osoby znające stosunki polskie były Niemcom po
trzebne przy indentyfikacji zwłok, odczytywaniu znalezionych przy nich 
polskich dokumentów itp. Dla strony polskiej, udział polskiego. personelu 
sanitarnego w pracach ekshumacyjnych, pozwalał uzyskiwać z pierwszej 
ręki informacje o znalezionych przy zwłokach dokumentach. Odpisy pew
nej ilości tych dokumentów zostały następnie przekazane przez polski ruch 
podziemny rządowi polskiemu w Londynie, gdzie przyczyniły się do rzu
cenia nowego światła na losy jeńców.

Sekretarz generalny PCK Skarżyński, w dniu 16. IV. 1943 roku, złożył 
zarządowi PCK raport z pobytu w Katyniu, w którym stwierdzał, że:

W pobliżu Smoleńska w miejscowości Katyń znajdują się częściowo od
kopane groby oficerów polskich;

opierając się na oględzinach dotychczas wydobytych zwłok można stwier
dzić, że oficerowie ci zostali zamordowani strzałami w tył głowy, które 
sprawiają wrażenie niewątpliwie fachowej egzekucji;

sądząc z papierów znalezionych przy zwłokach, mord nastąpił w mar
cu—kwietniu 1940 roku. ’’
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Na żądanie Niemców, by przekonany przez raport swych delegatów o 
autentyczności katyńskiego odkrycia, Zarząd PCK wysłał swych przedsta
wicieli do „oflagów“ w celu odpowiedniego poinformowania znajdujących 
się tam oficerów polskich, Zarząd PCK udzielił w dniu 19. IV. pisemnej 
odpowiedzi bardzo powściągliwej, a nawet stanowczej. — PCK zaznaczył, 
że gotów jest do współpracy z władzami niemieckimi w granicach przewi
dzianych konwencją międzynarodową. PCK żądał, by udział jego przed
stawicieli istotnie ograniczył się do charakteru tylko informacyjnego, oraz 
by zostały przywrócone zlikwidowane przedtem przez okupanta normalne 
jego agendy. W szczególności zaś pismo PCK domagało się:

1) by działalność PCK była ponownie przez władze niemieckie dopuszczo
na na wszystkie tereny, skąd było rekrutowane wojsko polskie, co doty
czyło również polskich ziem zachodnich, oficjalnie wcielonych do Rzeszy 
Niemieckiej, jak również ziem wschodnich nie włączonych do Generalnej 
Gubernii;

2) by jeńcom wolno było pracować, w razie zwolnienia z obozu, również 
na terenie GG co było zakazane od roku 1941;

3) by jeńcy nie byli wydawani z obozów jenieckich władzom policyjnym 
za rzekome popełnione przez nich przestępstwa, oraz by kilku oficerów osa
dzonych w obozach koncentracyjnych, zamiast w obozie jeńców, natych
miast zwolniono.

Żądanie to uwzględnione nie zostało i delegaci PCK do oflagów nie po
jechali. Wskutek tego władze niemieckie zmuszone były organizować we 
własnym zakresie delegacje do Katynia z pośród oficerów polskich, przeby
wających w obozach jenieckich.

3. DZIENNIKARZE NEUTRALNI W KATYNIU

Równocześnie z delegacją polską, władze niemieckie sprowadziły do Ka
tynia wycieczkę dziennikarzy zagranicznych akredytowanych w Berlinie, 
w liczbie których znajdowali się dziennikarze państw neutralnych: Jaeder- 
lund, przedstawiciel „Stockholms Tidningen“ — Szwecja; Schnetzer z „Der 
Bund“ — Szwajcaria; Sánchez, przedstawiciel „Informaciones“ — Hisz
pania, oraz szereg innych, z państw okupacyjnych lub zależnych od Nie
miec.

Wycieczce towarzyszyli przedstawiciele wydziałów prasowych Urzędu 
Kanclerskiego Rzeszy, radca Schippert, oraz sekretarz legacyjny Lassler. 
Wycieczkę oprowadzał po Katyniu rtm. Freudemann.

Dziennikarze ci, poza znanymi już powszechnie faktami, stwierdzili, że 
poza zwłokami oficerów, znaleziono dotychczas nieliczne tylko zwłoki ka
pelanów wojskowych, oraz jednej kobiety...

(Fakt ten jest charakterystyczny dlatego, że w liczbie jeńców, oficerów 
polskich w Kozielsku, znajdowała się istotnie jedyna kobieta-lotniczka).

Jako datę popełnionej zbrodni dziennikarze ustalali miesiąc kwiecień 1940 
roku, głównie na podstawie kalendarzyków, notatników, oraz listów z Polski 
i do Polski, z których ostatnie nosiły daty marcowe.

W relacjach do swych gazet korespondenci neutralni przytaczali opinię 
pułkownika niemieckiego von Gersdorffa, iż bolszewicy nigdy nie mogli 
przypuszczać, aby zwłoki mogły być kiedykolwiek odnalezione i zidentyfi
kowane i dlatego zostawili przy nich wszystko, co nie budziło w nich bez
pośredniego pożądania.
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Na życzenie dziennikarzy, władze niemieckie kazały przy nich rozkopy
wać nieruszone jeszcze części mogił, przy czym wydobyte stamtąd zwłoki 
odpowiadały podanemu wyżej opisowi. Znajdywane przy zwłokach notatki 
i dokumenty studiowane były przez dziennikarzy.

Władze niemieckie umożliwiły również dziennikarzom zagranicznym bez
pośredni kontakt z miejscową ludnością rosyjską.

4. RELACJA PPOR. PIL. WOJSK POLSKICH N. N. Z PODRÓŻY DO 
KATYNIA W KWIETNIU 1943 R., V/ GRUPIE OFICERÓW JEŃCÓW 

NIEMIECKICH Z OBOZU OFLAG II C W WOLDENBERGU

a) PIERWSZA WIADOMOŚĆ

W kwietniu 1943 roku znajdowałem się jako jeniec niemiecki w oficer
skim obozie jenieckim Oflag II C, gdy w prasie niemieckiej, którą otrzy
maliśmy w obozie, ukazała się wiadomość o odkryciu masowego grobu ofi
cerów polskich w Katyniu pod Smoleńskiem. Wiadomość ta wywołała 
ogromne poruszenie wśród 6.000 pficerów obozu, spośród których wielu mia
ło braci lub krewnych w obozach rosyjskich. Większość nie wierzyła w 
możliwość popełnienia takiej zbrodni i raczej była przekonana, że to nowy 
chwyt propagandy niemieckiej, zmierzającej do pozyskania sobie Polaków 
i wykorzystania ich następnie do walki z bolszewikami, jako rzekomymi 
sprawcami niespotykanej w dziejach świata zbrodni. Po tej linii rozumo
wania szli głównie ci, którzy mieli krewnych w obozach bolszewickich, gdyż 
tego rodzaju rozumowanie pozwalało na utrzymanie nadziei, że ich bliscy 
żyją nadal. Zaczęto snuć najrozmaitsze domysły, w jaki sposób Niemcy 
mogli sfingować tego rodzaju zbiorowy mord, przy czym powszechnie utrzy
mywał się pogląd, że Niemcy poubierali zwłoki zmarłych w obozach kon
centracyjnych osób cywilnych w mundury polskich oficerów, następnie prze
wieźli je do Katynia i zakopali w miejscu, gdzie swego czasu bolszewicy 
dokonywali egzekucji. Tego rodzaju koncepcja w pierwszej chwili wydała 
się zupełnie możliwa.

b) PYTANIE OGÓLNE

Pominąwszy stronę uczuciową były to problemy niesłychane dla praw
nika ciekawe, toteż jako prokuratora z zawodu, szczególnie mnie intereso
wały.

Jeszcze tego samego dnia, w którym w prasie ukazała się wiadomość o 
odkryciu grobów, władze obozowe zażądały wyznaczenia dwóch oficerów 
którzy pojechać mieli do Szczecina „zidentyfikować listę nazwisk oficerów 
znalezionych w Katyniu“. Dzięki przypadkowi wyznaczony zostałem obok 
majora Nowosielskiego do wyjazdu. Jakkolwiek oficjalnie władze obozo
we mówiły tylko o wyjeździe do Szczecina, powszechnie wiadomym było dro
gą nieoficjalną, że chodzi o wyjazd do Katynia. Postanowiłem więc, korzy
stając z możności udania się na miejsce, podejść do sprawy z punktu wi
dzenia czysto kryminalnego, a więc w miarę możności i dostępu do ma
teriałów dowodowych, sprawdzić wszystkie nasuwające się wątpliwości, wy
robić sobie ostateczne zdanie i dać pb powrocie odpowiedź na nurtujące 
obóz pytania, oczywiście z zastrzeżeniem, że będzie to tylko mój prywatny 
pogląd, oparty na subiektywnym przekonaniu.
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wv^.UP11W0ŚC1’ jakie P°dn°8Zono i pytania jakie sobie stawiano w chwili 
wyjazdu naszego z obozu, były mniej więcej następujące:

Katyniu zwłoki są zwłokami oficerów polskich?
jeśli tak, jak długo leżały w ziemi w miejscu znalezienia ich?

d) czy są ślady, że były w międzyczasie odgrzebywane i rewidowane?
4) czy istnieje możliwość, że są to istotnie zwłoki oficerów polskich, prze

bywających w niewoli bolszewickiej, którzy jednak zmarli w tych obozach 
śmiercią naturalną, a których ciała zostały następnie przez Niemców po 
ekshumacji ich odpowiednio „spreparowane" przez wiązanie rąk, przestrze
lenie głów z pistoletu itd. ?
• v5) c.zy ZRalezjone przy zwłokach dokumenty nie budzą wątpliwości co do 
ich autentyczności?

6) czy nie zostały podrzucone w trakcie prowadzonych przez Niemców 
prac ekshumacyjnych?

7) czy znaleziono jakie dowody rzeczowe, w postaci rewolwerów, z których 
strzelano do oficerów, łusek lub pocisków?

8) czy prawdą jest, że niektóre zwłoki miały ręce związane sznurkiem 
na plecach itd. itd.?

c) PYTANIA ZASADNICZE

Piszę relację w momencie, gdy sprawa Katynia na tyle posunęła się na- 
Z m,ro,5ów "taczających ją tajemnic, że w tej chwili 

większość tych pytań znalazła już swą odpowiedź. Niespornym już bowiem 
jest jeśli chodzi nawet o oficjalną wersję sowiecką, że: a) zwłoki zna
lezione w grobach katyńskich są zwłokami oficerów polskich, którzy w ro
ku 1939 dostali się do niewoli bolszewickiej, b) że znaleźli śmierć od kul 
rewolwerowych, wystrzelonych z bezpośredniej bliskości w tył głowy 
c) ze dokumenty znalezione przy zwłokach są dokumentami oryginalnymi, 
istnieje natomiast nadal między oficjalną wersją sowiecką a niemiecką, za
sadnicza „różnica poglądów“ na czas, jaki upłynął od chwili zagrzebania 
zwłok we wspólnym grobie. Od ustalenia tego czasu zależna będzie odpo
wiedz na pytanie, kiedy zbrodni dokonano. Odpowiedź na to pytanie ma 
o tyle ogromne znaczenie, że w obecnym stadium decydującym dla stwier
dzenia, kto mógł dokonać zbrodni, byłaby właśnie odpowiedź na pytanie, 
kiedy została dokonana. ’

W mojej relacji ograniczę się więc do zobrazowania wrażeń i wniosków, 
jakie nasunęły mi się w Katyniu w związku z tym zasadniczym pytaniem.

d) ZAPOZNANIE Z RELACJĄ NIEMIECKĄ

. 15j ^Y- 1943 roku rano wyjechałem w towarzystwie mjr. Nowo
sielskiego'do Szczecina, gdzie spotkaliśmy dalszych 6-ciu oficerów z innych 
obozow oficerskich okręgu Korpusu Szczecin, między innymi pułkownika 
Mossora. ) Tego jeszcze dnia odwieziono nas do Berlina, skąd następnego 
dnia samolotem przez Warszawę odstawiono do Smoleńska. Bezpośrednio 
po przyjezdzw na kwaterę w mieście, zjawił się komendant niemieckiej po
licji posiłkowej, obrltn. Slawiczek,*)  który przedstawił nam stan prac eks-

) Relację ppłk. Mossora, zamieszczamy dalej. 
) Nazwisko brzmiało Slowenczyk.

13 Zbrodnia Katyńska
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humacyjnych w lesie katyńskim, zapoznał z historią odnalezienia grobu, a 
następnie pozostawił nam do wglądu szereg dowodów rzeczowych w odpi
sach względnie w postaci odbitek fotograficznych. To umożliwiło nai. przy
gotowanie się do oględzin samych grobów i przygotowanie pytań dla świad
ków, których zeznania, nasuwały szereg sprzeczności i nieścisłości w szcze
gólności odnośnie liczby ogólnej, przywiezionych do Katynia oficerów.

Przyjechaliśmy do Smoleńska na kilka dni po tozpoczęciu prac ekshuma
cyjnych, kiedy wydobyto zaledwie 300 zwłok, z których tylko około 160 
zidentyfikowano na podstawie znalezionych przy nich dokumentów. Obrltn. 
Slawiczek, opierając się głównie na zeznaniach świadków, obliczał wów
czas, że we wspólnym grobie znajduje się około 10 do 12 tysięcy zwłok ofi
cerów polskich.

Następnego dnia rano przewieziono nas samochodami do lasku katyń
skiego, gdzie w odległości kilkuset metrów od szosy znaleziono grób (w 
pierwszym stadium prac przypuszczano — opierając się na zeznaniach 
świadków, że wszystkie zwłoki znajdują się w jednym olbrzymim grobie).

Pomijam opis samego miejsca, gdzie znaleziono grób i odkiy wek grobu, 
z których wydobyto pierwsze zwłoki, gdyż szczegóły te znane są dostatecz
nie z prasy i szeregu publikacji prywatnych a ograniczę się do przedsta
wienia poczynionych obserwacji i rozmów przeprowadzonych z kierownikiem 
prac ekshumacyjnych prof. dr. Buhtzem.

e) OSOBIŚCIE WYDOBYLIŚMY DOWOLNIE WYBRANE 
ZWŁOKI

Wyżej wspomniany prof. Buhtz, profesor medycyny sądowej na Uniwer
sytecie w Jenie, osobiście przeprowadzał ekshumacje zwłok równocześnie 
sprawując ogólny nadzór nad wszystkimi pracami, jako przedstawiciel czyn
ników naukowych. Wykorzystałem znajomość jego publikacji z dziedziny 
medycyny sądowej (Der Yerkehrsunfall), by naprowadziwszy rozmowę pry
watną na temat jego pracy, dać mu do zrozumienia, że jestem prokurato
rem. W ten sposób, mimo że byłem jeńcem, potrafiłem stworzyć sobie 
jakby wspólny język z prof. Buhtzem, co w rezultacie ułatwiło mi wykona- 
nie zamierzonego zadania, gdyż prof. Buhtz chętnie traktował mnie jako 
prawnika — niejako młodszego kolegę i nie tylko chętnie udzielał odpowie
dzi na wszystkie zadawane mu pytania, ale nadto sam wskazywał na sze
reg szczegółów, które uszły mojej uwadze. Posunął śię nawet tak daleko, 
że pozwolił nam osobiście wydobyć z grobu dowolnie wybrane zwłoki i prze
prowadzić szczegółowe oględziny. Obowiązkiem moim jest podkreślić w 
tym miejscu, że p of. B. (w rok później zginął na froncie zachodnim od 
bomby lotniczej) zrobił na mnie wrażenie człowieka nauki, nie dającego się 
nadużywać dla ceMw politycznych, a jeśli chodzi o podejście do powierzo
nego mu zadania, nabrałem przekonania, że spełniał je z całą sumiennością 
i według najlepszej wiedzy. Opieram to swoje przekonanie na porówna- 
niu jego ekspertyz ze stanem faktycznym, jaki zastałem na miejscu, w 
szczególności z wyglądem zwłok (stopień mumifikacji), mundurów, papie
rów znalezionych przy zwłokach, śladów kul w czaszkach itd. itd., oraz na 
obserwacji systemu pracy, zastosowanego przy ekshumacji przez profesora. 
Był on w owym czasie do pewnego stopnia specjalistą od tego rodzaju 
wypadków śmierci gwałtownej, bo — jak mi powiedział — niejednokrotnie 
wzywany był do przeprowadzenia ekspertyzy zwłok lotników niemieckich,
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którzy lądowali przymusowo na terenie bolszewickim, a później po prze
sunięciu się frontu znajdywani byli w grobach z powiązanymi rękami » 
charakterystycznym przestrzałem głowy.

f) MUNDURY NIE BYŁY REWIDOWANE

Zaczęliśmy najpierw kolejno oglądać cztery odkrywki grobów, przy czym 
w krótkim czasie znaleźliśmy odpowiedź na pytanie, czy znalezione zwłoki 
są w mundurach polskich z roku 1939. Nasuwało się jednak pytanie, czy 
nie istniała możliwość, że w oryginalne te mundury ubrano zwłoki innych 
osób? Przyglądając się z bliska kilkudziesięciu zwłokom i badając szcze
gółowo kilka, przyszedłem do przekonania, że mundury te leżały w tej sa
mej ziemi, na pewno tak samo długo jak zwłoki. Wskazywały na to w 
szczególności takie szczegóły, jak stwierdzono w kilku wypadkach, jakby 
całkowite „zlepienie się“ materiału bielizny czy munduru z ciałem wskutek 
procesu mumifikacyjnego. Dalej cały szereg charakterystycznych fałdek 
sukna czy materiału, z którego sporządzone były mundury, fałdek jakie 
tworzą się jedynie na żywym człowieku oraz sposób, w jaki mundury i 
bielizna przylegały do ciała względnie wokół niego się układały, pozwoliły 
na przyjęcie, że mundury te ubrane były na żywe ciało. Z drugiej strony 
nie można było stwierdzić żadnych takich śladów, które by wskazywały na 
to, że po pewnym czasie zwłoki zostały odkopane, a mundury rewidowane, 
do czego musiałyby być rozpinane. ... . -

Przypomnieć muszę w tym miejscu, że oglądałem jedynie pierwszą i częś
ciowo tylko drugą warstwę zwłok, które najmniej uległy rozkładowi, a 
przeciwnie wskutek procesu mumifikacyjnego, zachowały się w najlepszym 
stanie.

g) ZWŁOKI NIE BYŁY RUSZANE

Bardzo ważnym dla ustalenia czasu, w którym zbrodnia została popełnio
na było następnie ustalenie, jak długo zwłoki te leżały w ziemi w miejscu 
ich znalezienia. Tutaj w zupełności przekonywują mnie wywody » eksper
tyza prof. Buhtza, który przy uwzględnieniu warunków terenowych składu 
glebv. stopnia wilgotności itd. doszedł do wniosku, że zwłoki leżały w ziemi 
co najmniej 2 lata. Na pytanie, czy zwłoki te — które jak przyjęto, co naj
mniej 2 lata leżały w masowym grobie — były w międzyczasie odgrzeby
wane i ruszane, względnie rozbierane, znalazłem odpowiedz przeczącą. Kie
dy bowiem oglądaliśmy odkrywkę grobu, w którym znajdowały się zwłoki 
z powiązanymi na plecach rękami, prof. B. zaproponował bysmy sami spró
bowali wydobyć dowolnie przez nas wybrane zwłoki. Przy pomocy łopat 
odgrzebaliśmy zwłoki, które zdaniem naszym nie budziły wątpliwości, ze od 
złożenia ich w tym grobie nie były ruszane. Były one wtłoczone między 
inne zwłoki układane tutaj, jak się zdaje warstwami i sprasowane cięża
rem ziemi. Po wydobyciu ich mieliśmy możność stwierdzić, ze głowa le
żących pod tymi zwłokami ofiary wycisnęła w brzuchu zwłok zagłębienie 
ściśle dopasowane do kształtu tej głowy, co z jednej strony przemawiało 
za koncepcją, że do dołu wrzucano ciała oficerów mordowanych na miejscu, 
z drugiej strony pozwalało na przyjęcie, że niepodobieństwem byłoby po
nowne ułożenie zwłok i dopasowanie wszystkich wgłębień i zniekształceń 
zwłok, jakie wytworzyły się z biegiem czasu.
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h) SZNUR KRĘPUJĄCY RĘCE

Zwłoki przez nas wydobyte leżały w grobie na brzuchu, z rękami związa- 
cym1 na plecach silnym sznurkiem w rodzaju sznurka do rolet. Sznur był 
tak silnie zaciśnięty wokoło rąk, że mimo całkowitego ich wyschnięcia wsku- 
tek procesu mumifikacyjnego udało się go zdjąć dopiero po przecięciu mięśni 
i ścięgien ręki. Kawałek tego sznurka zabrałem zę sobą. O ile mi wia
domo, w toku prac niemieckich nie robiono ekspertyzy celem ustalenia jego 
pochodzenia, co wydaje mi się dosyć dziwnym, bo stwierdzenie jego pocho
dzenia względnie nawet tylko rodzaju materiału z jakiego został zrobiony 
lub sposobu fabrykacji, dostarczyć mogłoby nowego dowodu obciążającego 
sprawców.

W tym miejscu wypada jeszcze wspomnieć o grobie, który znajdował 
się w tym samym lasku katyńskim po lewej stronie drogi, gdzie według 
zeznań świadków leżeć miały zwłoki obywateli sowieckich traconych tam 
przez bolszewików w ciągu lat ostatnich. Stan zwłok i ubrań (cywilnych 
o charakterystycznych dla ludności sowieckiej cechach, jak kurtki, koszule 
czapki i buty) według ekspertyzy prof. B. pozwolił na przyjęcie, że leżały 
one w ziemi około 5 do 8 lat. Przy czym jako bardzo charakterystyczny 
szczegół należy podnieść fakt, że zwłoki te również miały ręce powiązane 
sznurkiem. Do tego grobu zaprowadzony został tylko pułkownik Mossor, 
który stwierdził powyższe, dzieląc się następnie z nami swoimi spostrzeże
niami.

i.) KALIBER BRONI

Wszystkie zwłoki, które oglądaliśmy, wykazywały ślady strzałów rewol
werowych w tył głowy z charakterystycznym otworem wylotowym kuli w 
okolicy czoła, Przy tej okazji zainteresowaliśmy się brakiem łusek i kul 
ną miejscu czynu. Na odnośne pytanie wyjaśniono nam, że ponieważ strze
lano do oficerów w tył głowy pochylonej do przodu, kule po przebiciu czasz
ki szły w las i tam niewątpliwie będzie można je jeszcze odnaleźć. Nato
miast jeden z żandarmów niemieckich zaindagowany o łuski dał odpowiedź 
wyraźnie przemyślaną, wręcz naiwną, co świadczyło, że pytanie to go za
skoczyło. Wyjaśnił mianowicie, że łuski jako posiadające pewien rWar 
w sypkim piasku świeżo wykopanego grobu, zapadły głęboko w piasek, a 
przy zakopywaniu grobu, zostały wrzucone do dołu.

Ponieważ w czasie, kiedy przybyliśmy do Katynia nie przeprowadzono je
szcze ekspertyzy, która by ustaliła, jakiego kalibru broni użyto — przy
najmniej nieudostępniono nam jej — byliśmy przekonań, że strzelano z bro
ni o kal 9 mm. Przyjęliśmy to, sądząc na oko po wielkości otworu wloto
wego kuli w czaszce. Jeżeli więc strzelano z „nagana“, który posiada bę
benki, łuski po wystrzeleniu można było po prostu wyjąć i schować, nie 
zostawiając na miejscu czynu żadnych dowodów rzeczowych. Brak łusek 
przemawiał równocześnie za tym, że nie użyto broni automatycznej, która 
po strzale wyrzuca łuski. Dopiero kiedy po wyjściu z niewoli dowiedzia
łem Się z urzędowej publikacji niemieckiej, że użyto amunicji pochodzenia 
niemieckiego kal. 7.65 mm. (o ile sobie przypominani) zrozumiałem, dlacze- 
go w pierwszych dniach po ustaleniu tej okoliczności, Niemcy starali sie 
zachować ją w tajemnicy.
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i) WĄTPLIWOŚĆ CO DO ILOŚCI ZWŁOK

Po obejściu całego terenu, który według twierdzeń świadków stanowić 
miał pokrywę tego olbrzymiego grobu, ponownie nasunęły nam się wąt
pliwości, co do rozmiarów grobu i ilości znajdujących się w nim zwłok. W 
tym celu zadaliśmy znajdującym się na miejscu świadkom szereg pytań, 
by ustalić ostatecznie, ile w sumie transportów jeńców przyszło na stację 
Gniezdowo, ile razy zawracać musiały samochody aresztanckie ze stacji, by 
przewieźć jeden transport, ile mieściło się w samochodzie itp. pytania istot
ne dla ustalenia liczby ofiar.

Odniosłem wrażenie, że świadkowie tylko z grubsza podawali cyfry, za 
zgodą Niemców, zaokrąglając je raczej w górę, co w danej chwili na rękę 
było propagandzie niemieckiej, która puściła w świat twierdzenie, że w 
Katyniu zginęło 12.000 polskich oficerów. Przeciwko tezie niemieckiej prze
mawiał jednak fakt, że jak stwierdzono po zakończeniu wszystkich prac 
ekshumacyjnych naliczono tylko siedem grobów, które nie mogły więcej po
mieścić jak 4 do 5 tysięcy zwłok. Do cyfry 12.000 doszli Niemcy na pod
stawie prostego rachunku, opierając się na cyfrach podanych przez świad
ków, powierzchni całej polany, na której znajdowały się groby ilości warstw 
zwłok w grobach, które stwierdzili zaraz w pierwszych dniach przez wyko
panie szybiku aż do dna jednego z pierwszych grobów — i ilości zwłok wy
dobytych z czterech próbnych odkrywek pierwszej warstwy.

k) DOKUMENTY

Po dokładnym zapoznaniu się ze stanem prac, po szczegółowym obejrze
niu grobów i zwłok, przywieziono nas do pobliskiej leśniczówki, gdzie zło
żone były wszystkie znalezione przy zwłokach dokumenty. Udostępniono 
nam wgląd we wszystkie te dokumenty, co dało nam możność przekonania 
się, że np. książeczki oszczędnościowe PKO, legitymacje urzędowe i inne'do
wody osobiste nie budzą żadnej wątpliwości co do ich autentyczności, w 
szczególności te, które wykazały ślady dłuższego noszenia ich w portfelu. 
Jeżeli chodzi o mnie, znalazłem tam dokument niewątpliwie autentyczny. 
Wśród papierów kolegi mojego kpt. Sidor z 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu 
znalazło się pismo D-cy 3 Pułku, w którym ten komunikuje kpt. Sidorowi, 
że jego prośba o reaktywizację została załatwiona odmownie. W zastęp
stwie d-cy pułku podpisany był mjr. Iżycki, obecny generał lotnictwa, oso
biście mi znany z czasów mojego polbytu w 3 Pułku Lotniczym. Ten doku
ment nosił pieczątkę 3 Pułku Lotniczego z charakterystycznym znie
kształceniem trójki. Wiadomym mi ¡było już przed wojną, że kpt. Sidor, 
który był przeniesiony w stan spoczynku robił starania o reaktywowanie go.

Oprócz dokumentów osobistych i książeczek oszczędnościowych przy zwło
kach znaleziono szereg kalendarzyków czy notesików, w których były poro
bione notatki pewnych zdarzeń życia prywatnego właścicieli lub wydarzeń 
z życia obozów. Notatki doprowadzone były najdalej do połowy marca. 
Jeden z kalendarzyków, np. ppor. Bartysa Jana z Krakowa — do 15. III. 
1940 roku, przy czym dalsze kartki kalendarzyka nie były wydarte i nie 
wykazywały śladów wycierania dalszych zapisków czy ich zacierania.

Jeden z takich „pamiętników“ urywa się na zapisku, z którego wynika, 
że właściciel przyjechał transportem z Kozielska na stację Gniezdowo a pa
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trząc przez okienko wagonu, zobaczył pobliski las i szpaler NKWD, ciągną
cy się od wagonów aż do lasu.

Na uwagę zasługuje również fakt, że obok listów z kraju znalazł się tam 
list napisany przez jednego z oficerów w obozie w Kozielsku, przeznaczony 
dla rodziny w kraju, co wynikało z adresu na kopercie. I ten list również 
nosił datę nie przekraczającą połowy marca.

Z; SPRAWOZDANIE
Po przeglądnięciu internujących nas dokumentów powróciliśmy do kwa

tery, gdzie napisaliśmy wspólnie zredagowane krótkie sprawozdanie, przez
naczone wyłącznie dla polskich oficerskich obozów w Niemczech, podpisane 
przez wszystkich uczestników oględzin z ppłk. Mossorem na czele:

Ze sprawozdania tego przytaczam najważniejsze punkty:
1) Stan zwłok: częściowo zmumifikowane w suchym piasku, nierozpoz

nawalne pod względem rysów, natomiast dokumenty, dystynkcje, kolor wło
sów, patki, guziki, gatunki materiałów — rozpoznawalne. Dokumenty i fo
tografie przeważnie w niezłym stanie. Według stanu zwłok trudno laikowi 
określić czas ich przebywania w ziemi. Obecny na miejscu prof. Uniwer
sytetu Wrocławskiego, Buhtz, określa czas na około 2 lata.

2) Zwłoki noszą mundury, dystynkcje, oznaki, krój butów ang. oficer
skich — bez wątpienia polski. Wszędzie pieniądze papierowe polskie. Stan 
zbutwienia mundurów odpowiada mniej więcej temu okresowi i stanowi 
zwłok. Pewna część nieliczna w ubraniach cywilnych.

3) Wszystkie oglądane zwłoki (jedne wykopane osobiście), wykazują dziu
ry od kul rewolwerowych. Wlotowe z tyłu, wylotowe na ciemieniu lub 
na skroniach. Część zwłok ma ręce związane, przeważnie na plecach (jedne 
odkopane osobiście). Podobnie związane zwłoki znaleziono w zapoczątkowa
nych odkrywkach po drugiej stronie drogi, gdzie według zeznań świadków 
i prof. B. leżały zwłoki bolszewików z przed 5 do 8 laty.

4) Liczba: na przypuszczalnym obszarze wykopano dotąd 4 doły, w któ
rych od 1 do 2 metrów leży pokład wielowarstwowy zwłok, z których pierw
sza warstwa została wybrana i wyłożona na powierzchnię, celem identyfi
kacji (około 300). Z tych identyfikowanych zostało na podstawie dokumen
tów, papierośnic, książeczek oszczędności, korespondencji, znaczków tożsa
mości itd. — około 160. Reszta z powodu braku dystynkcji i dokumentów 
_  w tym część cywilnych — niemożliwa do zidentyfikowania. Mundury 
polskie. Następne warstwy jeszcze nie wyjęte mają liczyć 12 warstw do 
wody gruntowej. W rogu jednego z dołów zrobiono sztolnię, celem stwier
dzenia ilości warstw. Na dnie sztolni woda gruntowa. Grubość dna sztolni 
około półtc-a metra.

5) Liczba ogólna: Władze niemieckie oceniają ją na 10 do 12 tysięcy, 
podając na. pujące podstawy: a) powierzchnia przypuszczalnego ogólne
go grobu r.u. wego oraz grubość pokładów zwłok, stwierdzona grubość po
kładu widoczna w sztolni, półtora metra, ze wszystkich ścian grobów ster
czą głowy lub kończyny co wskazuje, że między czterema otwartymi doła
mi również są zwłoki — ile nie wiadomo; b) zeznania świadków, co do 
ilości nadchodzących t-ansportów kolejowych na stację Gniezdowo oraz ze 
stacji samochodami GPU na miejsce stracenia.

6) Prace ekshumacyjne prowadzi oficer niemieckiej policji polowej przy 
pomocy prof. medycyny sądowej ? Wrocławia w stopniu Stabsarzta. Na 
miejscu delegaci z polskiego PCK z Warszawy w liczbie 3-ch, którzy mają 
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pozostać do końca prac i pomóc przy zidentyfikowaniu zwłok i urządzeniu 
następnie wspólnego grobu. Każde zwłoki po ekshumacji lub ewentualnej 
identyfikacji otrzymują na szyję metalowy znaczek z kolejnym numerem, 
który odpowiada numerowi na liście ekshumacyjnej i numerowi koperty 
z dokumentami.

,7) Dokumenty znalezione, są umieszczone po przesuszeniu w pobliskiej 
leśniczówce w prowizorycznych gablotkach z kopertami i numerami. Tamże 
są odczytywane, tłumaczone, częściowo fotografowane itd. Część z nich 
(pamiętniki) ma być podana procesowi chemicznemu, celem odczytania 
miejsc obecnie nieczytelnych. Stan dokumentów na ogół niezły, niektóre 
fotografie i korespondencja w stanie zupełnie dobrym, b. łatwa do rozpoz- 
nania lub odczytania.

8) Dokumenty gen. Smorawińskiego, zwłaszcza legitymacja wojskowa i 
książeczka PKO z Lublina, zachowane dobrze. Na zwłokach spodnie z ge
neralskimi lampasami. Dystynkcje gen. brygady wyraźne, twarz nieroz
poznawalna. U gen. Smorawińskiego znaleziono srebrną papierośnicę z na
łożonymi złotymi podpisami nieczytelnymi.

9) Znaleziona korespondencja adresowana z Polski (prawie wyłącznie 
pocztówki) adresowana na obóz kozielski. Najpóźniejsze daty wysyłki na 
pieczęciach pocztowych korespondencji, s.yczeń i luty 1940 r.

10) Przy dwóch zwłokach znaleziono lakoniczne zapiski pamiętnikarskie 
w kalendarzyku. W jednym z nich zapiski doprowadzone są do 1 stycznia 
1940 r., a w drugim do 15 marca 1940 r. (ppor. Bartys Jan, Kraków).

Powyższe dane uzgodniono przez wszystkich oficerów, którzy byli na 
miejscu. -

„ Podpis:-------Rzym, dnia 27. XI. 1945 r.

5. RAPORT PPŁK. DYPL. STEFANA MOSSORA*)

Wspomniany w relacji poprzedniej, uczestnik tej samej grupy of'cerów 
polskich — jeńców niemieckich, która została wysłana do Katynia na 
wiosnę 1943 r., ppłk. dypl. S. Mossor, w raporcie z 23. VIII. 1943 r., zło
żonym Naczelnemu Wodzowi, zamieścił następujący ustęp, dotyczący zbrodni 
katyńskiej:

„W maju 1943 roku, rozpoczęto znaną propagandę w sprawie Katynia 
Znalazłem się w liczbie oficerów, których odwieziono na miejsce, celem 
pokazania grobów i wydobytych zwłok. Sam fakt zastrzelenia tysięcy ofi
cerów polskich na wiosnę 1940 roku w tym lesie, nie ulega wątpliwości. 
Probowano nas użyć do propagandy radiowo-prasowej i filmowej, czemu 
się kategorycznie i skutecznie sprzeciwiłem. Zgodziłem się jedynie na po
danie naszych spostrzeżeń, do bezpośredniej wiadomości polskim oficerom- 
jeńcom“.

6. GŁOS MAJĄ ZAMORDOWANI...

Spośród dokumentów znalezionych przy zwłokach w Katyniu, najwymow
niejsze świadectwo terminu dokonania zbrodni, składają pamiętniki oso-

, "> Pp!k' typ1' St- Mossor> należał do wybitniejszych w Polsce teoretyków woj 
skowosci. Po zakończeniu działań wojennych i wyswobodzeniu z niewoli nip 
mieckiej powrócił do Kraju.
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biste niektórych oficerów. — Pamiętniki te, wstrząsające w swej treści, 
urywają się raptownie na pewnej określonej dacie i mówią za siebie. Zło
żone pierwotnie do numerowanych kopert podczas ekshumacji dokonanej 
przez Niemców, niektóre znalazły się następnie w posiadaniu podziemnego 
ruchu polskiego w kraju.

a) PAMIĘTNIK MJR. ADAMA SOLSKIEGO

.Według odnalezionego w Katyniu pamiętnika majora Adama Solskiego 
(0490), losy transportu, wywiezionego w dniu 7. IV. 1940 roku, były na
stępujące:

„Niedziela. 7. IV. 1940. Rano. Po wczorajszym dniu, gdy przydzielo
no do nas „skitowców“,*)  rozkaz spakowania rzeczy do 11.40 w celu odejścia 
do Klubu na rewizję. Obiad w klubie... (nieczytelne). Po rewizji o go
dzinie 14.55 opuściliśmy mury i druty obozu Kozielsk. (Dom oddycha im 
Gorkiego). O godzinie 16.55 (nasz polski czas 14.55) na bocznicy kolejowej 
Kozielsk wsadzono nas do wozów więziennych. Mówią, że pięćdziesiąt pro
cent wagonów ZSSR z pośród osobowych, to wozy więzienne. Za mną je- 
dzie Józef Kutyba, kpt. Szyfter Paweł i jeszcze mjr., ppłk, i kapitanów, 
razem 12. Miejsca najwyżej na siedmiu.

*) Klasztor kozielski (patrz II i III rozdział) w okresie przedrewolucyjnym 
składał się z właściwego terenu i odległego o pół kilometra i oddzielonego la
sem „Skitu", tzn. pustelni, gdzie mieszkali ongiś mnisi Eremici. Nazwa ta się 
utrzymała następnie na .znaczenie b. pustelni, a jeńcy polscy, którzy umieszcze
ni byli w tamtejszych budynkach, przezywani bywali żartobliwie „skitowcami"

8. IV. godz. 3.30 wyjazd ze stacji Kozielsk na zachód, 9.45 na stacji 
Jelnia.

8. IV. 40 od godz. 12 stoimy w Smoleńsku na bocznicy.
9- IV. rano, parenaście minut przed 5-tą pobudka w więziennych wago

nach i przygotowanie się do wychodzenia. Gdzieś mamy jechać samocho
dami. I co dalej?

9. IV. od świtu dzień rozpoczął się szczególnie. Wyjazd karetką więzien
ną w celkach (straszne). Przywieziono gdzieś do lasu, coś w rodzaju let
niska. Tu szczegółowa rewizja. Zabrano zegarek, na którym była godzina 
6.30/8.30, pytano mnie o obrączkę, zabrano ruble, pas główny, scyzoryk“

Na tym pamiętnik się urywa.

b) KOPERTA NR. 01,2!,

8 kwietnia wywieziono z Kozielska transport liczący 277 osób. Z tran
sportu tego nikt się nie odnalazł. W Katyniu znaleziono dzienniczek przy 
ciele nieutożsamionego wojskowego. W dzienniczku znajdował się między 
innymi rysunek ołówkiem, przedstawiający mężczyznę z brodą i podpisany: 
„Kruk Wacław, Kozielsk, 1940“. Z dzienniczka tego (koperta 0424) dał 
się odcyfrować następujący opis tego transportu:

„8. IV. 1940 r. Od tego czasu nic nie napisałem, bo uważałem, że nie 
ma nic szczególnego. Ostatnimi czasy, to jest pod koniec marca i z po
czątkiem kwietnia, zaczęły się nastroje wyjazdowe. Uważaliśmy to za nor
malne plotki. Tymczasem plotka zrealizowała się. W pierwszych dniach 
kwietnia poczęto wysyłać transporty, początkowo niewielkie. Ze „Skitu“
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Znaki tożsamości



przeważnie ... (nieczytelne) po kilkanaście osób. Wreszcie w sobotę 6-go _ 
zlikwidowano „skit“ i przeniesiono go do obozu głównego. Tymczasem ulo
kowano nas w bloku majorowskim. Wczoraj ędszedł transport wyższych 
oficerów: trzech generałów, 20-25 pułkowników i tyluż majorów. Sądząc 
ze sposobu ndprawy, byliśmy najlepszej myśli. Dziś przyszła kolej na mnie. 
Rano wykąpałem się w łaźni, wyprałem skarpetki, chusteczki... (nieczy
telne) ... do klubu z „wieszczami“. Po zdaniu „kazionnych rzeczy, po
nownie przeprowadzono rewizję w 19-ym baraku i stamtąd bramą wyprowa
dzono do aut, którymi dojechaliśmy do stacyjki, me do Kozielska (Kozielsk 
odcięty przez powódź). Na stacji załadowano nas do wagonow więzien
nych pod ostrym konwojem. W celi więziennej (którą po raz pierwszy 
w ogóle widzę) jest nas trzynastu. Jeszcze nie znam mych przygodnych 
towarzyszy niedoli. Teraz czekamy na odjazd. Jak przed tym byłem na
stawiony optymistycznie, tak teraz wnoszę, że ta podróż to wcale nic do
brego Gorzej to, że niewiadomo, czy będziemy mogli zbadać w jakim kie
runku będziemy jechać. Czekajmy cierpliwie. Jedziemy w kierunku Smo
leńska. Pogoda słoneczna, na polach jeszcze dużo śniegu.

9. IV. 40. Wtorek. Noc spędziliśmy wygodniej niż w dawnych wagonach 
bydlęcych. Było nieco więcej miejsca i nie trzęsło tak okropnie. Dziś po
goda całkiem zimowa. Śnieg sypie, pochmurno. Na polach śniegu, jak 
w styczniu. Nie można zorientować się, w którym jedziemy kierunku. W 
nocy jechaliśmy bardzo mało, obecnie minęliśmy większą stację Spaś— 
Demjanskoje. Takiej stacji w drodze do Smoleńska na mapie nie widzia
łem. Obawiam się, ?e jedziemy na północ lub na wschód — sądząc po po
godzie. Jest za dnia tak, jak dawniej bywało. Wczoraj rano dali porcję 
chleba i cukru, a w wagonie zimnej przegotowanej wody. Teraz zbliża się 
południe, a nic nowego do jedzenia nie dają. Obejście się także... ordy
narne. Na nic nie pozwalają. Wyjść do ustępu można wtedy, kiedy kon
wojentom podoba się, nie pomagają ani prośby, ani krzyki“. (Następuje 
trochę wspomnień ze „Skitu“, które opuszczamy) „...Jest godzina 14.30, 
zajeżdżamy do Smoleńska. Na razie stoimy na dworcu towarowym ... Jed
nak jesteśmy w Smoleńsku. Jest pod wieczór, minęliśmy Smoleńsk, do- 
jechaliśmy do stacji Gniezdowo. Wygląda tak, jakbyśmy mieli tu w>sia- 
dać bo kręci się “wielu wojskowych. W każdym razie, nie dali nam dotych
czas nic dosłownie do jedzenia. Od wczorajszego śniadania żyjemy porcją 
chleba i skromną dawką wody“.

Na tym pamiętnik się urywa.
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ROZDZIAŁ XI.

świadek z roku 1940 — obywatel 
sowiecki, Rosjanin *)

•) Autor niniejszej relacji, J. Kriwozercow, figuruje jako świadek w mate
riałach niemieckich (Rozdz. VI, 3). Jak wynika z jego zeznań, znalazł się on na 
Zachodzie Europy i złożył niniejsze sprawozdanie polskim władzom wojskowym, 
w październiku 1946 roku.

Urodziłem się w roku 1915, we wsi Nowe Batioki, 12 wiorst od Smoleń
ska ku Witebskowi. Ojciec mój, nazwiskiem Kriwozercow, był włościani
nem i pochodził z rodziny od dawna osiadłej w Nowych Batiokach. Po
siadłość miał niedużą, gdyż tylko 10 dziesięcin ziemi, żyliśmy z uprawy 
roli. Matka moja, z domu Zacharowa, pochodziła również z miejscowej 
rodziny. Braci nie miałem, a tylko dwie siostry, jedną starszą, drugą 
młodszą od siebie,—Na_chrzcie otrzymałem imię Iwan.

Dzieciństwo wczesne było dość spokojne. Ojciec był człowiekiem pra
cowitym i twardym, stałych uczciwych zasad. Gospodarował porządnie. 
U ludności miejscowej cieszył się poważaniem. Pierwsze lata rewolucji 
bolszewickiej i przewrotu, który po niej nastąpił nie dotknęły nas. Ży
liśmy, jak inni dość na uboczu. Z jednej strony traktu do Witebska ciąg
nęły się wsie, zamieszkałe przez znanych nam ludzi, po drugiej wielki las, 
zwany katyńskim. Katyniem nazywało się sioło na skraju lasu. Wszak
że i cały powiat nasz został nazwany katyńskim. Do lasu katyńskiego 
chodziło się po grzyby i po chrust. Las kiedyś należał do Polaka Koź- 
lickiego, później był państwowy, a w rzeczywistości niczyj. Las z daw
nych już lat nie miał dobrej sławy. Część jego, najbliższa Smoleńskowi, 
nazywała się Kozie Góry, następna Rozbójniczy Kałodiec, trzecia Czarno- 
griaz.

Skończyłem V-klasową szkołę i nauczyłem się żelaznej tokarki. W roku 
1937 byłem wzięty do armii i przydzielony do Stroitelnych batalionów bez 
prawa noszenia broni. Z wojska zostałem rychło zwolniony, gdyż komi
sja lekarska uznała mnie za niezdolnego do służby wskutek asygmatyzmu 
źrenic. Wróciłem na wieś i pracowałem jako robotnik i ślusarz do roku 
1939. W r. 1940 wstąpiłem do kołchozu „Krasnaja Zarja“, w którym pra
cowałem na przemian jako rolnik i jako kowal. W domu swoim już nie 
mogłem mieszkać, ale stosunki w kołchozie były nienajgorsze, gdyż obej
mował on 4 znane nam tysie: Nowe Batioki, Gniezdowa, Gruszczenka i 
Żyłki, zamieszkałe przez wielu przychylnych nam ludzi. Na wojnę już 
mnie nie zmobiliźowano jako chorego na oczy.
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1. KOZIE GÓRY — MIEJSCE KAŹNI

Mieszkałem wówczas we wsi Gruszczenka, położonej na trakcie witeb
skim, trzy kilometry od wsi Gmezdowa. Na roboty chodziłem po trak
cie. __ Wiosną 1940 roku dostałem zajęcie przy inspektach, niedaleko od 

,Gmezd°wa- . z miejsca pracy widziałem linię kolejową Smoleńsk— 
Witebsk przebiegającą tuż. W okolicy było ciągle dość spokojnie. Umysły 
zajmowała wtedy wojna fińska, dobiegająca końca swego pierwszego eta
pu. W początku marca zauważyliśmy, że do lasu Kozie Góry przyjeżdżają 
na roboty otwartymi samochodami więźniowie ze Smoleńska z łopatami, 
motykami etc. Widziałem ich niejednokrotnie, niektórzy z ludzi miejsco
wych rozmawiali z nimi i dowiedzieli się od nich, że w lesie katyńskim ko- 
pią duże rowy. Trwało to kilka dni. Fakt ten zwrócił uwagę, gdyż cześć 
lasu katyńskiego zwana „Kozie Góry“ uchodziła za miejsce kaźni.

W pierwszych latach po rewolucji rozstrzeliwano w Kozich Górach lu
dzi, przywiezionych przygodnie i w niewielkich ilościach. Las zresztą był 

rt7- \ lu?n°sc chodziła po. nim po dawnemu. Trwało tak aż do roku 
1929, kiedy to Kozie Góry objęło GPU i otoczyło drutem, od szosy zaś 
ustawiło drewniany płot. Na narożnikach i bramach wjazdowych wywie
szono napisy: „Zapretnaja zona GPU. Wchód pastronnym licam was- 
preszczon . We wnętrzu lasu w tym samym czasie postawiono budynek 
i nazwano go „daczą . Stał on nad Dnieprem, który przecina las W 
„daczy mieszkali zawsze jacyś ludzie stałej obsługi. Cała ludność miejs
cowa była jednego zdania, że Kozie Góry stały się urzędowym już zarejes
trowanym miejscem kazm. W związku z tym mawiano: „Trzymaj język 
za zębami, bo wezmą cię do Kozich Gór“. O wielkich jednak i zbiorowych 
kazmach w tym miejscu nie słyszano. Straceńców przywożono małymi 
grupami. ..Dacza była prawdopodobnie miejscem wypoczynkowym- dla 
urzędników GPU, miejscem postoju dla konwojów, stacją wstępną do eg
zekucji i noclegowiskiem dla oprawców. W „daczy“ mieszkał stale dozor
ca, kucharz, służąca i szofer. Zresztą jednak w Kozich Górach było pusto, 

budynków, ani baraków, oprócz daczy nigdy tam nic nie było. 
Niekiedy któryś z tubylców przechodził drut kolczasty i szedł na grzyby 
Skoro go zauważono był przepędzany. Czy od początku wojny rozstrzeli^ 
wano kogo w Kozich Górach, me zauważyłem. Przesyłanie więźniów na 
roboty w lesie zaostrzyło moją ciekawość.
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2. „ROZTRELIWAT WOZIAT“

W marcu 1940 roku pracowałem, jak zwykle, przy inspektach. Rankiem, 
Pod?2.38 Pracy, zauważyłem na drodze przejeżdżający konwój samochodów. 
Najpierw samochód osobowy, fotem dwa samochody więzienne, zamknięte 
i czarne, zwane powszechnie „czornyj woron“ i za nimi półtoratonówkę. 
Czy samochody wiozły kogoś, nie mogłem dostrzec, zauważyłem tylko, że 
obok szofera siedział na nich czekista. W południe spotkałem się z siostrą, 
która pracowała w tzw. „ogorodnoj brygadie“ i woziła nawóz do inspek
tów. Wioząc go, przejeżdżała blisko koło stacji Gniezdowo i widziała tam 
tW1pfnnPrZyby^- t,ransp°rt1z jeńcami wojskowymi. Przypuszczała, że są 
to Finowie. „Finów roztreliwat woziat“ — rzekła do mnie. Poruszony ta 
wiadomością, chciałem sprawdzić i spotkawszy tego dnia znajomego Ro
mana Chrustalowa, który również woził nawóz z pobliża stacji, spytałem,



czy o tym co wie. CJirustalow odpowiedziałze owszem, widział jeńców 
przywiezionych na stację, nie są to jednakże Finowie, lecz Polacy. Chrus
tałoś był starym żołnierzem, a w Polsce był za tamtej wojny, poznał Po- 
^Na drug^dzi^y pracując znów przy parnikach, zauważyłem znowu tran
sport Wówczas zrozumiałem, że dzieje się tu jakaś sprawa ciemna i groź
na Przypatrywałem się jej odtąd pilnie. Notowałem w pamięci każde 
zdarzenie, uważając, aby się nie narażać jawną ciekawością i gadatliwoś
cią O wiadomość nie było zbyt trudno, gdyż ludność miejscowa, zdumio
na'! wzburzona wewnętrznie dlaczego rozstrzeliwują Polakow, rozprawiała 
dużo po cichu o Kozich Górach. Los przywiezionych me obudzał ^dnycb 
wątpliwości. Rozmaite rozmowy z obsługą transportów utwierdzały y 
przypuszczenia. Pamiętam jedną z nich. Brat moj przyrodni Andrejew 
Anani^dziś nie żyjący, miał znajomego czekistę, który kierował: transpor
tami" Nazwiska czekisty nie pamiętam, wiem jednak, ze był do roku 
1928 przewodniczącym selsowieta „Syrlipieckawo Katyńskiej Wołosti. 
Stad przeszedł do przeszkolenia w GPU. Brat mój, spotkawszy go na to
rach kolejowych, zapytał: „Gdzie wy to wozicie tych Polaków, do obozu, 
ćzy co’“ clekista Ł „A gdzie tu są jakie obozy’“. „Obozow rzeczy
wiście nie ma“, — odpowiedział brat, „No to po co pytasz, gdzie ich 
wiozą?“

3. ORGANIZACJA TRANSPORTÓW

Z rozmów i obserwacji własnych, przeprowadzonych uważnie, mogłem 
sobie odtworzyć taki stan rzeczy. Jeńców przywożono dużymi transpor- 
. • z Kozielska do Smoleńska. Wiadomość tę donieśli nam kolejarze ze
Si Smoleńsk3 Mnie opowiadał to Semion Andrejew, ślusarz pracujący 

““/smoleńsku^ocfąg rozbijano na mniejsze składy. Skład taki obej-mo-

•) Rig-arłowskaja, ezyli Ryga—Orzeł.

> lokomotywę i dwa, trzy zakratowane wagony, zwane „stołypinkami , 
jedne dwuosiowe, inne czteroosiowe (pulmanowskie)). Transporty te pusz
czano bez wyjątku do stacji Gniezdowa, w miarę wolnego przejazdu dwo
ma liniami: Aleksandrowską i Rigarłowskoją.*)  Z tych, limą Aleksan
drowską ruch szedł w kierunku przeciwnym, tzn. ku Smoleńskowi, a nie 
od Smoleńska. Zdarzało się jednak, że puszczano po mej pociągi na krot- 
kl «a n.
tj^Gniezdowśw pewnej odległości, połączono ją ze stacją specjalnym od
gałęzieniem Linią tą podstawiano nieraz również i transporty z jeńcami, 
aczkolwiek większość ich szła linią rigarłowskoją.

Wszystkie transporty podstawiano na ślepy tor „tupik , kończący s ę u Su północne3 strony stacji Gniezdowa. Tor ten był krótki i nie zezwa- 
laSa podjechanie większego pociągu, ułatwiał jednak skrytosc roboty, 
gdyż ludzie tu wyładowywani nie pokazywali się na małe
swśdy wTgonówWa pS^ybyłe podS^PoTeżR razu „czornyje wo- 

jechał uzbrojony czekista. Przeładowany transport odjeżdżał od razu do
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Kozich . Gór. Pory dnia, w których transporty przybywały, były różne, 
zależne od ruchu na.linii. Widziałem transporty tylko za białego dnia.

Jakie „czeka“ towarzyszyło transportom kolejowym, nie mogłem stwier
dzić. Szoferzy i strażnicy na „czornych woronach“ należeli do „czeka“ 
smoleńskiego. Jednego z szoferów poznałem. Jeździł na drugiej maszy
nie. Nazywał się. Rozuwajęw Jakim. Imię jego skrócono i zwano go Kim. 
Kim otrzymał po wypadkach w Kozich Górach nagrodę pieniężną, za którą 
kupił motocykl. - Cały miesiąc potem jeździł na nim i pił. Z Kimem jeź
dził też na motocyklu własnym szofer z drugiego worona. Szofer był kie
rownikiem garażu NKWD. Kima widniałem potem wielokrotnie. Ludność 
miejscowa utrzymywała w ogóle, że dostawia transporty „czeka“ obce, wozi 
z Gniezdowa do Kozich'Gór „czeka“ smoleńskie, a egzekucji dokonuje „cze
ka“ mińskie. „Czornych woronów“ było na terenie Kozich Gór cztery. Dwa 
obsługiwały przestrzeń Gniezdowa—Kozie Góry, dwa pełniły służbę we 
wnętrzu lasu. Na podstawie tego i późniejszych wiadomości sądzę, iż jeń
ców podwożono do „daczy“, gdzie ich od razu przygotowywano do egzeku
cji i prawdopodobnie rozstrzeliwano na miejscu, czy też dostawiano ha 
miejsce kaźni. „Dacza“ jest położona daleko od szosy 1 wsiowych zabudo
wań, a las głęboki. Dostać się do lasu nie było sposobu, gdyż Kozich Gór 
pilnowała teraz ostra straż. Jeńców, jak wiadomo, zabijano przy tym jed
nym strzałem z rewolweru w tył czaszki.

Transportów przybywających ¡ przeładowywanych w Gniezdowej widzia
łem wiele. Ostatni 17. kwietnia 1940 r. Czy przychodziły później jeszcze 
jakie, nie wiem. Mogły to być jednak tylko wypadki-sporadyczne. Kozie 
Góry przypomniały mi się jednak w kwietniu jeszcze raz. Dnia 23 czy 24 
kwietnia, idąc SLosą o grubym już zmierzchu, ujrzałem światła reflekto
rów samochodowych i szum motorów większej kolumny. Rychło wychylił 
się ku mnie transport, złożony z 10 do 12-tu 3-tonowych wozów. Szedł on 
z Kozich Gór w kierunku na Smoleńsk. Wiózł bagaż i rzeczy. Niektóre 
platformy były całkowicie przykryte brezentem, inne częściowo, dzięki cze
mu mogłem zauważyć płaszcze i futra, kuferki, plecaki obcego i cudzo
ziemskiego wyglądu. Na każdym wozie siedziało lub leżało na rzeczach 
po dwóch czekistów. Godzina była 9 wieczór lub później.

Po transportach tych ruch dokoła Kozich Gór ustał. Był słuch, że: la
tem 1940 r. rozstrzeliwano jeszcze w. lesie ludzi cywilnych, w tym jednego 
księdza. Miały to widzieć dwie dziewczyny, które się znalazły przypadkiem 
w lesie.

Od tego czasu straż w Kozich Górach wzmocniono. Po lesie chodziły 
patrole Z psami. Jeden z moich dalszych kreWnych, Aleksander Kriwozer- 
cow, uczeń, lat 17, ¿¿mieszkały w Batiokach, przeszedł, zbierając grzyby, 
przez ciekawość w „zapretnuju zonu“. Tam został napadnięty ¡.pokąsany 
przez psa, którego odwołał czekista grożący chłopcu, że na drugi raz zo
stanie przez psy rozszarpany.

4. WYBUCH WOJNY NIEMIECKO-SOWIECKIEJ.
ZAJĘCIE SMOLEŃSKA

Zbliżające się nowe wypadki wojenne zwróciły naszą uwagę w innym 
kierunku. Wybuchła wojna z Niemcami. Front został przełamany i Niem
cy zaczęli się szybko zbliżać do Smoleńska. Posuwali się do niego połud
niowym brzegiem Dniepru, mijając nas, Smoleńsk zaatakowali 16, a za
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jęli 19 lipca i minęło od tego czasu 9 dni, nim patrole ich pojawiły się na 
naszym terenie. Od połowy lipca panował w okolicy naszej zupełny chaos 
i anarchia. Żadnej władzy nie było. Pozostawione załogi i urzędy zbiegły 
na własną rękę. Niektóre składy płonęły, inne grabiono. Na stacji Gniez- 
dowa był skład mąki i żyta. Część jego wywieziono, część rozebrała lud
ność. O żadnym porządku mowy być nie mogło. Jeżeli był ktoś jeszcze w 
Kozich Górach, zbiegł. Teren nasz Niemcy zajęli w końcu bez bitwy.

Już w sierpniu chadzali ludzie po lesie w Kozich Górach jak dawniej. 
Ja piłowałem w nim drzewo opałowe dla Niemców. Niemcy Kozimi Góra
mi zupełnie się nie interesowali. W „daczy“ zamieszkał jakiś wyższy oficęr. 
Żadnej straży w lesie nie było.

Na terenie naszym zaczęło działać wówczas Geheime Feld Polizei, której 
dowódcą był por. Voss. Voss dowiedział się o mnie od sąsiadki mojej w 
Batiokach, w których mieszkałem. Z pochodzenia była ona Polką o naz
wisku Kozłowska, po mężu nazywała się Siemianienko. Mąż jej, pocztylion, 
aresztowany w r. 1937 za przekonania antyrewolucyjne siedział w więzie
niu. Emilia Osipowna Siemianienko miała syna Eugeniusza, który był 
moim przyjacielem. Tak ona, jak i jej syn, rozmawiali dawniej wiele ze 
mną o Kozich Górach. Eugenij, Zwrócił na mnie uwagę Vossa, z którym 
się stykał, służąc do pomocy tłumaczom, jako znający niemiecki i rosyjski 
język. Wstąpiłem do „Ordnungs Dienstu“ złożonego z ludności miejsco
wej. Pociągnął mnie do niego mój przyrodni brat Iwan.

5. ROBOTNICY POLSCY ODKOPUJĄ GROBY

W tym samym mniej więcej czasie zjechali na nasz teren robotnicy polscy 
z organizacji TODT'a. Mieszkali w wagonach na torach kolejowych kolo 
„Breckowo Mosta“, na skrzyżowaniu dróg Aleksandrowskoj i Rigarłowskoj. 
Pracowali przy zbieraniu żelaznego łomu wzdłuż torów. Latem 1942 roku 
opowiedział mi Aleksander Jegorow podczas rozmowy o Polakach w Ko
zich Górach, że robotnicy ci odkopali groby w Kozich Górach i znaleźli w 
nich swoich oficerów. Zajęło mnie to znowu, ale podjąć sprawy nie mo
głem, nie wiedząc jak ją zacząć. Rok 1943 przyniósł pewne zmiany w sto
sunku Niemców do nas. Pochód ich w głąb Rosji został zatrzymany, sy
tuacja stała się mniej pewna. Wtedy pojawiły się różne wydawnictwa w 
języku rosyjskim, których zadaniem było przede wszystkim zwalczanie i 
zohydzenie ustroju sowieckiego. Pewnego dnia, bodajże w styczniu, prze
czytałem w gazecie „Nowyj Put“, wychodzącej w Smoleńsku, krótki arty
kulik o formowaniu Armii Polskiej przez gen. Sikorskiego w Rosji, przy 
czym zwracano uwagę, że gen. Sikorski nie może doliczyć się i odnaleźć 
swoich oficerów, którzy dostali się do niewoli rosyjskiej. Dodawano przy 
tym, że los tych Polaków wywołuje niepokój u rządu polskiego w Londynie.

6. NIEMCY ROZPOCZYNAJĄ PRACĘ NAD 
KATYŃSKIMI GROBAMI

Przeczytawszy to wróciłem myślą do Kozich Gór, których tajemnica mnie 
ciągle niepokoiła. Poszedłem do tłumacza Vossa, urzędującego w oddzielę 
Geheim Feldpolizei w Gniezdowej i rzekłem mu w rozmowie: „Sikorski 
szuka swoich oficerów w Syberii, a oni leżą tu, zastrzeleni w Kozich Gó
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rach". Tłumacz przyjął to .obojętnie i pominął milczeniem. Zagniewany 
tym dorzuciłem odchodząc: „Jeżeli was ta sprawa ciekawi, gotów jestem 
pojechać tani i rozkopać grunt“. Tłumacz i na to nic nie odpowiedział.

W tydzjeń, czy dwa później, przyszedł do mnie przyrodni brat Iwan i 
rzekł, abym następnego dnia ranem przyszedł do tłumacza, gdyż mamy 
gdzieś pojechać.

W oznaczonym terminie, zdaje się 18 lutego 1943 roku przybyłem rze
czywiście do urzędu GFP w Gniezdowej. Tam wsadzono mnie do dwu- 
kółki, razem z dwoma innymi Rosjanami miejscowymi, Iwanem Andreje- 
wem i Gregorym Wasilkowym. Wasilków był w Ordnungs Dienst, Ąn- 
drejew pracował, dostawiając żywność Niemcom. Do wózka naszego wrzu
cono łopaty i kilofy, po czym ruszyliśmy w drogę, której celu mogliśmy 
się tylko domyślać, gdyż nam o nim nie mówiono. Tłumacz i jakiś podofi
cer niemiecki, pojechali naprzód na motocyklu.

Obydwaj czekali na nas u wjazdu do Kozich Gór, gdzie kazali nam je
chać do lasu. Podjechaliśmy do „daczy“, gdzie zastaliśmy kilku Niemców, 
krzątających się koło budynku. Podoficer, który przybył z tłumaczem, 
przywołał jednego z nich i zadał mu jakieś pytanie. Ten rozłożył ręce, jak 
człowiek, który nie wie o niczym. Tłumacz zwrócił się wówczas do mnie 
i rzekł: „Tu mają być zakopani polscy oficerowie. Gdzie oni?“ Odrzekliś- 
my, że nie wiemy, gdyż położenia mogił nie znaliśmy. Andrejew rzekł wów
czas, że o mogiłach będzie wiedział Kisielew, mieszkający tuż koło Kozich 
Gór. Tłumacz kazał go przywołać, a ja pobiegłem po niego. Gdym wszedł 
do chaty, Kisielew spał na piecu. Usłyszawszy o co chodzi, ubrał kożuszek 
i poszedł ze mną. Skoro wyszliśmy na drogę, rzekł: „Ich tu Polacy już 
rozkopali“. Odpowiedziałem: „Polacy ich rozkopali, a teraz rozkopiemy 
my“. Stary rzekł: „Trzeba było to już dawno, a to leży, jak grzech na 
duszy“.

Zeszliśmy się na drodze z Niemcami i z moimi towarzyszami. Kisielew 
zaprowadził nas w jedną część lasu i rzekł: „Tu oni leżą“. To co nam 
wówczas pokazał było największą z mogił. Można ją było odróżnić, gdyż 
brzegi jej były wpadłe. Zresztą zaś była zamaskowana powalonymi drze
wami i młodymi sosenkami świeżo zasadzonymi.

Zaczęliśmy kopać w jednym miejscu, zmieniając się w miarę zmęczenia. 
Kisielew rozmawiał tymczasem z tłumaczem. Podczas zmiany zobaczyłem 
w pewnym miejscu krzyżyk na mogile i spytałem Kisielewa, co to jest? 
Kisielew odpowiedział: „Postawili go Polacy... a tam stoi drugi“ — po
kazał w inną stronę. Ujrzałem drugi krzyż, już większy.

Skoro wyryliśmy jamę, głębokości człowieka, stojący nad nią Andrejew 
rzekł: „Czuć“. Wasilków, który był wówczas w jamie rzekł, że coś tu musi 
być, gdyż ziemia jest czarna. Grunt Kozich Gór piaszczysto-gliniasty, rze
czywiście czerniał na dnie jamy. Ponieważ Wasilków nie mógł już wy
trzymać zaduchu, wskoczyłem do jamy i odrzuciwszy czarną ziemię, natkną
łem się na zwłoki w płaszczu. Pód łopatą coś zachrzęściło, schyliłem się i 
wyjąłem guzik metalowy, na którym był orzeł. Pokazałem go tłumaczowi 
i schowałem do kieszeni. Zostawiliśmy dół otwarty i pojechaliśmy z po
wrotem.

W Gniezdowej zastaliśmy Vossa, który przyjechał tam w samochodzie. 
Voss rozmawiał głośno z Niemcami, po czym zwrócił się do nas. Pokazałem 
mu guzik znaleziony w mogile. Obejrzał go i kazał zaraz wracać z po
wrotem do Kozich Gór.
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Na miejscu Voss rozejrzał się dokładnie i kazał jamę rozszerzyć. Skoro 
odsłoniliśmy trupy, kazał wydobyć łopatą jedną głowę, przyjrzał się jej, 
kazał włożyć z powrotem, przysypać po wierzchu ziemią i wracać do Gniez- 
dowej.

Tu Voss odjechał, Z nami zaś «pisano protokół. Wasilków zmieszał się 
i nie chciał składać zeznań, wskutek czego odprawiono go do domu. Mnie 
i Andrejewa sprowadzono na dół, gdzie krótkie zeznania odebrał od nas 
Gustaw Ponka, Austriak z Wiednia, służący w Geheime Feld Połizei. An- 
drejew zeznawszy, wzdragał się podpisać zeznania, zachęcony jednak przeze 
mnie, -podpisał. 2 ..

Od dnia naszego pobytu w Kozich Górach, Niemcy jęli prowadzić gorliwy 
wywiad z innymi już ludźmi miejscowymi, po tygodniu zaś lub dwóch, ze
brali większą ilość robotników i przystąpili do zorganizowanego rozkopy
wania mogił.

Przejściowa choroba nie pozwalała mi brać w tym udziału. Kiedym 
ozdrowiał i wyszedł na szosę, spotkałem przejeżdżającego Ponkę, który za
wiózł mnie do Kozich Gór. Kilka jam było już otwartych i kilkadziesiąt 
zwłok wydobytych. U głównej mogiły stad szałas, czy baraczek. Ludzi na 
miejscu nie było, gdyż pora była późna.

W parę dni później objąłem obowiązek dostarczania robotników spośród 
ludności miejscowej do robót przy mogiłach i nie opuszczałem już Kozich 
Gór, aż do zakończenia prac. Przybycie komisji zagranicznej, złożonej z de
legatów Czerwonego Krzyża, czy też specjalistów, wprowadziło w roboty 
pewien ład. Wydobywane trupy jęto numerować, dokumenty przy nich 
znalezione, kosztowności, odznaki, wsadzano do specjalnych kopert, które 
zaopatrywano numerem zwłok. Materiały te odprawiano do Gruszczenki, 
gdzie przy urzędzie Vossa, urządzono specjalny lokal dla materiałów z 
Kozich Gór.

Komisji przyjeżdżało później na teren Kozich Gór dużo. Byłem obecny 
przy większości z nich, należałem bowiem do grupy miejscowych świadków, 
którzy byli interpelowani przez gości. Żadnego nacisku na nasze zezna
nia ze strony Niemców nie było. Zwyczaj panował taki, że Niemcy pod
czas rozmów gości z nami stawali w osobnej grupie. Czasami pośredni
czył tłumacz ich albo nasz. Tłumaczem naszym był Eugenij Siemianienko, 
syn Polki miejscowej Emilii Osipownej Siemianienko z domu Kozłowskiej.

Ostatnią jamę otwierano na Wielkanoc 1943 r., roboty zakończono w 
święto Św. Trójcy (Zielone Święta). Jam przez cały czas odkryto siedem, 
ósmą zaczęto. Zwłok, według posiadanych przeze mnie wiadomości, było 
w mogiłach ponad cztery tysiące.

Po zakończeniu robót, wszystkich miejscowych świadków zdarzenia, mię
dzy innymi i mnie zawieziono do Gruszczenki. Tam Voss zanotował nasze 
głosy na płytach gramofonowych, po czym stanęliśmy przed sędzią nie
mieckim w randze generała, przed którym jeszcze raz złożyliśmy i zaprzy
sięgliśmy zeznania. Zeznania te zostały przez nas również podpisane.

7. ODWRÓT NIEMCÓW

Odwrót Niemców zbliżał się. Na terenie naszym zapanował popłoch i 
niepokój. Niektórzy grozili nam zemstą ze strony bolszewików, inni uspo
kajali. Z rozmaitych oznak sądzę jednak, że z tamtej strony frontu, po 
przez organy dywersyjne i partyjne, szła instrukcja, aby nas, którzyśmy
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mieli coś do powiedzenia o Kozich Górach i występowali jako świadkowie na 
terenie katyńskim zatrzymać, obiecując nam bezpieczeństwo osobiste. Mia
łem na to liczne dowody. Raz znalazłszy się w „Wołostnym Uprawieniu“ 
spotkałem tam Siergieja Mikołajewa, którego syn był komunistą. Miko
łaje w zagedał o Katyniu i w końcu rzeki: „Ty z Niemcami nie odjeżdżaj ..., 
my cię tu obronimy“. Odrzekłem, że nie wiem jeszcze, co począć.

Innym razem udałem się do Kisielewa, aby się z nim naradzić co czynić, 
Z Kisielewym mieszkał wówczas „kandydat“ do partii komunistycznej, Ti- 
mofiej Sergiejew. Skierowałem rozmowę na bliską chwilę wejścia bolsze
wików i spytałem Kisielewa, czy chce odjeżdżać. Siergiejew wmieszał się 
od razu i rzekł: „Kisielew nigdzie nie pojedzie, on stary. Powie, że go 
Niemcy zmusili do zeznań i spokój“.

Mam wrażenie, że na Kisielewa bolszewicy zwracali największą uwagę, 
stary bowiem najwięcej z nas wszystkich wiedział o wypadkach w Kozich 
Górach.

'Z kolei poszedłem do chaty Matwieja Zacharowa, który był starostą w 
Batiokach. Ciotka wezwała mnie już z ganku. Siedzieliśmy przy stole i 
wypiliśmy wódkę. Namawiałem wuja do wyjazdu, wspominając o jego 
urzędzie i Kozich Górach. Tu wmieszała się żywp ciotka i rzekła: „Ty, 
Wańka, dużo umión, wiele wiesz, ale wam nic nie będzie. Ja rozmawiałam 
z jednym z partyzantów. Partyzanci mówią, żeby wszyscy zostali na 
miejscu, a oni nas obronią“. Odrzekłem: ,',A ja myślę, że trzeba jednak 
jechać“.

Podobnych rozmów miałem jeszcze wiele. Wszystkie one utwierdzały 
mnie w przekonaniu, że nie można zostawać na miejscu. Nawet Wańka 
Andrejew, choć dość stałych przekonań, zwierzał mi się, że jest u niego 
pewien „znakomyj“, który chce nas odprawić do partyzantów. Party
zanci przechowają nas aż do przyjścia bolszewików. Machnąłem tylko rę
ką': „Czyś ty oszalał? Rozstrzelają nas jak psów“. Wańka zdecydował 
się w końcu wyjechać.

Bolszewicy podeszli już blisko tak, że było słychać strzały. Smoleńsk 
został przez Niemców opuszczony. Zgłosiliśmy się z Andrejewym do tłu
macza Vossa, który wyjeżdżał. Ten wziął Andrejewa, dla mnie miejsca 
nie miał.

8. WYJAZD NA ZACHÓD

Dwa, trzy dni później, tj. 24 września, pozbierałem trochę żywności i rze
czy i w towarzystwie matki i siostrzenicy 6-lefniej, zostałem wzięty przez 
kolumnę samochodową niemiecką, cofającą się na zachód. Za rzeką Orszą 
spotkałem siostrę,, która ruszyła naprzód.i razem pojechaliśmy ku War
szawie, już.pociągiem. /

Pod Warszawą zostałem dwa tygodnie w Tłuszczu, trzy — w Siedlcach, 
po czym zapisawszy się na robotnika do sztabu batalionu kolejowego wró
ciłem do Mińska, gdzie przebywałem jakiś czas. W Mińsku spotkałem An
drejewa i Eug. Siemianenko z matką. Co się z nimi stało później, nie 
wiem. Z Mińska, na wiosnę 1944 roku odjechałem do Łowicza i pod Łódź, 
gdzie rozformowano nasz batalion. Otrzymałem teraz „Arbeitskarte“ i 
jako cywilny już robotnik dostałem się do Dreilinden, pod Berlinem, Na 
pracę dojeżdżałem do depot w Grunewaldzie. <

Wojna zbliżała się do końca. Nie chcąc się dostać w ręce bolszewików 
ruszyłem na Zachód. Matkę musiałem zostawić w Narkau pod Naun, gdyż
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nie mogła podążać za mną. Pod Hamburgiem spotkałem rosyjskiego jeń
ca „Miszkę“, który odtąd jest stale moim towarzyszem. Nazwiska Miszki 
nie znam, zdaje mi się jednak, że jest polskie. Miszka mówi nieco po polsku 
i pomagał mi później wiele w stosunku z Polakami.

Razem z Miszką dostaliśmy się do Bremen. Myśl' o Kozich Górach nie 
opuszczała mnie. Sądziłem, że dopiero teraz będę mógł ujawnić wszystko 
co o nich wiem. W Bremen zgłosiłem się do komendy amerykańskiej i 
rzekłem napotkanemu tam żołnierzowi, że mam coś ważnego do zeznania. 
Za tłumacza służył mi wówczas inny Rosjanin, inżynier, któregośmy się 
później pozbyli. Amerykanin wyśmiał mnie i doradził zwrócić się do ofi
cera rosyjskiego, który mi powie co mam robić. Zniechęcony tym wypad
kiem i para innymi, zacząłem szukać kontaktu z Polakami. Dostałem się 
do obozu polskiego dla ludności cywilnej i tam wreszcie natknąłem się na 
polskiego oficera o nazwisku Sołtys. Ten skomunikował mnie z polskim 
wojskiem w Meppen, skąd zostaliśmy, po złożeniu zeznań, skierowani do 
Włoch.

Życzeniem moim jest trwać nadal przy sprawie zabójstwa polskich ofi
cerów w Kozich Górach i chciałbym dożyć tej chwili, aby wystąpić przed 
sądem w tej sprawie, jako świadek.
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ROZDZIAŁ XII.

Ewakuacja więzień po wybuchu wojny
* niemiecko-sowieckiej

Wiadomo, że bezpośrednio po ogłoszeniu przez Niemców rewelacji w spra
wie odkrycia grobów w Katyniu, urzędowy komunikat sowiecki podał wia
domość (patrz Rozdział V. — 3), jako by w czasie odwrotu armii sowiec
kiej w roku 1941, oficerowie polscy, będący w niewoli rosyjskiej, zostali 
przez Rosjan pozostawieni w okolicy Smoleńska i zagarnięci przez Niem
ców.

Twierdzeniu sowieckiemu (zresztą ogłoszonemu dopiero po rewelacjach 
niemieckich o Katyniu!...) w sposób jaskrawy przeczy całe postępowa
nie władz sowieckich zwięźniami i jeńcami. Wszystkich bez wyjątku : jeń
ców wojskowych, starców i kobiety wywożono w głąb Rosji lub bezlitośnie 
mordowano w miarę zbliżania się Niemców.

Świadczą o tym liczne zeznania, które przytoczymy na dowód niezmiernej 
dbałości władz sowieckich podczas odwrotu, by żaden jeniec ani więzień ży
wy się nie został.

Przy cytowanych dokumentach zamieszczono cyfry kartoteki relacji, ze
branych wśród byłych zesłańców, więźniów i jeńców, a znajdujących się w 
archiwum PSZ w Londynie.

1. EWAKUACJA WIĘZIEŃ KIJOWSKICH

Sformowano transport (P.Z. —11943), ale załadowanie do wagonów od
kładano z dnia na dzień. W celi, w której stłoczono nieprawdopodobnie 
wielką ilość ludzi, ktoś podrzucił pierwszą stronę „Prawdy“. Na naczelnym 
miejscu widniało wydrukowane wielkimi czcionkami oświadczenie Moloto
wa o „wiarołomnej napaści Germanii na Sojuz“, opis bombardowania przez 
Niemców Lwowa, Kijowa i innych miast.

Wreszcie załadowano nas w wagony. Dworzec był zapchany wojskiem, 
głównie lotnictwem i artylerią. Wyjechaliśmy z Kijowa, uniknąwszy szczęś
liwie nalotów niemieckich.

. Myśmy byli jednym z pierwszych transportów ewakuacyjnych z więzie
nia kijowskiego“.

Inaczej, całkiem inaczej wyglądał ostatni transport z tego samego wię
zienia, według opisu jednej z więźniarek (St. A. — 11944), która wchodziła 
w jego skład:

„Pamiętam dzień, kiedy bomba trafiła w szpital więzienny.' Budynek ten • 
tał naprzeciw naszej celi. Czasu na strach nie było, a jednak straszne 

211



to uczucie, być w takiej chwili niebezpieczeństwa jak zwierzę, zamknięte 
na klucz, bez możności ucieczki. W nocy wywołano wszystkie z cel. Spot
kałyśmy się z innymi Polkami — było ńas 200 stłoczonych w małej piw
nicy, gdzie nie można było nawet usiąść.

Potem wyprowadzono nas na podwórze i ustawiano w szeregach pod 
ścianami^ Reflektory przecinały niebo. Widziałyśmy samoloty i znowu 
słychać było detonacje. Rano ewakuowano więzienie (8 lipca), my weszłyś- 
my w skład ostatniego etapu więziennego z Kijowa.

Szliśmy pod konwojem, co dziesięć kroków żołnierz z karabinem, droga 
piaszczysta, z tobołkami pod pachą. Trzeba było prawie biec. Upał sza
lony i oślepiało słońce, od którego — po dwudziestu miesiącach pobytu w 
celach, z zabitymi prawie całkiem oknami — odwykły oczy. Ludzie rzu
cali swoje rzeczy i padali sami. Szłyśmy skrajem lasu, a za lasem Kijów 
grzmią! detonacjami niemieckich bomb. Nas było około 2.000 osób_ męż
czyźni i kobiety. Eskortowały nas samoloty. Marsa trwał cały dzień z 
krótkim wypoczynkiem w samo południe na polu lub łące, daleko od wsi, 
Nocowaliśmy na polu, noc była chłodna. Spragnieni i głodni — chleba da
wano bochenek na 11 osób a wodę piło się ze studni przy drodze albo, pc 
prostu z rowu przydrożnego lub z kałuży błota. Na drugi dzień większości 
zapuchły twarze. Pod oczami miałam pęcherze, które nie pozwalały pa
trzeć — spuchnięte jakby wypełnione wodą. Pękała upałem spieczona 
twarz.

Gdy przechodziliśmy przez wsie na Ukrainie, kobiety wiejskie — bo męż
czyzn prawie nie było Widać — rzucały nam cebule, czosnek, czasem ka
wałki chleba, plącząc i zawodząc. W każdej niemal wsi na nasz widok ko
biety płakały, skarżąc się, że ich synowie, mężowie i bracia też siedzą w 
więzieniu. Wsie te witały nas, więźniów pod konwojem, nie jako wrogów 
państwa, ale jako bliskich.

Upalny dzień chylił się ku zachodowi. Słońce zniżyło się czerwone i złoto- 
promieniste. W maszerującym tłumie uderzała szalona różnorodność twa
rzy i jej wyrazu. Ludzie starzy, umęczeni, ledwo ciągnący nogi opuchłe,, 
padający co krok, z nieludzkim już wyrazem zmęczenia i wyczerpania, mło
dzią wychudli i obdarci o rysach grubych i dzikich. Jedni martwi o tępych 
twarzach, tam znowu o rysach cienkich i delikatnych, wychudłe i młode, 
spuchnięte i umęczone, uśmiechnięte i dzikie. — Kobiety młode, półnagie, 
spalone słońcem. Ryczące pieśni prostytutki beztroskie — kłną wszystkich' 
sieją okropnymi słowami; zwinne, pierwsze zawsze zdobywały kąsek chleba, 
rzucony na drodze, — silniejsze wyrywały słabym. Kobiety wiejskie zgar
bione, o twarzach, na których widać głuchą rozpacz. Twarze młode, stare, 
żywe, martwe, pijane; dzikie, zwierzęce, rozpustne, ciche — wszyscy szli 
śmiertelnie spragnieni, głodni, wymęczeni, a jednak żyli nadzieją... te 
bomby, ten niepokój, który się czuło, dodawał siły do życia.

Pod słupem telegraficznym leżał stary człowiek; nie źyje, nie wytrzy
mało serce.

Ludzie niezdolni do marszu pojechali kawałek maszyną. Na aucie pierw
sze usiadły prostytutki „słabe“, i parę siwych kobiet o martwych twa
rzach.

Zapuchnięta niewiasta pada, ledwo idzie — ktoś prosi, by ją wzięto, kon
wojent ryczy'„uchadi ty swołocz“ i bije kolbą, trąca starą, która pada i 
stacza się z wysokiego nasypu drogi, zatrzymując się tuż obok nieżywego 
starca.
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W lesie kilku ludzi ucieka. Strzały, ranny młody chłopak. Polak gim
nazjalista. Złapanych zbiegów związano i uprowadzono w las. — Konwój 
ruszył, w ostatnich szeregach idą ci, którzy chcieli uciekać. Naczelnik 
etapu nadjeżdża, pyta o nazwisko jednego z tych, którzy uciekali — był 
to sowiecki Ukrainiec. Widzimy, jak naczelnik sięga po rewolwer — pada 
strzał...

Idziemy dalej — w rowie leży jakieś futro — jedna z kobiet podbiega, 
sądząc, że rzucił je któryś z mężczyzn, nie mający już sił nieść je dalej; 
odskakuje przerażona: tam leży zabity.

Po tygodniowym marszu czekamy w upalny dzień na stacji Pryłuki, aby 
załadowano nas do wagonów ... “ .

¥ ¥ *

W atmosferze jeszcze większego zaskoczenia wojną w obliczu zbliżają
cego się gwałtownie frontu przeprowadzono ewakuację więzień na tere
nach Polski okupowanej i na obszarach pogranicza z Polską. Najważniej
szych albo niezdolnych do transportu więźniów politycznych rozstrzeliwano 
na miejscu przed ewakuacją, a następnie konwoje pędzonych pieszo więź
niów dokonywały na nich w wielu wypadkach masowych egzekucji. Nikogo 
żywego nie zostawiono na drodze.

2. W TARNOPOLU I W RÓWNEM

Tak było przy ewakuacji więzienia w Tarnopolu.
Około 1.000 więźniów w nocy z 31. VI. 1941 roku, pędzono piechotą z Tar

nopola do Podwołoczysk. W czasie marszu ludzie padali ze zmęczenia i z 
pragnienia, a enkawudziści kolbami zmuszali do dalszej drogi. Nikogo nie 
zostawiono na drodze. Dwóch więźniów usiłowało zbiec, złapano ich i na
tychmiast rozstrzelano (489 = M. I., bez zawodu). '

W okolicy Tarnopola był obóz polskich jeńców wojennych, których też 
ewakuowano:

„Najbardziej byliśmy prześladowani przez straże NKWD, kiedy nasz 
obóz jeniecki ewakuowano spod Tarnopola w głąb Rosji. Wówczas prze
byliśmy w 23 dniach pieszo około 900 km., tj. do stacji kolejowej Złotonosze. 
Marsz odbywał się prawie o głodzie. Maszerowało Się po 18 godzin na 
dobę. Dodatkiem do tego były ciągłe naloty niemieckie“ (97 = Dz. T., nr. 
1901, podoficer zawodowy).

Więzień K. Wł. stwierdza, że „w ostatniej chwili przed ewakuacją więź
niów z Równego po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej, władze NKWD 
rozstrzelały wszystkich skazanych na śmierć (około 150 osób) i to samo 
jakoby miało miejsce w więzieniu w Łucku“ (1717).

3. ETAP PIESZY LWÓW—MOSKWA

Z więzień lwowskich pędzono więźniów na piechotę do Moskwy:
»Wyprowadzili nas z więzienia ze Lwowa i maszerowaliśmy aż do Mos

kwy dokąd przybyliśmy z końcem sierpnia.
Po drodze, kto nie mógł iść z wycieńczenia, ten został przebity bagnetem 

i konwój badał puls czy skonał, jeśli nie, to drugi raz przebijał. W Mos
kwie załadowaliśmy się do naszych polskich wagonów, którymi przed na

213



padem germańskim przewożono świnie, po 150 osób do jednego wagonu, 
75 na dole, 75 na górze i tak jechaliśmy do 16. XI. 1941 roku. Później było 
aż za dużo miejsca, bo połowa wymarła na tyfus. Objeździliśmy całą Ro
sję i nigdzie nie chcieli nas przyjąć do obozu. Gdy przyjechaliśmy do Pier- 
wouralska i mieliśmy wysiadać ani jeden z nas me mógł wysiąść, tak że 
z NKWD po czterech ludzi wchodziło do wagonu i wyrzucali nas na auta 
po 30 osób i wozili do więzienia. W więzieniu, nas Polaków dali na jedną 
celę wszystkich, okazało się, że ze Lwowa wyszło nas 800 a przyjechało nas 
248 chodzących trupów, a reszta gryzie ziemię sowiecką“ (310 — Br. GL, 
lat 30, monter instalacyjno-wodociągowy).

4. MASOWY MORD NA DRODZE WILEJKA—BORYSÓW

Do rozmiarów wprost niewiarogodnych urasta tragedia, jaka się roze
grała na drodze między Wilejką (terytorium Polski) a Borysowem (tery
torium Rosji). Drogą tą pędzono około 1.400 więźniów, ewakuowanych z 
Wilejki, pędzono ich w zasięgu bombardowań niemieckich i w bezpośredniej 
bliskości frontu.

Tragedię tego etapu odtwarzam na podstawie kilku obszernych pisem
nych i ustnych opowiadań naocznych świadków, uczestników tego pocho
du (I).

Więzienie na Wilejce zapchane było ludźmi, bo Moskale aresztowali i za
mykali do ostatniego momentu przed atakiem niemieckim.

Dnia 25 czerwca 1941 roku o godz. 15.30 weszli do celi tego więzienia 
strażnicy i z listy, sporządzonej przez lekarza, odczytywali nazwiska cho
rych i niezdolnych do marszu. Kazano im pozostać w celach.

Następnie odczytano nazwiska tych, którzy mieli najcięższe oskarżenia i 
ich również pozostawiono w celach,. innym wydano rozkaz natychmiasto
wego przygotowania się do drogi.

Gkoło godz.—16-ej, wyprowadzono wszystkich więźniów na dziedziniec. Z 
oskarżonych tylko o przejście granicy utworzono oddzielną grupę. Wywo
łano jeszcze dodatkowo około 20 więźniów i z powrotem odprowadzono ich 
do celi. . Było znamiennym, że wśród tych, których pozostawiono w celi 
byli wszyscy skazani na karę śmierci — było ich około 20. Wraz z innymi 
pozostali: zasądzeni na lat 10 lub 8, chorzy i słabi oraz wielu spośród świe
żo aresztowanych.

Z chwilą wyjścia więźniów zdjęto z więzienia straż, która weszła w skład 
konwoju. W więzieniu pozostała jedynie niewielka grupa enkawudzistów, 
niewątpliwie przeznaczona do rozstrzeliwania tych, których pozostawiono 
w celi.

Że tak z nimi się załatwiono, za tym przemawia fakt, iż w czasie pocho
du na wschód, ani jednego z więźniów nie pozostawiono żywego na drodze: 
kto był słaby i nie mógł iść ten zginął od kuli albo od bagnetu konwojują
cych. Konwój był bardzo silny, gdyż w skład jego, oprócz straży więzien
nej, weszła i milicja z całego niemal okręgu wileńskiego.

Maszerowano całą noc z 25 na 26 czerwca. Rano pięciogodzinny od
poczynek, następnie znowu marsz. Dnia 26 czerwca, pod wieczór, konwój 
przeszedł granicę polsko-sowiecką. Słychać było detonację bomb, zrzuco
nych przez Niemców. Nad Mińskiem unosiła się wielka łuna pożarów, wy
wołanych bombardowaniem.

Dnia 27 czerwca w czasie odpoczynku, wydano po pięć kostek cukru i 
400 gr. chleba — tym żyli więźniowie do dnia 30-go.
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TeS° samego dnia około godz. 8-ej rano, po raz pierwszy konwój został 
zbombardowany przez' trzy samoloty niemieckie. Rzucono 9 bomb. Szczęś
liwym zbiegiem okoliczności nikt z więźniów nie odniósł ran, natomiast zo
stało zabitych dwóch konwojentów. Wywołało to wśród nich niesłychany 
zamę. i panikę, która spowodowała fatalne dla eskortowanych następstwa.

Dotychczas w polskich wsiach rekwirowali enkawudziści furmanki, pod
wożąc na nich słabszych więźniów. Po pierwszym bombardowaniu rzucili 
wszystkie wozy i pognali swe ofiary biegiem do najbliższego lasu, a potem 
dalej w kierunku Pleszczanic. Wszystkich»słabych, a przede wszystkim tych, 
którzy jechali dotychczas na wozach, rozstrzeliwano z rewolwerów lub za
kuwano bagnetami. Na końcu tego pochodu, a raczej niesamowitego bie
gu, rozlegała się ustawicznie strzelanina, przerywana od czasu do czasu 
nalotami samolotow niemieckich.

Szalone tempo marszu rozciągnęło konwój, liczący około 1.400 więźniów 
w olbrzymiego węża, na którego końcu wlekli się najsłabsi. Pomagając 
swemu wyczerpanemu koledze Kanczaninowi Józefowi — więzień Dz. był 
jednym z ostatnich w tej końcowej grupie i on to był świadkiem scen, ma
sowego bezlitosnego mordu.

Kolumnę zamykało kilku enkawudzistów z naganami, w ręku i oni to 
strzelali do tych, którzy padali z osłabienia. Kanczanin też to widział i ze 
łzami w oczach błagał swego towarzysza, by go ratował. Ten, prawie niósł 
go przez półtora kilometra, w końcu osłabł i obydwa pozostali w tyle z 
ostatnimi. Wtedy podbiegło do nich kilku konwojentów, krzycząc do Dz.- 
„rzucaj a sam biegnij naprzód!“ Jeden z nich chwycił Kanczanina i wrzas
nął po raz drugi do Dz.: „uciekaj!“

Ten pobiegł naprzód bo rozumiał, że już koledze nic nie pomoże, że naj
wyżej może razem z nim zginąć. Po chwili padły dwa strzały...

Z wielkim wysiłkiem doszedłem do środka konwoju — opowiadał Dz. _
Z wściekłością przyglądałem się tym, co już nie mieli sił i zostawali Tia pew- 
ną śmierć i tym głupcom świeżo aresztowanym, którzy bali się konwojen
tów jak ognia i słuchali każdego ich skinienia. A że mieli w-sobie jeszcze 
duży zapas sił, szli więc na przodzie kolumny, nadawali jej szybkie tempo 
rozciągali ją i w ten sposób wypisywali wyrok śmierci na tych ostatnich.’ 

Tak posuwał się ten „pochód“ od godz. 9-ej do 13-ej. Po drodze więź- 
im°Ti1ążył^rZUC1^1 SW0Je tobo^’ 2 ubraniem, niektórzy nawet prowiant, bo

Niejeden próbował ucieczki, lecz na próżno, bo obok eskorty pieązej je
chała jeszcze konna, która z łatwością doganiała uciekającego, ładując mu 
bez litości kule w łeb. •

Parę osób dostało ataku nerwowego — wszyscy oni zginęli od kul.
Po przejściu przez miasto Pleszczanice, na brzegu lasu zarządzono go

dzinny wpoczynek. W czasie postoju uczeń gimnazjalny Siwicki Czesław, 
głośno zaprotestował przeciwko masowemu mordowaniu Polaków przez kon- 
woj. Natychmiast został rozstrzelany na oczach wszystkich więźniów

Po godzinnej przerwie kazano powstać i maszerować dalej. Gdy wszyscy 
wstali, syn Marczanskiego, nauczyciela święciańskiego, idący razem z oj
cem, chciał mu dopomóc w marszu. Zauważył to enkawudzista, podbiegł 

* ?Za >SF0W1 °PUSlCiĆ Ojca- Gdy syn się zawahał, wówczas enka
wudzista strzelił bez namysłu ojcu w głowę, zabijając go na miejscu, syna 
zas kopnął, rozkazując mu biec dalej.

Cały transport podzielony był na dwie grupy: jedna licząca około 1.000 
osob — grupa „ciężkich przestępców“, druga „lżejszych“ około 400 osób. 
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oskarżonych przeważnie o przejście granicy. Granicznicy mieli lepsze wa
runki od grupy pierwszej, bo częściej dostawali wodę. Pić dawano prze
ciętnie dwa razy na dobę, tzn. rano i wieczorem. Marsz odbywał się w 
strasznym upale i łyk wody stanowił największy skarb.

Od dnia 28 czerwca maszerowano tylko nocą.
W nocy z 27 na 28-go, po koszmarnym dniu rozstrzeliwań na drodze do 

Pleszczanic — rozległy się znowu strzały na końcu kolumny, znowu uśmier
cano maruderów. Na odgłos strzałów naczelnik konwoju przywołał do sie
bie konnego strażnika i wydał mu rozkaz, by pojechał na koniec kolumny 
i zakazał strzelaniny. Eskortowani przyjęli ten rozkaz z uczuciem ulgi, 
choć z pewnym niedowierzaniem. Niestety ta podejrzliwość pokazała się 
później uzasadniona, gdyż mordowania nie zaprzestano, a chodziło o co in
nego. Niemcy zbliżali się szybko i dokoła działali ich spadochroniarze, 
strzałv mogły ściągnąć niepożądanych gości i dlatego naczelnik polecił do
bijać oiuOych bagnetami...

Na moście na rzece Berezynie jeden z więźniów rzucił się do rzeki. Na
tychmiast padła komenda „łażys“ i gdy wszyscy padli oddano kilka strzałów 
do płynącej w wodzie ofiary. Następnie ustawiono przed mostem karabiny 
maszynowe, którymi chcuno rozstrzeliwać gromadnie po 15 ludzi. Gdy 
ustawiono pierwszych piętnastu, nadjechał wojskowy samochód i zatrzymał 
się przed mostem, zatarasowanym. leżącymi na .nim więźniami. Z samocho
du wysiadł jakiś komisarz wojskowy i polecił natychmiast prowadzić więź
niów dalej.

Rozjuszeni enkawudziści, po odprowadzeniu konwoju o kilkaset metrów 
od mostu, z wściekłością zakomenderowali „biegiem“. Zmęczeni więźniowie 
pochylili się naprzód, jakby daną komendę wykonać, ale nogi odmówiły im 
posłuszeństwa. W tej chwili zazgrzytały bagnety po kościach wynędznia
łych skazańców, przekłuwanych bagnetami do ziemi. Jeden z nich, będąc 
w gorączce i pod wpływem zgrozy masowego mordu rzucił się do ucieczki, 
krzycząc „zdrada“.

Znowu padła komenda „łażys“. Gdy więźniowie padli, uciekający wię
zień, nazwiskiem Jaroszewicz Józef, został zastrzelony. Następnie zbrod
niczy konwój deptał nogami leżących więźniów i bił ich po głowie kolbami. 
Jeden z enkawudzistów uderzył kolbą więźnia Kosiaka z taką siłą, że ten 
dostał wstrząsu mózgu i po kilku dniach zmarł.

Wreszcie konwój widząc, że siły więźniów zupełnie są wyczerpane, spro
wadzili z miasta Borysowa ciężarowe samochody, aby odwieźć osłabłych 
na stację kolejową.

Po przewiezieniu do m. Borysowa, kazano wysiadać z samochodu i iść 
na stację. Ponieważ wszyscy więźniowie nie byli zdolni do marszu, znowu 
zamordowano kilkunastu. Oto nazwiska niektórych zabitych: Waszkionieb 
Wacław (przód. P.P.), Bondar Piotr, Tomaszewicz Józef wraz z żoną (elek
tromonter), Boczarski Lucjan (inżynier), Kisiel Jan (komornik), Bazylko 
Stanisław (nauczyciel), Małachowski Jan (ppor. W.P.), Lipiński Mikołaj 
(mierniczy), Burdecki Jóźef (urzędnik sądowy), Bondar Władysław (P.P.), 
Jankiewicz Jan (st. przód. P.P.), Matysiak Jan (ksiądz par. Widz.), Achro- 
nowicz Piotr Smoleng (przód. P.P.), Kamiński Ignacy (osadnik), Drobik 
(zawiadowca stacji), Skowroński Bronisław (legionista), Rusin Aleksander 
(uczeń gimnazjalny), Bondarowicz Wacław (kolejarz), Jamrzycki Cezar 
(uczeń gimn.), Dziergacz Jan z Niestoniszek pow. Wilejka, Niedroszlański 
Jan z Niedrodzli pow. Święciany.
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Po przybyciu na stację kazano się położyć koło wagonów twarzą do ziemi 
i pod karą śmierci zabroniono podnosić głowę do góry i rozglądać się.

Na ulicach Borysowa toczyły się widocznie jakieś walki, bo strzelanina 
była taka, jakby front był w samym mieście.

29 rano załadowano więźniów do wagonów. Przed odjazdem nalot nie
mieckich bombowców. Eskorta uciekła, pozostawiając na pastwę bomb za
plombowane wagony. Gdy niebezpieczeństwo minęło, gdy ucichły strzały 
i detonacje, strażnicy wrócili i pociąg ruszył.

Dziesięć kilometrów za Borysowem napadl na pociąg samolot. Znowu 
bomby i ucieczka eskorty, jednak i tym razem transport wyszedł z opresji.

Na niektórych stacjach, straż opowiadała ludności cywilnej, że wiozą 
jeńców niemieckich, ną innych, że wiozą faszystów. Doszło do tego, że 
ludność zaczęła wołać: „Dajcie ich nam, my się z nimi szybko załatwimy!“

W jednym z wagonów zmarł z powodu braku powietrza nauczyciel z Wi- 
lejki, nazwiskiem Mironowicz, a kilku innych ludzi dostało ataku nerwo
wego. O śmierci Mironowicza zawiadomiono straż, ta jednak zwłok nie 
zabrała, jeszcze szczelniej zamknięto wagon i przez całą dobę jechali więź
niowie z rozkładającym się trupem. Usunięto go z wagonu dopiero w 
Riazaniu. Tu, w tym dalekim mieście rosyjskim zakończył się ten etap“ 
(L. H. — 537, dr. H. E. — 11222).

5. „DROGA ŚMIERCI“

„Dnia 21 lutego 1941 roku, zostałem aresztowany w Grodnie przez NKWD 
i natychmiast wywieziony do Mińska Lit., jako p.o. K-ta Obszaru Nr. 3 
(Białostockiego). Po przeprowadzeniu baęląń i dochodzeń w Mińsku i w 
Moskwie, w dniu 17. VI. 1941 roku, skazany na karę śmierci w Mińsku Lit. 
jako kontrrewolucjonista i kierownik „Polskiej powstańczej szpiegowskiej 
organizacji“. Byłem trzymany w specjalnym więzieniu NKWD w Mińsku 
Lit., tzw. „Amerykance“. Przez pierwsze trzy dni, z chwilą wybuchu woj
ny niemiecko-bolszewickiej, Mińsk pozostawał pod silnymi nalotami niemiec
kimi. Całe miasto płonęło. Odczuwaliśmy brak wody i pożywienia. Cał
kowity brak zainteresowania więźniami, szalona panika sowiecka, którą wy
czuwało się po przez grube mury więzienne i pomimo ścisłej izolacji od 
zewnątrz.

W dniu 23-go dwie bomby trafiły w więzienie gubernialne, zabijając kil
kudziesięciu więźniów.

Wieczorem, dnia 24-go, usłyszeliśmy odgłosy mordowania aresztowanych. 
Słyszało się kolejne otwieranie cel, jęki, szamotania i od czasu do czasu 
strzał. Później dowiedzieliśmy się, że przemocą wlewano w usta więźniom 
truciznę. Ile osób wykończono w ten sposób trudno jest mi określić, wiem 
tylko na pewno, że została w ten sposób zamordowana kurierka K. G. ps. 
„Teresa“. Odgłosy zbliżających się kroków, trzasku otwieranych drzwi, 
oraz jęków przesuwały się coraz bliżej mojej celi.

Każdy z nas zdawał sobie sprawę, że koniec jest bliski. Myśli mimo- 
woli leciały ku swoim najbliższym i kraju. Reakcja poszczególnych więź
niów była różna. Jedni głośno modlili się, drudzy wpadali w histerię, inni 
siedzieli jak odrętwieni itp. Widać było ten strach przed śmiercią, cho
ciaż niektórzy usiłowali podnieść na duchu współtowarzyszy niedoli.

W tych ostatnich chwilach odbył się jeden z najsilniejszych nalotów na 
Mińsk Lit. Wtedy przerwano mordowanie więźniów i po nalocie otworzo
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no drzwi wszystkich cel, kazano wychodzić. Wypędzono nas na podwórko 
więzienne. Tam spotkałem się z kilkoma współpracownikami, których nie 
widziałem przeszio trzy miesiące. Otoczono nas silną strażą i pędzono 
biegiem przez płonący Mińsk Lit. Grupa nasza liczyła około 200 ludzi. Po 
wyjściu z Mińska Lit. zatrzymano nas w lesie, odległym od miasta o 5 km. 
na odpoczynek, gdzie zgromadzono wszystkich aresztowanych z więzień miń
skich. Liczba ogólna dochodziła do 20.000. Grupę, w której byłem, trzy
mano na uboczu, jako najniebezpieczniejszą. Wśród nas znajdowało się 
7-miu lotników sowieckich ze związanymi rękoma drutem, posądzonych o 
szpiegostwo na rzecz Niemiec i aresztowanych w ostatniej chwili.

Zorientowałem się, że nie dobrze będzie pozostawać dalej w tej grupie. 
Zdaniem swoim podzieliłem się z najbliższymi współtowarzyszami i zaczę
liśmy pojedynczo uciekać, mieszając się z więźniami poprzednio wypędzo
nymi z Mińska. Przeczucie moje okazało się prawdziwe, gdyż po wymar
szu aresztowanych z lasu w dalszą drogę, grupę do której poprzednio na
leżałem na miejscu wystrzelano. Pędzono nas na wschód, drogą w kierun
ku na Smolewicze, dzieląc uprzednio na grupy.

Obawiając się, aby nas nie rozpoznano, niektórzy zaczęli zmieniać swój 
wygląd zewnętrzny, a mianowicie ja zamieniłem ubranie z innym niezna
nym mi więźniem na gorsze; dzięki temu, że na oddziale kryminalnym za
chowały się żyletki, zgolili mi wąsy i brodę. Grupa, do której dołączyliś
my liczyła około 3.000 ludzi. Składała się z osób różnego wieku: począwszy 
od starców, a skończywszy na dzieciach 12-letnich, obu płci. Widząc obok 
mnie idącą 12-letnią dziewczynkę, pytam za co aresztowana. Z wielką po
wagą i zdziwieniem odpowiada: „Za kontrrewolucję i szpiegostwo“ — 
pochodziła z Nieświeża. Pędzono nas forsownym marszem, kto opadał z 
sił i nie mógł iść dalej, czy to było dziecko, starzec czy mężczyzna, został 
na miejscu zamordowany. Chociaż zdarzały się i cuda, np. p. Borkowska 
z Lidy, staruszka 70-lenia, gdy upadła i nie mogła już iść, podszedł do 
n.’eJ. NKWD-ta kopnął ją i powiedział: „Już i tak zdychasz, szkoda dla 
ciebie kuli . Spotkałem się z nią w 1942 roku w Lidzie. Jednak życzenie 
NKWD-ty dzięki Bogu nie spełniło się bo wykaraskała się i żyje. W mar
szu pomagaliśmy z kolegą iść Prezesowi Sądu Okręgowego z Łucka p. Gie- 
droyciowi, gdyż w straszny sposób męczyła go astma. W ostatnich mo
mentach widząc sam, że naraża nas na niebezpieczeństwo przez ciągłe 
opóźnianie . się w pochodzie, prosił by go zostawić. Zdając sobie sprawę 
z tego, że już ostatkami ciągnie i że nic mu nie możemy pomóc spełniliśmy 
jego prośbę i zostawiliśmy go. W naszych oczach zastrzelono go. Coraz 
więcej ubywało nas. Ostatkiem siły i naprężenia nerwów szliśmy naprzód.

Przez całą drogę chodzili NKWD-ci i po rozpoznaniu wywoływali ludzi, 
odprawiali na bok i rozstrzeliwali. Postoje były krótkie. Jeść nie dawa
no. Pragnienie szalone, upał nieznośny, pogoda jak we wrześniu 1939 roku. 
W marszu tym rozpoznano jednego z moich bliskich współpracowników 
ps. „Oskara“ szefa propagandy, b. prezesa Bratniaka W.S.H. Na naszych 
oczach odprowadził go NKWD-ta i oddał do niego trzy strzały z nagana, 
za pierwszym strzałem biedak podskoczył, rozczapierzył ręce i upadł na 
krzaki. Dwa pozostałe oddał do leżącego. Przekonani byliśmy wszyscy, że 
zginął. Moje zdumienie było szalone, gdy po powrocie w Białostoczyznę, 
zobaczyłem go całego i zdrowego. Okazało się, że za pierwszym strzałem 
został ranny w szczękę, zemdlał, wywrócił się, a dwa następne strzały chy
biły. Dopędzono nas do miasta Czerwień (Ihumeń). Wpędzono na po
dwórze więzienne. Jedna z grup znajdowała się w środku więzienia. Do
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szło nas około 2.000, reszta pozostała po drodze rozstrzelana. Tak zginął- 
kurier a zarazem przewodnik graniczny pomiędzy K.G., a moim obszarem, 
Kazimierz Gumowski, szef łączności obszaru por. „Kalikst" Polanko 
Aleksander, były leśniczy z pow. kostopolskiego i szereg innych ofiar. 
Droga ta została nazwana przez ludność miejscową, przez nas, a zarazem 
przez propagandę niemiecką: „Drogą śmierci*'.

Na podwórzu więziennym w Czerwieniu dano nam po trzydniowej gło
dówce po 100 gr. chleba. Podczas odpoczynku nadeszli NKWD-ci i za
częli wywoływać nazwiska, między innymi i trzy moje, pod którymi sie
działem. Dwóch naiwnych się zgłosiło, natychmiast odprowadzono ich do 
łaźni i zamordowano. Pod wieczór odbył się nalot niemiecki. Po nalocie 
zaczęto nas dzielić na grupy według przestępstw, tzw. paragrafów. Jed
nych skierowywano na prawo, innych na lewo. Ja z kilkoma swoimi naj
bliższymi znalazłem się w grupej lewej. Grupa ta liczyła około 700 więź
niów. Wyprowadzono nas z więzienia pod silną eskortą (nocą) i pędzono 
w kierunku wschodnim. Po przejściu 3-4 km. piaszczystym gościńcem 
weszliśmy do lasu. Usłyszeliśmy strzały z tyłu, okazało się, że kolejno 
zaczęto strzelać do ostatnich szeregów kolumny, biorąc każdego za kołnierz 
i odrzucając zastrzelonego na bok. Przyspieszyliśmy kroku, wtedy NKWD, 
znajdujące się po obydwu stronach drogi, otworzyło ogień po nas. Upadliś- 
my. W tym czasie nadjechały samochody z uciekającymi w panice przed 
Niemcami, Sowietami. Myśleli, że to dywersja niemiecka i otworzyli ogień 
po nas i po naszej eskorcie. Po jakimś czasie doszli do porozumienia. 
NKWD przepuściło samochody, przejechali po nas. Po chwili eskorta wy
dała rozkaz: „Uciekać do lasu, będziemy strzelać". Leżałem na gościńcu 
przy Witoldzie Daszkiewiczu z Lidy, trzymając się za rękę. Gdy chciał 
się poderwać po wydanym rozkazie, przytrzymałem go. Większość poder
wała się, wtedy opiekunowie nasi otworzyli z broni maszynowej huraga
nowy ogień, oprócz tego rzucali granaty. Huk strzałów, zagłuszały krzyki 
i jęki. Zaczęliśmy się czołgać do przydrożnego rowu, w którym przecze
kaliśmy największe nasilenie ognia. Następnie czołgając się, uciekaliśmy 
w głąb lasu. Szczęśliwie wyrwaliśmy się z rąk naszych katów, była to 
noc z dnia 27 na 28 czerwca 1941 roku. Po odbiegnięciu około 1 km. za
trzymaliśmy się na brzegu polany, na odpoczynek. Po krótkim czasie za
częli nadciągać inni niedobitkowie. Strzały na gościńcu ucichły. Zebrała 
się garstka 37-iu. W liczbie tej był i Daszkiewicz Witold, kpr. pchor., 
który w dalszych kolejach losu nie uniknął przeznaczenia i został w roku 
1944 na jesieni, za pracę niepodległościową, publicznie powieszony w m. 
Bielica k. Lidy przez NKWD.

Grupa prawa z Czerwienia, została wyprowadzona z więzienia do lasu 
na polanę, otoczona bronią maszynową i wystrzelana. Dla sprawdzenia, 
czy są żywi jeździły po nich samochody. Z grupy tej jeden człowiek ciężko 
ranny ocalał, którego uratowali i pielęgnowali Niemcy. Po jakimś czasie 
wrócił do domu na Białostoczyznę.

Grupa, która znajdowała się w środku więzienia po ucieczce NKWD, zo
stała wyratowana przez miejscową ludność. Jedna z grup, która niedo
szła do Czerwienia, została pod Czerwieniem wymordowana, za wyjątkiem 
17 więźniów kryminalnych, do których miał odpowiednią przemowę kapi
tan NKWD: „Stalin darowuje wam przewinienia i nakazuje bronić oj
czyzny“. Między tymi, którzy podali się za kryminalistów, znajdował się 
por. Sankowski, który obecnie przebywa w obozie wojskowym w Langwas- 
ser, a może udzielić szczegółów. Wiem, że prowadzi pamiętnik i opisał 
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swoje przeżycia. Co stało się z innymi grupami wypędzonymi z Mińska 
Lit. — nie wiem.

Po trzydniowej wędrówce przez lasy i bagna, zdecydowaliśmy się dojść 
do jakiejś wsi, zorientować się w sytuacji i pożywić się. Szczęśliwie wpad- 
liśmy w strefę niczyją, następnie ogarnęły nas patrole niemieckie i skie
rowały do obozu w Mińsku Lit., gdzie spędzili wszystkich mężczyzn z Miń
ska i okolic.

Trzymano nas w obozie 12 dni, nie dając nic jeść, prowadząc taką samą 
politykę propagandową jak poprzednicy, pokazując nam zdjęcia rozstrze
lanych więźniów, pochodzących z naszych grup.

(—) Ppłk. Prawdzic-Szla^ki Janusz

6. NA ŁOTWIE I NA POGRANICZU FINLANDII

Łotwa i pogranicze rosyjsko-finlandzkie na dalekiej północy też były 
terenem makabrycznej ewakuacji, w czasie której ginęli i polscy więź
niowie.

27 czerwca 1941 roku, ewakuowano więzienie w Rydze.
Na podwórku więziennym rozstrzelano kilkunastu więźniów, obok ich 

trupów przechodzili ewakuowani. I tu ewakuacja nastąpiła z powodu zbli
żania się Niemców. Więźniów wywożono autami w kierunku Leningradu. 
W czasie podróży, mniej więcej na granicy łotewsko-estońskiej, jedno z 
aut zostało ostrzelane albo przez partyzantów łotewskich, albo przez dy
wersyjne oddziały niemieckie. Więźniowie, zamknięci w autach-więźniar- 
kach, walki nie widzieli. Dopiero, gdy umilkli strzały a auto dalej nie 
ruszało, wyłamali kraty i wydostali się na wolność. Obok auta leżały tru
py dwóch enkawudzistów.

Wolność odzyskało 26 osób, w tym cztery kobiety — wszyscy schronili 
się do lasu. Po kilku dniach dostali się w ręce oddziałów sowieckich, które 
wysłały ich już nie jako więźniów, lecz jako ewakuowanych w głąb Rosji. 
(458 — O. L., marynarz floty handlowej).

Na skutek wszczęcia przez Niemców działań wojennych w kierunku na 
Kandalaksze, z końcem czerwca 1941 roku, ewakuowano Polaków z tam
tejszych obozów do obozów pieczorskich. Transporty te bombardowane by
ły przez Niemców, jednakże bez większych ofiar. Dopiero na barkach, któ
rymi wieziono ewakuowanych w górę Pieczory, śmierć zebrała obfite żniwo. 
(357 — L. St., magister).

Na drugi dzień po wybuchu wojny rosyjsko-niemieckiej ewakuowano obo
zy i więzienia, leżące tuż nad granicą fińską.

Więźniów pędzono pieszo 150 kilometrów, każąc im niszczyć drogę wio
dącą przez lasy, a zrobiona przez Rosjan w czasie napadu na Finlandię 
w roku 1939—40. 25 czerwca 1941 roku, w czasie nalotu samolotów fiń
skich, zginęło pięciu więźniów, kilkunastu było ciężko rannych, a wielu 
zbiegło do lasów. (11222 — Dr. H. E., lekarz).

7. ZAMKNIĘTYCH W CELACH CHCIELI SPALIĆ
ŻYWCEM

W więzieniu berdyczowskim rozegrała się w okresie cofania się wojsk 
rosyjskich przed Niemcami historia o charakterze odmiennym, niż wszyst
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kie poprzednio opisane sceny ewakuacji. Tutaj więźniów, których nie zdo
łano wywieźć — zamkniętych w celi chciano spalić żywcem. Opowiada nam 
o tym relacja człowieka, który zdołał ujść z życiem z tej piekielnej opresji.

„Dnia 4 czerwca 1941 roku, usunięto z więzienia w Berdyczowie wszyst
kich skazanych z paragrafów pospolitych. Nas, politycznych, przenoszono 
ną coraz to inną celę, a dnia 5 lipca nie zagrzaliśmy miejsca na żadnej celi 
więciej niż parę godzin. Po południu były większe naloty na miasto. Sy
reny nie alarmowały. Całkiem wyraźnie zbliżała się kanonada do miasta 
od północy. Walka musiała toczyć się nawet nie daleko, gdyż odróżnić 
można było wystrzały od wybuchów.

Ktoś na celi pierwszy zwrócił uwagę, że czuć benzyną. Nie trwało dłu
go, gdy kłęby dymu zaczęły się wciskać przez szpary na cele. Wnet zro
zumiano. Moskale palą więzienie. Dymu coraz więcej. Rozlegają się wo
łania: —— dyżurni, dyżurni! Nikt nie odpowiada. Zawartość „paraszy“ 
wylewają na podłogę. Czterech ludzi bije w żelazne drzwi żelazną „pa- 
raszką bez skutku. Nie ma czym oddychać. Każdy poci się jak w parni. 
Oddycham przez czapkę. Krztuszę się, niektórzy płaczą, inni się modlą. 
Ogarnął nas strach przed uduszeniem się. Dwa wysoko położone okna 
niezbyt duże zajęło czterech silniejszych. Im dobrze. Krzyczą: „Grażda- 
nie tiurma gorit. NKWD niet. Spasajtie“. Ile upłynęło czasu, nie wiem. 
Nie trwało w każdym razie długo, gdy słychać było na parterze jakiś ruch, 
który za chwilę przeniósł się na pierwsze piętro. Otwierano celę za celą 
a także i naszą. Ogień pogaszono. Kto nas uwolnił, nie wiemy i nikt nie 
umiał tego wyjaśnić. Teraz zaczęły się wędrówki i zbiórki ludzi. Każdy 
szukał znajomych. Niektórzy zaczęli wychodzić z więzienia. T. ostrzegał: 
„Zostać —- oni tylko czekają, aby kto wyszedł pod ich karabin maszyno
wy“- — Kilkudziesięciu jednak opuściło więzienie. Większość pozostała, ro
zumując, że jeśli Niemcy są już niedaleko to lepiej, gdy nas zastaną we 
więzieniu, a zresztą gdzie tu pójść, zbliża się noc, pada deszcz, chyba pod 
dachem bezpieczniej.

Berdyczów płonął. Łuny świeciły wokoło. Nieprzerwany rząd aut so
wieckich opuszczał miasto. Wszedłem do celi, w której były jeszcze pry
cze. Dziewczęta ukraińskie odmawiały pacierze. Jakiś Ukrainiec wlazł 
na pryczę i obwieszczał niepodległość Ukrainy. Wtem zaczęła się strzela
nina. Strzelano do więzienia z broni ręcznej i maszynowej. Ktoś przy
niósł wiadomość, że Ukrainka, która przed chwilą odmawiała pacierze, nie 
żyje, zginęła od kuli.

Po rozejrzeniu się w sytuacji stwierdziliśmy, że „bojcy“ wędrują po mu
rze więziennym, strzelają do okien i rzucają granaty do cel. Więźniowie 
uciekali, to na tę, to na drugą stronę cel przez korytarz. Zrozumieliśmy: 
NKWD wróciło i ma nas wykończyć... I byliby może tego dokonali, gdy
by potężne zrywy magazynów, które bolszewicy wysadzili, nie uwolniły nas 
od oprawców. Zrywy trwały może jakieś sześć godzin. Najpierw były 
bardzo gwałtowne, aż koło godziny mniej więcej drugiej, zupełnie ucichły 
Bryły rozrywanego żelaza warczały, wyły złośliwie. Szyby składane wy
latywały z brzękiem. Sufit sypał się na posadzkę. Jeden Ukrainiec ze 
Zabojek pod Tarnopolem, stracił zupełnie panowanie nad sobą. Powtarzał 
stale, że bolszewicy podminowują więzienie, że nas wysadzą w powietrze. 
Żadne, nawet najbardziej spokojne słowo nie mogło go przekonać. Gdy 
znów coś w kratę okienną uderzyło, wlazł pod pryczę, denerwując otocze
nie, że widzi tylko grób. Robił się świt. P. policzył, ile nam bolszewicy 
zabili ludzi: 14 mężczyzn i 1 kobietę, 3 osoby ranne“. (1507 — kapitan K.).
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8. MORDY NA WILEŃSZCZYŹNIE

Słynny też był masowy mord popełniony przez władze NKWD w Berez- 
weczu na Wileńszczyźnie. W Berezweczu podczas okupacji sowieckiej ist
niało duże więzienie do którego zamykano tych spośród okolicznej ludności, 
którzy wydawali się władzy sowieckiej z jakichkolwiek bądź względów nie
wygodni, lub podejrzewani o wrogą wobec ustroju sowieckiego propagandę, 
przeważnie miejscowych chłopów.

Z chwilą wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, władze NKWD nie były 
w stanie ewakuować wszystkich więzień prowincjonalnych. Więźniów przed 
opuszczeniem więzienia zabijano, podobno jak to czyniono w innych miejs
cowościach. Po wkroczeniu wojsk niemieckich, władze okupacyjne nie
mieckie uprzystępniły ludności okolicznej możliwość oglądania miejsc ma
sowych mordów ze względów propagandowych. Sprawa była głośna w ca
łym kraju. Większość świadków pozostała jednak w roku 1944 pod po
nowną okupacją sowiecką. Jedynie nielicznym w różnych okolicznościach 
wypadło znaleźć się poza zasięgiem władzy sowieckiej.

Poniżej zamieszczamy jedno z charaktersytycznych zeznań.

a) PROTOKÓŁ PRZESŁUCHANIA ŚWIADKA

Sąd połowy 3 DSK. L. Sow. M. p., dnia 8 marca 1945 roku: Początek o 
godzinie 16.00. Obecni: Sędzia wojskowy Targosz Tomasz, por. aud., pro- 
tokulant: kpr. Konopacki Aleksander, świadek uprzedzony o odpowie
dzialności za fałszywe zeznanie — podaje po zaprzysiężeniu: nazwisko i 
imię: K. K.: (następują dane personalne):

„Przed wojną polsko-niemiecką, tj. przed wrześniem 1939, mieszkałem 
razem z rodziną na folwarku Otwałoszczyzna, gm. Gołubicze, pow. Dzisna. 
Folwark ten na obszarze 52 ha był własnością mego ojca, który otrzymał 
go w spadku po swoich rodzicach. W folwarku tym cała moja rodzina za
mieszkiwała do marca 1940 r., kiedy to z gminy Gołubicze, ojciec mój otrzy
mał zarządzenie od władz bolszewickich, że cała rodzina nasza ma opuścić 
ten folwark i może zabrać ze sobą tylko jedną krowę, jednego konia, jeden 
wóz rzeczy i udać się gdzie chce. Rodzina moja składała się oprócz ro
dziców z rodzeństwa, liczącego osiem osób, z tym, że najmłodsze miało lat 
trzy, a najstarsze 25 lat. Ojciec całą moją rodzinę zawiózł do m. Głębo
kie, odległego od naszego folwarku o 20 km i tam u znajomych zamieszka
liśmy do chwili wybuchu wojny bolszewicko-niemieckiej ,w czerwcu 1941 
roku. W krótkim czasie wojska niemieckie zajęły Głębokie oraz okolicę. 
Następnego już dnia rano przygodni ludzie zaczęli rozpowiadać, że w miej
scowości Berezwecz, leżącej około 3 km. od Głębokiego, niemieckie władze 
wojskowe w budynku więziennym znalazły około 4.000 zwłok ludzkich, 
których mieli pomordować bolszewicy przed opuszczeniem Berezwecza. Na 
tę wiadomość ludzie masowo szli do Berezwecza, ażeby oglądać zwłoki, po
nieważ wiele osób z okolicy, aresztowanych uprzednio przez bolszewików, 
siedziało w Berezweczu.

Z ciekawości ojciec mój, B. K., oraz kolega J. B. zamieszkały w Żołnie- 
rowszczyźnie, pow. Dzisna, i ja udaliśmy się do Berezwecza, gdzie na końcu 
tego miasteczka, zdaje się w północnej stronie, w kilku budynkach otwar
tych można było oglądać ciała pomordowanych. Byłem w trzech izbach 
jednego budynku i w każdej z tych izb leżały zwłoki mężczyzn poubieranych 
w ubrania cywilne i ubrania wojskowe armii polskiej, kobiet oraz dzieci. 
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Ile trupów było w każdej z tych izb nie umiem powiedzieć, w każdym ra
zie było bardzo dużo. W innych izbach i budynkach miały również znaj
dować się zwały zwłok, jednak ich nie oglądałem poza wymienionymi, cho
ciaż dostęp dla ludności był otwarty do wszystkich izb i budynków.

Te zwłoki, które ja widziałem, miały na szyi pętle bez względu na to, 
czy był to mężczyzna, kobieta czy dziecko, z drutu lub sznurka. Ponadto 
widziałem, że niektórzy dorośli ludzie mieli poobrzynane całkowicie uszy 
i nosy. Inni mieli poobrzynane palce, a u kilku mężczyzn widziałem igły 
powbijane pod paznokcie. Widziałem jak wielu ludzi znajdowało swoich 
krewnych wśród trupów.

Nie spostrzegłem na mundurach wojskowych zwłok, żadnych odznak lub 
dystynkcji wojskowych. Mówiono, że wśród pomordowanych przeważnie są 
Polacy i trochę Białorusinów. Opowiadano, że z chwilą rozpoczęcia się 
wojny bolszewicko-niemieckiej w czerwcu 1941 roku tych kilka budynków, 
w. których znajdowały się zwłoki trupów, a które poprzednio miały być 
więzieniem, zostało otoczone przez wojska bolszewickie i nie można było 
ludności cywilnej w pobliżu tych budynków przechodzić.

W izbach, w których oglądałem zwłoki, przedstawiały się one, jako świe
że i nie były w rozkładzie, ani też nie było ich czuć. Natomiast z piwnic 
tych budynków wynoszono również zwłoki, które były już w początkowym 
rozkładzie i cuchnęły. Słyszałem, że dnia następnego wojskowe władze nie
mieckie zarządziły pochowanie wszystkich tych ciał, których nie zabrali krew
ni lub znajomi, na miejscowym cmentarzu w Berezweczu.

Powszechnie opowiadano, że pomordowania tych ludzi dokonali bolsze
wicy przed opuszczeniem Berezwecza, a w szczególności, że miały tego do
konać władze NKWD.

Bolszewicy opuścili Berezwecz w godzinach wieczornych dnia poprzed
niego przed przyjściem wojsk niemieckich.

Nadmieniam, że w czerwcu 1944 r. w chwili wycofywania się wojsk nie
mieckich zostałem siłą zabrany przez władze niemieckie na przymusowe 
roboty do Prus Wschodnich, a następnie w lipcu 1944 roku wcielono mnie 
przymusowo do tzw. armii białoruskiej i wysłano na front francuski, gdzie 
w listopadzie 1944 roku dostałem się do niewoli francuskiej, skąd na ochot
nika wstąpiłem do wojska polskiego w grudniu 1944 r. Nie znam nikogo 
znajdującego się obecnie w Armii Polskiej, który by widział również wy
mienione zwłoki w Berezweczu.

Natomiast słyszałem od strz. A. A. z 3 komp. 5 Baonu, pochodzącego 
z pow. dziśnieńskiego, że również słyszał o pomordowaniu Polaków przez 
bolszewików w Berezweczu.

Również strz. Z. z tej samej kompanii mówił mi, że słyszał o powyż
szym“.

b) WYCIĄGI Z RELACJI

Nr. 15741, str. 9 i 10 — Waśkawicze, gm. Prozoroki, pow. Dzisna, woj. 
wileńskie (dane personalne):

.......Gdy w r- 1941 bolszewicy wycofali się przed Niemcami, usiłowali 
pozabijać wszystkich księży w parafii. Nasz ksiądz uciekł z miasteczka 
i ukrywał się w kolonii...

W parafii Jazno bolszewicy księdza ujęli. — Po wkroczeniu Niemców, 
otwarto więzienie w Berezweczu. Wszystkich więźniów znaleziono wymor
dowanych. Niektórzy mieli poobcinane uszy i nosy, powykłuwane oczy. 
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Wiele osób jeździło do Berezwećza i poznawało wśród nich swoich krew
nych i znajomych“.

Nr. 15744, str. 12 — Wiazyń, pow. Wilejka, woj. wileńskie (dane perso
nalne) :

....... Gdy otwarto więzienie w Wilejce, po ucieczce bolszewików, oczom 
ludności przedstawił się straszny widok pomordowanych przez NKWD więź
niów. W jednej celi wisiał na kolczastym drucie trup człowieka powieszo
nego za szczęki, w innej kilku mężczyzn i kobiet nagich bez uszu, z wykłu
tymi oczami. W ogrodzie przytykającym do więzienia spostrzeżono, iż zie- 
mia jest świeżo zruszona. Po rozkopaniu jej, znaleziono setki trupów Judź- 
kich. Były to oiiary masowych mordów, popełnionych przez NKWD“.

9. PROWIENISZKI

Jednym ze słynnych mordów masowych popełnionych przez bolszewików 
w roku 1941, był mord dokonany w sowieckim obozie koncentracyjnym w 
Prowieniszkach. Cała sprawa, na podstawie zebranych następnie informa
cji, dokumentów, opowiadań dwóch świadków mordu, jedynie ocalałych z 
makabry, oraz relacji prasowych, miała przebieg następujący:

Miejscowość Prowieniszki leży wprawdzie na terytorium Republiki Li
tewskiej, jednakże w okresie okupacji sowieckiej 1940—1941 i włączenia 
części Wileńszczyzny do tzw. Litewskiej Socjalistycznej Republiki Rad, do 
obozu w Prowieniszkach zsyłano masowo obywateli polskich z Wilna i 
okolic.

W chwili wybuchu wojny niemiecko-bolszewickiej, w czerwcu 1941 roku, 
część więźniów została wywieziona. Pozostało około 500 osób. Więźnio
wie pozostawali pod strażą komunistycznej milicji litewskiej, zorganizo
wanej przez bolszewików. Jednakże w chwili, gdy zdawało się, że wojska 
czerwone opuściły kraj, milicja litewska zerwała czerwony sztandar i wy
wiesiła nad obozem sztandar o barwach narodowych litewskich.

Po pewnym czasie do obozu zbliżyły się czołgi, które przez straż obozo
wą wzięte były pierwotnie za czołgi niemieckie. Okazały się jednak so
wieckimi.

Żołnierze sowieccy otoczyli obóz, wymordowali litewską straż obozową pod 
zarzutem zdrady, następnie wszystkim uwięzionym kazali zebrać się na 
podwórzu więziennym. Gdy to nastąpiło, do ogrodzenia obozu wjechały 
czołgi i otwarły ogień z karabinów maszynowych. Zebrany tłum więźniów, 
ogarnięty przerażeniem, widząc się otoczonym, tłoczył się coraz bardziej, 
zbijając się w kupę, przy czym każdy szukał ratunku i zasłony poza ciała
mi swych towarzyszy bądź żywych jeszcze, bądź już trafionych.

W krótkim czasie 500 ludzi leżało pokotem na ziemi. Wtedy podeszli 
żołnierze i bagnetami dobijali lżej rannych lub dających jakikolwiek znak 
życia.

Z ogólnej liczby zdołało ujść z życiem dwóch. Jeden ranny tylko, a na
stępnie niedobity, drugi zaś w ogóle nie trafiony, który wszelako upadł, 
wymazał swoją głowę krwią i mózgiem obok zabitego, a następnie leżał 
nieruchomo, udając skutecznie trupa.

Tych dwóch złożyło właśnie szczegółowe relacje o przebiegu masakry.
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10. LWÓW

Najgłośniejszym wszelako z masowych mordow, dokonanych przez władze 
sowieckie w Polsce, była masakra więzień lwowskich w obliczu zbliżają
cych się wojsk niemieckich w roku 1941. Więźniów, których nie wyewakuo- 
wano, NKWD wymordowało w okrutny sposób w celach i piwnicach wię
ziennych.

Więzienia lwowskie mieściły się, jedno przy ul. Kazimierzowskiej, tzw. 
Brygidki, oraz drugie przy ul. Zamarstynowskiej. Prócz tego pod okupa
cją sowiecką zamieniono na więzienia m.in. budynki policyjne przy ul. Łąc
kiego oraz Jachowicza. We wszystkich tych więzieniach, które NKWD 
przed opuszczeniem miasta podpaliło, ludność z przerażeniem odnajdywała 
zwały trupów pomordowanych więźniów. Ilość zamordowanych, według 
miejscowej opinii, sięgała kilku tysięcy. Propaganda niemiecka wyzyskała 
te fakty okrucieństwa bolszewickiego, zamieszczając w prasie obszerne opisy 
i fotografie.

Wszystkie relacje od Lwowian, obecnych w tym czasie na miejscu, po
twierdzają fakt podpalenia więzień i wymordowania więźniów przez sowiec
kie władze przed opuszczeniem miasta.

W archiwum polskich władz wojskowych znajduje się m.in. następujące 
zeznanie naocznego świadka:

„... Z piątku na sobotę w nocy sowieci opuścili Lwów, przy tym pod
palili więzienia przy ulicy Kazimierzowskiej i kilka budynków, w których 
koszarowało NKWD.

W sobotę, w mieście doszło do rabunków, rozbijano sklepy i magazyny, 
w których były jeszcze polskie towary przedwojenne. Miasto zostało bez 
żadnej opieki, a Niemców nie było jeszcze widać. Ludzie również pootwie
rali więzienia, aby oswobodzić więźniów, w celach było po kilkanaście więź
niów, natomiast w piwnicach leżały całe stosy pomordowanych, drzwi i 
okna piwniczne bolszewicy zamurowali. Oglądałem więzienie przy ulicy 
Zamarstynowskiej, w którym zebrało się bardzo dużo ludzi, przeważnie 
krewni pomordowanych, którzy szukali swoich najbliższych. Odór trupi był 
straszny, z chusteczką przytkniętą do nosa udało mi się wejść na pierw
sze schody, które wiodły do piwnic, następnie musiałem się cofnąć, niektó
rzy ludzie wchodzili do środka. W sobotę wieczorem około godziny siódmej, 
stałem z kolegami przy szosie Zamarstynowskiej, wtem od strony Ho- 
łoska zbliżała się patrol niemiecka ...

... Za niecałą godzinę poczęły wyjeżdżać pierwsze czołgi i auta. Od
działy, które wkroczyły do Lwowa składały się w większości z dywizji 
strzelców górskich, w których oddziałach w większości służyli Austriacy.

Niemcy podburzali ludność na Żydów, przypisując im współdziałanie z 
bolszewikami w morderstwach, popełnionych w więzieniach. Żołnierze po
magali ludności w pogromie, przy tym dochodziło często do rabunku miesz
kań żydowskich. Ludność cywilna wyciągała Żydów z mieszkań i prowa
dziła do więzień, gdzie musieli z piwnic wyciągać trupy.

... W mieście formowano Żydów w czwórki i kazano im śpiewać rosyj
skie pieśni marszowe i wznosić okrzyki na cześć Stalina. Na podwórzu 
więziennym panował krzyk i płacz nie do opisania. Żydzi wynosili skrwa
wionych i układali ich jeden obok drugiego, ludzie zaś rozeznawali swych 
znajomych i najbliższych. Więźniów trudno było rozpoznać, ponieważ więk
szość miała zniekształcone twarze. Krewni i znajomi rozpoznawali ich po
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ubiorze. Ja poznałem dwóch kolegów, braci Tabinów, którzy zostali za
aresztowani dwa dni przed wybuchem wojny. Również poznałem szefa 
Związku Strzeleckiego, sierżanta Eugeniusza Rygienczuka, który pracował 
razem ze mną w garbarni. Aresztowali go bez powodu miesiąc przed wy
buchem wojny. Między pomordowanymi nie brak też było kobiet i dzieci. 
Większość pomordowanych dostała strzał w tył głowy, również byli i tacy, 
którzy mieli czaszkę kompletnie zmiażdżoną od uderzenia tępym narzędziem. 
W więzieniu przy ulicy Zamarstynowskiej liczbę pomordowanych, Niemcy 
podali na około 3.000. W więzieniu przy ulicy Łąckiego było 4 tysiące, 
również było tam kilku oficerów i lotników niemieckich, których bolszewicy 
wzięli do niewoli. W więzieniu przy ulicy Kazimierzowskiej, również była 
pokaźna liczba pomordowanych, ale większość spłonęła, bolszewicy ucieka
jąc, podpalili więzienie“.

(Nr. 15797, M. W., ślusarz — ur. 1922 r. we Lwowie).

Prof. Władysław Studnicki, który w okresie okupacji niemieckiej zbierał 
we Lwowie materiał dotyczący panowania w mieście bolszewików, w wy
danej następnie broszurze swej pod tytułem: „Rządy Rosji Sowieckiej we 
wschodniej Polsce 1939—1941“, na str. 46 wspomina krótko:

„W przede dniu cofnięcia się władz i wojska sowieckiego ze Lwowa pod 
wpływem natarcia Niemców, rozpoczęło się rozstrzeliwanie. Ofiarami tego 
w pierwszym rzędzie byli ci, których pozostawienie w kraju uważały wła
dze sowieckie za najbardziej niepożądane. Rozstrzeliwanie odbywało się 
w sposób następujący: wywoływano więźnia, prowadzono go do piwnicy, 
w drodze otrzymywał wystrzał w tył głowy, całkiem dla siebie niespodzie
wanie.

W ten sposób rozstrzelano 600 Ukraińców, 400 Polaków i 220 Żydów".

11. ŹRÓDŁA SOWIECKIE O EWAKUACJI WIĘZIEŃ

Wiktor Krawczenko, ex-komisarz ludowy Związku Sowieckiego, jeden z 
wyższych urzędników Sownarkomu podczas ostatniej wojny, potwierdza w 
swej sensacyjnej książce wydanej w Ameryce pt. „Wybrałem wolność“, 
wiadomości o masowych egzekucjach tych więźniów, których nie udało się 
wczas, przed przyjściem wroga wyewakuować:

„Niejeden z nas w Sownarkowie miał wiadomości o masowych egzeku
cjach tych więźniów, których nie udało się wyewakuować. Miało to miejsce 
w Mińsku, Smoleńsku, Kijowie, Charkowie, Dniepropetrowsku i na Zapo- 
roźu. I tak, na przykład w małej „republice autonomicznej“ kabardyń- 
skiej na Kaukazie, znajdowały się obozy pracy przymusowej pod kontrolą 
NKWD. Kiedy armia czerwona ewakuowała ten teren, okazało się, że 
setki więźniów nie mogą być ewakuowane na skutek braku transportu. 
Wówczas to kierownik obozu z rozkazu komisarza NKWD na okręg kabar- 
dyński, towarzysz Anokow, zarządził masową egzekucję z broni maszyno
wej wszystkich więźniów, tak kobiet jak mężczyzn. Anokow po wyparciu 
Niemców został nagrodzony stanowiskiem przewodniczącego rady lokalnej 
komisarzy ludowych w tejże republice“.

* * *
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Czy w świetle tych dokumentów można chociaż na chwilę przypuszczać, 
żeby ci sami ludzie, którzy z taką skrupulatnością i zapamiętaniem już w 
ogniu walki wywozili kobiety wiejskie, pospolitych przestępców, źołnierzy- 
jeńców, młodzież szkolną i starców, wszystkich zaś pozostałych kogo nie 
zdołali wywieźć, mordowali masowo, znajdując jeszcze czas na tortury i 
bestialstwa — pozostawili Niemcom pod Smoleńskiem kilka tysięcy ofi
cerów polskich wszystkich stopni?
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CZĘŚĆ CZWARTA

KTO JEST SPRAWCĄ ZBRODNI KATYŃSKIEJ?

ROZDZIAŁ XIII.

Komunikat sowiecki w świetle prawdy

Zbrodnia katyńska została ujawniona przez Niemców. Ujawniając ją, 
wskazali oni na rząd sowiecki, jako na odpowiedzialnego sprawcę tego ma
sowego mordu tysięcy polskich jeńców, będącego jedną z największych 
i najgłośniejszych zbrodni minionej wojny. Moskwa odpowiedziała na nie
mieckie oskarżenie natychmiastowym przeciwoskarżeniem, ogłoszonym przez 
radio i w prasie, a następnie w styczniu roku 1944, czyli, prawie pół roku 
po zawładnięciu terenem grobów katyńskich, ogłosiła oficjalny komunikat 
własny w tej sprawie, mający na celu uniewinnić Rosję Sowiecką od oskar
żenia o zbrodnię i przerzucić odpowiedzialność na Niemców.

Szczegółowa analiza tego komunikatu, której jest poświęcony niniejszy 
rozdział, będzie zarazem odpowiedzią na pytanie, czy autorzy komunikatu 
sowieckiego swój cel osiągnęli.

1. SKŁAD KOMISJI SOWIECKIEJ

Wstęp „Komunikatu“ zawiera listę osób, wchodzących w skład „Komisji 
specjalnej“ sowieckiej. Przy omawianiu tego składu należy wspomnieć, że 
jakkolwiek analogiczna komisja powołana w tej sprawie przez Niemców 
składała się głównie z profesorów państw, pozostających w wasalnej za
leżności od Niemiec, to wszakże weszli do niej również przedstawiciele nauki 
państw neutralnych. Poza tym rząd niemiecki nie sprzeciwiał się udzia
łowi w tej komisji, oficjalnej reprezentacji Międzynarodowego Czerwonego 
Krzyża, lecz przeciwnie zaprosił i ją. Rząd polski zaś ze swej strony zwró
cił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o zbadanie spra
wy mordu katyńskiego. W ten sposób żadne z państw na świecie, w tej 
liczbie nawet Niemcy, nie stało na przeszkodzie oddaniu sprawy wykrytej 
zbrodni w ręce bezinteresownej neutralnej Komisji Międzynarodwej, cie
szącej się wszechświatowym autorytetem. Jedynie tylko rząd sowiecki się 
temu sprzeciwił. Stanowisko rządu sowieckiego uniemożliwiło Międzyna
rodowemu Czerwonemu Krzyżowi bezstronne zbadanie sprawy katyńskiej. 
(Patrz Rozdział V).

Natomiast rząd sowiecki w rok później powołał komisję własną, w skła
dzie ośmiu następujących osób: Burdenko, Aleksy Tołstoj, Metropolita 
Mikołaj, Gundorow, Koleśnikow, Potiomkin, Smirnow, Mielników.

Wszystkie wymienione osoby należą do narodowości rosyjskiej i są oby
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watelami sowieckimi. W skład komisji nie wszedł ani jeden cudzoziemiec 
i ani jeden Polak.

Stwierdzając, że komisja sowiecka, złożona była wyłącznie z obywateli 
ZSSR, czyli tego państwa, które o zbrodnię zostało oskarżone, a które dzięki 
swemu ustrojowi nie pozostawia swoim obywatelom — co jest powszechnie 
znane — żadnej swobody wypowiadania własnych, a zwłaszcza sprzecznych 
z rządowymi poglądów, musi się zarazem odmówić stanowczo jej charak
terowi bezstronności, a jej orzeczeniom wszelkiej wartości obiektywnej.

Trudno w tym miejscu nie zadać sobie pytania, jakby postąpiło w po
dobnym wypadku każde inne państwo, postawione pod tego rodzaju oskar
żeniem przed całym światem, a poczuwające się do niewinności? Pomijając 
tę sprawę, że przyjęłoby niewątpliwie już poprzednio projekt śledztwa Mię
dzynarodowego Czerwonego Krzyża, to następnie, wziąwszy teren zbrodni 
z powrotem w swoje władanie uczyniłoby wtedy wszystko, by ponownemu 
śledztwu zapewnić bezstronny, a więc międzynarodowy charakter i nadać 
mu większą wagę obiektywną niż miały materiały niemieckie. Trzeba 
stwierdzić, że rząd sowiecki postąpił wręcz przeciwnie i nie wyzyskał w ten 
sposób możliwości powołania bezstronnego organu sądowego, który by mógł 
go autoratywnie oczyścić przed opinią świata z postawionych zarzutów 
potwornej zbrodni.

Widać, od bezstronnego sądu takiego orzeczenia uniewinniającego — nie 
mógł się rząd sowiecki spodziewać.

2. FAŁSZYWA LICZBA ZABITYCH

Komunikat sowiecki głosi na wstępie:

„Ogólna liczba zwłok, według obliczeń biegłych sądowo-lekarskich, się
gała 11.000“.

Samych obliczeń, ani też wiadomości na czym te obliczenia polegały, ko
munikat nie podaje.

Stwierdzenie to, gołosłowne, pozbawione jakiegokolwiek dokumentarnego 
uzasadnienia (np. wymiary grobów, odpowiadające tej cyfrze, lista 
imienna) — jest nieprawdziwe. Jak wynika ze szczegółowego przedsta
wienia tego problemu (zwłaszcza w relacji dr. Wodzińskiego — rozdziały 
IX i XIV),liczba zwłok, znalezionych w grobach katyńskich, nie przekra
czała bezwarunkowo cyfry 4.500.

Kłamstwo sowieckie jest po prostu tylko powtórzeniem kłamstwa, które
go dopuścili się w tej sprawie Niemcy i to stanowi jedyne uzasadnienie 
cyfry, ogłoszonej przez komunikat sowiecki. Skąd zaś wzięli Niemcy po
daną przez siebie, fałszywą liczbę zwłok katyńskich? Niewątpliwie posia
dali oni informacje o tym, że rząd polski i dowództwo Polskich Sił Zbroj
nych w ZSSR nie mogło się doszukać około 10.000 oficerów, wziętych do 
niewoli sowieckiej w roku 1939. Odnalazłszy tedy groby katyńskie Niejncy 
w przekonaniu, że wszyscy brakujący oficerowie zostali tu zgładzeni, ogło
sili liczbę 10.000, jeszcze przed wydobyciem zwłok, oceniaiąc ją „na oko“ 
z otwartych już dołów; następnie zaś podawali ją .jako wahającą się po
między 10.000 i 12.000 (patrz Rozdział XIV).
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Ponieważ Niemcy publikowali swe relacje dla celów własnej propagandy 
antysowieckiej, leżało oczywiście w ich interesie podawanie jak najwięk
szej liczby zabitych. Niemcy zakroili swą propagandę na dużą skalę, tak 
że następnie wycofanie się z liczby zabitych, którą podali pierwotnie, mo
głoby grozić poderwaniem zaufania do tej propagandy. Dlatego też za
pewne nie przyznali się ostatecznie do popełnionego przez siebie błędu w 
obliczeniu pierwotnym.

Z kolei teraz należy odpowiedzieć na pytanie dlaczego komunikat sowiec
ki podtrzymał właśnie ten punkt sprawozdania niemieckiego, który był fał
szywy i którego fałszywość komisja sowiecka mogła z łatwością stwierdzić, 
zawładnąwszy terenem grobów katyńskich? Motywy tej decyzji sowiec
kiej jest łatwo odgadnąć. Z jednej strony przypuszczano zapewne w Mos
kwie, że Niemcy zdołali dość starannie ukryć popełnione kłamstwo, a z dru
giej strony — co najważniejsze — wersja niemiecka szła rządowi sowiec
kiemu na rękę. Oskarżywszy już raz przed całym światem o popełnienie 
tej. zbrodni Niemców, woleli bolszewicy podtrzymać tezę, że w grobach ka
tyńskich leży możliwie największa ilość zwłok polskich jeńców i wszystkich 
oficerów, którzy w roku 1939 dostali się do rąk sowieckich. -Odkrywając 
bowiem kłamstwo niemieckie i podając, że w grobach katyńskich leżało po
niżej 4.500 wymordowanych ofiar, musieli by zarazem odpowiedzieć na py
tanie, co się stało z resztą jeńców, w Katyniu nie Znalezionych.

By ułatwić sobie ?atem ogólne rozliczenie z liczby polskich jeńców prze
ważnie oficerów, zaginionych w ich rękach, Moskwa postanowiła podtrzy
mać fałszywą tezę niemiecką o liczbie ofiar katyńskich.

3. „LAS KATYŃSKI“

Pod tym tytułem komunikat oświadcza:

„Ludność okoliczna pasała bydło, w lesie katyńskim i zbierała tam dla 
siebie opał. Żadnych zakazów ani ograniczeń wstępu do lasu katyń
skiego nie było. Taki stan rzeczy w lesie katyńskim trwał aż do 
wojny“.

Redakcja tych ustępów, obliczona jest wyraźnie na czytelnika niezoriento
wanego w topografii Katynia. „Las Katyński“ przyjęty został popularnie 
jako określenie miejsca zbrodni. Jest jednak pojęciem rozciągłym, ponie
waż Katyń obejmuje rozległe grunta i nie w jednym miejscu, ale w wielu 
zalesione. A zatem „Lasem Katyńskim“ można nazwać zarówno „Kozie 
Góry*  (Kosogory), czyli miejsce właściwej zbrodni, jak też inne tereny 
(Rozbójniczy Kałodiec, Czarnogriaz). Komunikat sowiecki w dalszym ciągu 
nie unika nazwy „Kozie Góry“, przeciwnie używa jej często. Nie pisze 
jednak, że na... Kozich Górach „ludność okoliczna pasała bydło itd.“, ale 
w „Lesie Katyńskim“, co mogło niewątpliwie odpowiadać prawdzie, nie 
zmieniając w niczym znanego faktu, że na teren miejsca zbrodni nikt 
spośród ludności wstępu nie miał. Miejsce to bowiem, mianowicie właściwe 
Kozie Góry wokół domu wypoczynkowego funkcjonariuszów NKWD, było 
stałym miejscem kaźni, jak to wykazywały wykopane w roku 1943 liczne 
zwłoki ludzkie w różnych stadiach rozkładu, a sądząc ze szczątków ubrań 
— obywateli sowieckich.
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4. „JEŃCY WOJENNI POLACY W OKOLICY SMOLEŃSKA"

Pod tym tytułem komunikat sowiecki głosi co następuje:

„Komisja specjalna stwierdziła, że przed zajęciem Smoleńska przez nie- 
mieckich okupantów w zachodnich rejonach obwodu, jeńcy wojenni _
polscy oficerowie i żołnierze — pracowali przy budowie i naprawie 
szos. Jeńcy wojenni Polacy byli rozmieszczeni w trzech obozach spe
cjalnych, zwanych: Obóz Nr. 1-ON, Nr. 2-ON, Nr. 3-ON; w odległości 
od 25 do 45 km na zachód od Smoleńska. Zeznania świadków i doku
menty stwierdzają, że po rozpoczęciu się działań wojennych wskutek 
wytworzonej sytuacji, obozów nie można było we właściwym czasie 
ewakuować i wszyscy jeńcy wojenni Polacy jak również część straży 
i pracowników obozów wpadli do niewoli niemieckiej“.

Charakterystyczne jest, że komunikat sowiecki, podając numery rzeko
mych obozów i ich odległość od Smoleńska (od 25 do 45 km), nie wymienia 
jednocześnie nazw miejscowości, w których się miały one znajdować. Nie 
podaje też, kiedy te obozy powstały, ewentualnie w jakim czasie przywie
zieni mieli być do nich jeńcy z Kozielska, Starobielska, Ostaszkowa i ci 
wszyscy, których znaleziono martwych w Katyniu. Nie tłumaczy również 
ten komunikat dlaczego wymienione obozy miały nosić miano „specjalnych“ 
i na czym ta ich „specjalność“ polegała.

Tę samą mglistość odnośnie do rozmieszczenia rzekomych obozów jeńców 
polskich w obwodzie Smoleńskim z roku 1941, posiadają również i zeznania 
Świadków, rzekomy ten fakt, potwierdzające. Ktoś spotkał rzekomo zbieg
łego Polaka z tych obozów, inny widział rzekome grupy jeńców, pracujące 
przy szosie, ale nikt nie powiedział jasno i konkretnie, że w miejscowości 
np. Batioki, czy jakiejś Gedeonówce był w roku 1941 obóz polskich jeńców. 
Jest oczywiste, że autorzy komunikatu woleli nie wdawać się w szcze
góły. W ten sP°sób znamy nazwy setek rozmaitych obozów w Rosji So
wieckiej, ale te trzy „o 25-45 km na zachód od Smoleńska“ z roku 1941 
pozostaną abstrakcyjną cyfrą bez nazwy i miejsca, chociaż jest to okolica 
od wieków osiadła i każdy kąt jakąś swoją nazwę posiada. Nawet las 
katyński dzielił się na trzy części o trzech odrębnych nazwaniach.

Oświadczenie o tych rzekomych obozach Nr. 1, 2, 3-ON stoi poza tym 
w jaskrawej, krzyczącej wprost sprzeczności z faktem cąjego szeregu roz
mów, które odbyli na temat zaginionych oficerów polskich z najwyższymi 
czynnikami sowieckimi, generałowie Sikorski i Anders, ambasador Kot i 
rtm. Czapski, oraz z licznymi notami dyplomatycznymi, które w latach 
1941—1942, zostały między rządami obu stron na ten temat wymienione. 
Wyczerpujący materiał w tej sprawie znajduje się w rękach polskich (patrz 
Rozdział IV).

Wynika z niego między innymi, że ani Stalin, ani najwyżsi przedstawi
ciele władzy, NWKD, kierownictwa obozów itd., aż do ogłoszenia przez Niem
ców rewelacji katyńskiej, ani jednym słowem nie wspomnieli o obozach 
jeńców polskich pod Smoleńskiem, mimo iż poszukiwania przeprowadzone 
przez nich dotyczyć miały całej przestrzeni Związku Sowieckiego, od Ziemi 
Franciszka Józefa do granicy Mandżurii.

Znajomość stosunków sowieckich zwłaszcza w zakresie działania komisa
riatu bezpieczeństwa „NKGB“ i komisariatu spraw wewnętrznych „NKWD“ 
wyklucza wszelką możliwość, ażeby w okolicach niedalekiego od Moskwy

232



Zw
ło

ki
 gen

. Sm
or

aw
iń

sk
ie

go



Legitymacja krzyża Virtuti Militari gen. Smorawińskiego



1



Papierośnica znaleziona przy zw
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Smoleńska znajdować się mogło 11.000 (jak twierdzi wersja sowiecka) ień- 
ców-oficerów i zęby faktu tego nie udało się ustalić w ciągu paru lat mimo 
E6 takie 7akltnatoZyMrf8tta iposzuki1?ań Powadzonych przez oso- 

' St jn\Mołotow> Wyszyński, gen. Panfilów, gen. NKWD 
Raichman, komendant wszystkich obozów („Gulagu“) Nasiedkin i inni — 
Podczas, gdy wiedzieć miał o tym naczelnik ruchu smoleńskiego odcinka Iwa- 
nk>7nL^aJOr NK.GB Wietosznikow, który przy tym cofnąć się miał przed 
kupacją niemiecką w głąb Rosji, co wynika z jego własnych słów Miał 

si> nil Xkł°om°a1USlł0WaĆ skomun!kować si« z Moskwą ze Smoleńska, co mu 
bv ’ ® P° wycofan1lu S1« z miasta zajętego przez Niemców leżało
by napewne w jego obowiązku zameldować o losie obozu jeńców władzom 
przełożonym co tez by niewątpliwie wykonał, gdyby ten obóz istniał na
prawdę, a Wietosznikow był jego komendantem. W takim wypadku wspom- 
mmie władze sowieckie już w lipcu roku 1941 musiałyby pZs^dać dokładną

nawi:asełm- że na tym tle wydaje się być rzeczą specjalnie 
“ a k * b”ą’ abyx te Same władze sowieckie, które w przeciągi wspo
mnianych lat nie mogły odnaleźć miejsca pobytu 15 tys. jeńców^olskich 

juz na drugi dzień po ogłoszeniu przez radio rewelacji niemieckich mia- 
XC1zed^Ujnikatac.h „sowinfbiuro“ z dnia 15 i 17 kwietnia 1943 r. nie 
D^Smo^M^,0 P.olnform°wac cały świat o istnieniu rzekomych obozów 
S^tvch ilńców w-ale ‘n®p udziell.c szczegółowych informacji tyczących lo-

—w*»  
iadnnlnaby przypu.S2czaź> że chodziło tu zaledwie o przypuszczenia. Fakt 

t w.szystkle te przypuszczenia zostały następnie w sposób iście cu- 
kuTn«°twierdzone w późniejszym brzmieniu komunikatu komisji sowiec- 
k^fctnta zaró"no komunikaty sowieckie z dnia 15 i 17
Kwienia 1943 roku, jak Komunikat Komisji z 1944 r o istnieniu trCSć^Ih°leńSkiT’ zredagowane zostały przez jedno i to samo źrWk^a 

Nac2»krk8ądZO1a’ i53*1'"1 JeSZC2e komisja sowiecka do Katynia zjechała, 
o • komendantow innych rzekomych obozów Nr. 2-ON i Nr 3-ON
ani te nikogo ze służb i straży ani nic o ich losie komunikat sowiecki nie 
niewól “niemŁie? 8am Przyznaje’ tylk° cz«ść ich «^ała się rzekomo do

5. DLACZEGO WYŁADOWANO JEŃCÓW W GNIEZDOWIE?

dal8Zy 82ereg okoliczn°ści podważa twierdzenie o istnieniu obo- 
“X’, Łko.m°. zorgamzowanych przez władze sowieckie wiosną r. 1940 dla 
jeńców polskich pod Smoleńskiem. Jedną z takich okoliczności jest fakt 
wyładowania jeńców na stacji Gniezdowo. icznosci jest fakt
leg1ośc725°Se^ kmZyXł°’0n8 byĆ miał^ na zachód od Smoleńska w od
ległości ¿5 do 45 km., wydaje się rzeczą nieprawdopodobną, abv stacia wv 
kmUHH^ą t a tych obozów miało być Gniezdowo, położone zlledwi^o 13 
km od Smoleńska, na tej samej linii, przy której rozmieszczone w dosvć 
fa e .stac^e’ ,rownle dogodne do wyładunku jak Gniezdowo. Nie^stnia- 
„2 km kdna loglczna, racJa’ aby jeńców wywozić samochodami od 12 do 
32 km., ikoro można było skrócić tę drogę o wiele, wyładowując o 2—3 
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stacje, położone dalej na zachód. Tak by też niewątpliwie uczyniono, gdyby 
jeńców wożono zę stacji do obozów, a nie wprost z Gniezdowa do położo
nego o trzy kilometry lasku katyńskiego — na stracenie.

6. SPRAWA EWAKUACJI RZEKOMYCH OBOZÓW

Sposób w jaki komunikat sowieeki przedstawił daremne starania o ewa
kuację rzekomych obozów „na zachód od Smoleńska“ przed nadejściem 
Niemców, musi jedynie pogłębić w czytelniku wątpliwości, co do samego ich 
istnienia. Sprawę tę komunikat ujmuje w postaci zeznań majora NKGB*)  
Wietosznikowa, potwierdzonych następnie przez zast. naczelnika ruchu w 
Smoleńsku inż. Iwanowa.

*) Narodnyj Komisariat Goaudarstwiennoj Bezopasnosii.

Major Wietosznikow zeznał:

„...Czekałem na rozkaz zlikwidowania obozu, ale łączność ze Smo
leńskiem została przerwana. Wtedy wyjechałem do Smoleńska wraz z 
kilkoma współpracownikami, aby wyjaśnić sytuację. W Smoleńsku za
stałem naprężoną sytuację. Zwróciłem się do naczelnika ruchu smo
leńskiego odcinka zachodniej kolei żelaznej tow. Iwanowa z prośbą, aby 
udzielił obozowi wagonów dla wywiezienia jeńców wojennych — Pola
ków. Ale tow. Iwanow odpowiedział mi, że liczyć na otrzymanie wago
nów nie mogę. Usiłowałem również skomunikować się z Moskwą, aby 
otrzymać zezwolenie na wyruszenie pieszo, ale to mi się nie udało.

W tym czasie Smoleńsk już był odcięty od obozu przez Niemców i 
co się stało z jeńcami wojennymi — Polakami i z pozostałą strażą — 
— nie wiem“.

Zeznania te nasuwają uważnemu czytelnikowi następujące wątpliwości:
a) Są one niezmiernie ogólnikowe i unikają podawania zarówno miejsco

wości, jak i ścisłych dat, co wszystko w sprawie tej miałoby istotne ziacz- 
enie. I tak major W. nie informuje nas w jakiej miejscowości był ten jego 
obóz, który utracił łączność ze Smoleńskiem. i z którego on do Smolińska 
wyjechał, ani też nie podaje, którego dnia to się stało. Brak tych szaegó- 
łów brzmi nawet nienaturalnie w opisie tego rodzaju. Aż prosi się olreśle- 
nie ścisłe tej miejscowości, która została odcięta od Smoleńska or« wy
szczególnienie gdzie i kiedy to odcięcie nastąpiło. Niestety major V. nie 
zaspakaja naszej ciekawości.

b) Uderzający jest dalej brak przewidywania ze strony właśnie tyci władz 
sowieckich, które odpowiadały za owe trzy obozy na zachód od Smdeńska, 
grupujące rzekomo 11.000 polskich jeńców, jak wiemy, przeważnie oicerów. 
Zjawienie się Niemców pod Smoleńskiem nie było przecież zaskoceniem, 
lecz następstwem stałego ich pochodu naprzód od chwili wybuchu wojny. 
Zaniedbanie tego rodzaju wobec całego niemal korpusu oficerskiegi Armii 
Polskiej wziętej przez ZSSR do niewoli w roku 1939, staje się tym jardziej 
4ziwne, gdy zestawimy je z innymi faktami, opisanymi w rözdaale po
przednim. Lwów np. znajdował się zaledwie o kilkadziesiąt kilomtrów od 
niemiecko-sowieckiej linii demarkacyjnej Ribbentrop—Mołotow i lył zaję
ty w kilka dni po wybuchu wojny, a przecież nie zaniedbano wypdzić pie
szo albo wymordować wszystkich więźniów czy też jeńców trzyninych w
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mieście lub jego okolicy. Z drugiej strony — piszący te słowa może to 
poświadczyć również z osobistego doświadczenia — o kilkaset kilometrów 
od tejże linii w Kijowie przygotowania do ewakuacji więzienia rozpoczęły 
się nazajutrz po wybuchu wojny, czyli 23 czerwca, w kilka dni później za
częły się pierwsze transporty, a już dnia 8 lipca wyszedł na wschód z wię
zienia na Łukianówce ostatni pieszy transport ewakuowanych więźniów. 
Zarówno więc blisko, jak i daleko od frontu, władze sowieckie wykazywały 
bardzo wczesne przewidywanie i niezmierną dbałość o to, by żaden polski 
jeniec, ani więzień nie pozostał na miejscu żywy po ich odejściu. Od me
tody tej niewiarygodnie odbiega lekkomyślna nonszlancja majora NKGB 
Wietosznikowa, który tak długo czekał na rozkaz zlikwidowania obozu, a 
w końcu opuścił go spokojnie (i to „wraz z kilkoma współpracownikami“) 
dla „wyjaśnienia sytuacji“ w Smoleńsku. Niedbałość majora W. musi się 
wydać' tym bardziej dziwna, gdy uświadomimy sobie jak ogromną wagę 
polityczną miało w tej sytuacji dla rządu sowieckiego posiadanie tak wiel
kiej liczby oficerów polskich i jak bardzo szkodliwe z sowieckiego punktu 
widzenia być musiało, dostanie się tego właśnie elementu polskiego do rak 
niemieckich. -

c) Dziwne jest dalej, że — pomimo oczywiście jednolitego i centralnie 
uregulowanego postępowania odnośnych władz sowieckich we wszystkich 
innych podobnych wypadkach — komendanci tych właśnie trzech obozów 
nie otrzymali z góry żadnych instrukcji, jak postępować w razie zbliżenia 
się frontu i woleli raczej zostawić tysiące polskich oficerów Niemcom, niż... 
popędzić ich pieszo bez rozkazu Moskwy. Niezwykła ta delikatność z jednej, 
a niedbałość z drugiej strony, wykazana przez majora W. oraz dwóch in
nych, nie wymienionych komendantów obozów, nie godzi się zupełnie z zna
nym duchem i żelazną okrutną dyscypliną NKWD, której NKGB skolei 
jest samym rdzeniem i elitą. Należy bardzo wątpić, czy major W. mógłby 
jeszcze w roku 1944 cieszyć się wolnością i życiem, gdyby się był naprawdę 
czegoś podobnego dopuścił.

d) Niezależnie jednak od wątpliwości wyżej sformułowanych, trudno 
yo^eż zrozumieć dlaczego mjr. Wietosznikow nie zdołał wyewakuować 
jeńców choćby- w ostatnich dniach i po osobistym „wyjaśnieniu sytuacji" w 
Smoleńsku. Rozwój sytuacji na tym odcinku frontu dowodzi, że było to 
zupełnie możliwe.

niemieckich komunikatów wojennych, wojska niemieckie zajęły 
Witebsk dnia 11 lipca, ale dopiero 15 lipca został „ostatni fort na najbar
dziej wschcdmm punkcie Linii Stalina w rejonie Witebska zajęty". Ko
munikat sowiecki natomiast jeszcze 16 lipca pudaje, że „koło Witebska usi
łowania nieprzyjacielskie, by penetrować teren na wschód spełzły na ni

Należy zaś pamiętać, że rzekome trzy specjalne obozy jeńców polskich 
miały się znajdować o 25—45 km. na zachód od Smoleńska, czyli 80—100 
km. m wschód od Witebska. Z tego wynika, że 15 lipca obozy napewne 
mogły być jeszcze ewakuowane bez żadnych trudności. Smoleńsk został za
jęty według komunikatów niemieckich 17 lipca, ale komunikat sowiecki 
stwierdzał jeszcze 23 lipca: „Smoleńsk nadal utrzymany“. Zajęcie miasta 
musiało więc nastąpić pomiędzy tymi dwiema datami, ale napewne nie 
wcześniej. Według relacji z rozdziału XI. stało się to 19 lipca.

Teraz powstaje pytanie: kiedy major Wietosznikow miał się zwracać z 
prośbą o wagony do świadka Iwanowa? Komunikat komisji sowieckiej 
wprawdzie nie podaje dokładnej daty, ale podaje ją natomiast specjalny 

235



wysłannik moskiewskiej „Wolnej Polski“ (Nr. 4-45 z 1 II. 1944), Jeny 
Borejsza w swej korespondencji „śladami Zbrodni“, w której pisze:

„Dnia 12 lipca 1941 zwracał się doń (Iwanowa) naczelnik jednego z obo
zów, z prośbą o danie wagonów“.

A więc: dnia 12 lipca. Tymczasem z przedstawienia sytuacji na tym od
cinku frontu, wynika jasno, że nie tylko 12 lipca, ale jeszcze 13 i 14, a 
nawet 15 lipca, obozy „specjalne“ można było ewakuować, jeżeli nie pocią
gami to marszem pieszym, bez żadnych trudności. Obozy te mogły zupełnie 
łatwo w ciągu jednego dnia osiągnąć Smoleńsk, po czym miałyby dwa ty
godnie czasu na dalszą, choćby bardzo powolną ewakuację w kierunku 
Moskwy, pod osłoną wojsk toczących bitwę o Smoleńsk, która zakończona 
została ostatecznie dopiero 6 sierpnia. Nie można jednak ewakuować obo
zów... nieistniejących.

Z przykładów, które zacytowane są w rozdziale poprzednim niniejszej 
pracy wynika, że ewakuacja więzień z innych miejscowości odbywała się 
w znaczeniu nieraz trudniejszych okolicznościach, ale nie była nigdy zanied
bywana.

7. DLACZEGO ŻADNEMU Z JEŃCÓW NIE UDAŁO SIĘ ZBIEC?

Komunikat sowiecki zawiera między innymi ustęp następujący:

„Obecność jeńców wojennych Polaków jesienią 1941, w okolicy Smo
leńska potwierdza również fakt przeprowadzenia przez Niemców licz
nych obław na jeńców wojennych, którzy uciekli z obozu“.

W dalszym zaś ciągu przytacza zeznania rzekomych „świadków“ o obła
wach, które przybrały charakter masowy specjalnie w poszukiwaniu jeń
ców Polaków. Wynikałoby z tego, że wielu jeńców Polaków uciekło z obo
zów, które pozostawili bolszewicy, a przejęli Niemcy.

Przy ujęciu całej sprawy w sposób, jak" czyni to komunikat sowiecki, 
masowa ucieczka oficerów polskich byłaby zjawiskiem naturalnym. Gdy- 
byśmy przyjęli wersję sowiecką za prawdziwą, oczekiwać by wypadało, że 
ąciec mogło i nawet musiało teoretycznie tysiące oficerów. Rzekome bo
wiem obozy jeńców przechodzić by winne z rąk do rąk, czyli musiał by na
stąpić czas, gdy znajdowały się pomiędzy dwoma frontami, na tak zwanej 
w wojnie „ziemi niczyjej“, czasokres, w którym nie było już warty i droga 
z obozu na zewnątrz ogrodzenia stała otworem. Mógł to być czas dłuższy 
lub krótszy, w każdym razie jednak wystarczający dla mężcbyzn, dla ofi
cerów spragnionych wolności, aby z niego skorzystać celem uzyskania tej 
wolności, bez względu na dalsze zamiary i cel najbliższej ucieczki.*)  Mogli 
być tacy, którzy skierowali by swe kroki na wschód za ustępującą armią 
czerwoną, mogli być tacy, których zamiarem by było przedostanie się na 
zachód, do swych rodzin w kraju. — Wiemy przecież ilu Polakom udało 
się wydostać i przedostać pomimo niezliczonych trudności po przez tereny 
obcych wielu nieraz państw, aby uzyskać wolność lub walczyć dalęj w sze
regach armii polskiej u boku Zjednoczonych Narodów.

•) Według relacji mieszkańca tamtejszej okolicy, zamieszczonej w rozdział« 
XI, patrole niemieckie zjawiły się tam dopiero w 9 dni po zajęciu od południa 
Smoleńska i około dwa tygodnie żadnej władzy na tym terenie nie było.
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Wojna niemiecko-sowiecka, w odróżnieniu od pierwszej wojny niemiecko- 
rosyjskiej, nie wytwarzała jednolitej ciągłości frontu. Taktyka jaką stono
wali Niemcy w wojnie na wschodzie, była taktyką klinów w ofensywie i 
poszczególnych punktów oporu w defensywie. Pomiędzy nimi leżały często 
znaezne obszary nietknięte nogą żołnierza niemieckiego.

W ten sposób teren zaplecza frontu niemieckiego nie był przez Niemców 
dostatecznie opanowany i kontrolowany. Szerzyła się partyzantka. Całe re
jony były przez nią zajęte. Obszerne lasy dawały dobre schronienie.*)  Trud
no więc przypuścić, ażeby obracając się w tak łatwym dla ucieczki terenie, 
żadnemu oficerowi polskiemu z liczby tych, którzy rzekomo uciekli z rzeko
mych obozów, nie mogło się udać przedostać do kraju, do innych rejonów, 
wreszcie przez front do Rosji i następnie do armii formowanej tam przez 
generała Andersa. Tymczasem ani jeden wypadek taki nie jest znany. Nie 
istnieje ani jeden oficer polski na świecie, który mógłby zeznać: „Byłem la
tem roku 1941 w obozie jenieckim pod Smoleńskiem i uciekłem stamtąd w 
chwili przechodzenia terenu z rąk do rąk“. Albo : „Zostałem w obozie i uciek
łem z niego już po zagarnięciu przez Niemców“.

•) O sytuacji na zapleczu niemieckim w rejonie Smoleńska w ten sposób pi
sie urzędowy organ sowiecki „Izwiestia“: „Pomimo tego, że lepsi synowie Smo- 
leńszczyzny poszli w szeregi armii czerwonej, wiele tysięcy dzielnych patriotów 
— partyzantów porwało za broń na wezwanie towarzysza Stalina, by gromić 
pułki niemieckie bez pardonu. Partyzanci śledzili za wrogiem dniem i nocą; bili 
Niemców we wsi i w miastach, niszczyli ich u przepraw rzecznych, rozprawiali 
się z nimi na drogach leśnych, dokonywali śmiałych, heroicznych napadów na 
tyłach wroga, wysadzali mosty i składy“. — A po wkroczeniu armii czerwonej: 
.......ludzie wyszli z lasów, jam, ziemianek...“ („Izwiestia“, nr. 224 z dnia 22. 
IX. 1945. — M. Isakowskij, „Na Smoleńszczyźnie“).

Dlaczego nie istnieje ani jeden taki Polak? W jaki sposób fakt ten da się 
pogodzić z wersją sowiecką o rzekomej masowej ucieczce oficerów polskich 
z rzekomych obozów pod Smoleńskiem?

8. WSZELKA KORESPONDENCJA USTAŁA

Poza tym na fakt, że jeńcy polscy z omawianych obozów, zgładzeni zostali 
już na wiosnę roku 1940, że zatem nie mogli być widziani przy robotach 
szosowych pod Smoleńskiem jeszcze w lipcu i później roku 1941 przez wy
mienionych w komunikacie świadków, — wskazuje inna okoliczność: oto 
rodziny tych oficerów, którzy pierwotnie siedzieli w obozie w Kozielsku, Sta
robielsku i Ostaszkowie, po ich wywiezieniu z tych obozów wiosną roku 1940, 
przestały otrzymywać wszelkie od nich wiadomości (patrz rozdział III).

Rtm. Czapski (patrz rozdział III) stwierdza, że garstka jeńców polskich, 
która została przy życiu i przewieziona do obozu w Griazowcu, otrzymywa
ła listy z kraju, w których osoby zainteresowane wypytywały się gorączko
wo o los tych oficerów, z którymi przed wiosną roku 1940, jeszcze utrzymy
wały korespondencję, a która teraz ustała całkowicie.

To samo stwierdzają osoby z Polski. Rodziny tych oficerów, którzy wy
mienieni byli na listach katyńskich, nie otrzymały żadnych od nich listów 
po maju roku 1940.

Natomiast otrzymywały liczne listy zwrócone przez pocztę sowiecką z na
drukiem : „retour-parti“.

Gdyby zaś wymienieni oficerowie znajdowali się przy życiu, to aż do wy

237



buchu wojny niemiecko-sowieckiej nie istniała żadna przeszkoda w utrzy
mywaniu podobnej jak dawniej korespondencji, chyba wyraźny zakaz ze stro
ny władz sowieckich. Ale o zakazie takim nie wspominają żadne źródła so
wieckie, ani komunikat „Komisji Specjalnej“.

Zakaz taki nie istniał, czego dowodem jest właśnie ta sama relacja Czap
skiego, że listy z kraju do obozu w Griazowcu dochodziły. Nie mogła zaś 
istnieć żadna przyczyna, dla której wszyscy jeńcy polscy w Rosji mieliby 
prawo korespondować z rodziną, za wyjątkiem właśnie tych, rzekomo zatrud
nionych przy szosie koło Smoleńska.

O tym, że ustanie wszelkiej korespondencji w r. 1940 nie jest fikcją, stwo
rzoną przez Niemców świadczy pośrednio jeszcze co innego.

Zdrowy rozsądek wskazuje, że Niemcy po prostu nie ważyliby się na „pro
wokację (zdaniem komunikatu sowieckiego) i rozgłaszanie, że jeńcy zamor
dowani zostali wiosną r. 1940, gdyby istniała obawa, że wiele tysięcy rodzin 
tych jeńców w Polsce, posiada od nich listy z datą późniejszą niż wiosna r. 
1940!... Albowiem rodziny te byłyby świadkami, zaś listy przez nich posia
dane stałyby się dowodami tak dalece kompromitującymi twierdzenie nie
mieckie, iż propaganda przez nich rozpętana w r. 1943, obróciłaby się prze
ciwko nim samym. Możnaby wprawdzie założyć przypuszczenie, że Niemcy 
potrafiliby na terenie przez nich okupowanym zmusić do milczenia rodziny 
jeńców. Ze względu na ich znaczną ilość (około 15 tysięcy rodzin jeńców) 
byłaby to procedura wielce utrudniona i ryzykująca możliwością, że niektó
re spośród osób zainteresowanych zbiegną zagranicę lub w inny sposób do
prowadzą do ujawnienia fałszu, ogłaszając rewelacje w postaci listów póź
niejszych, niż maj roku 1940.

Nie stało się jednak nic podobnego. Nie istniała i nie istnieje na świecie 
ani jedna osoba, któraby mogła stwierdzić, że otrzymała od oficera znale
zionego w Katyniu list, pisany przezeń później niż maj r. 1940!...

9. NIKT NIE SŁYSZAŁ O OBOZACH 
POD SMOLEŃSKIEM

Nieprawdę oczywistą, zawartą w komunikacie sowieckim, potwierdza inna 
jeszcze okoliczność.

Na całym terenie okupowanym przez Niemców zarówno w Polsce, jak w 
Rosji, panował wśród ludności nastrój wybitnie wrogi Niemcom, a więc też 
niepodatny na propagandę niemiecką. Z chwilą ogłoszenia przez tę propa
gandę rewelacji katyńskiej, ogólna opinia usiłowała stępić jej ostrze. Na tym 
tle powstało wiele wersji, zmierzających do podważenia niemieckich twier
dzeń. Zarówno w Polsce, jak na terenie okupowanej Rosji rozpuszczano 
różne wersje, tyczące odkrycia katyńskiego, w sensie dla Niemców nieprzy
chylnym. Niektóre z nich były zgoła fantastyczne. Dla jakiej np. przyczyny, 
dziewczyna sowiecka zamieszkała w bliskości Smoleńska osiłując obalić 
twierdzenie propagandy niemieckiej, miałaby przytaczać nieprawdopodobną 
wersję o przebieraniu trupów żydowskich w mundury oficerów polskich, za
miast powiedzieć po prostu: ależ przecie w całej okolicy wiedzą, że do roku 
1941, były tu obozy jeńców polskich, które następnie zagarnęli Niemcy!

Tymczasem zostało stwierdzone, że mimo namiętnej tendencji wyszukania 
jakiejś wersji, zadająeej kłam twierdzeniom niemieckim, ani jedna z nich 
nie przedstawiała sprawy w ten sposób, jak to później ujął komunikat so
wiecki, że mianowicie jeńcy Polacy, aż do jesieni roku 1941 widziani byli 
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°bozfch zabranych następnie przez Niemców i przy budo
wie szos. Gdyby stan ten odpowiadał prawdzie, nie udałoby się bo absolutnie 
i oSaaCtWiaJemniCy Z trZ6ch wzgłędów: 1) antyniemiecki ńlstró? ludności 
i ogolna tendencja przeciwstawienia się propagandzie niemieckie i • 2) nie 

R S"S“p,ecia’
cie wszelką akcję wrogą Niemcom, w tej liczbie przekazywanie z ust dn 
i^Lónip’7iC'hy vTxh dlv nieh wiadomości; 3) rzekome masowe ucieczki 
jeńców Polakow, którzy by wiadomość taką potwierdzali.

Ale wersja o obozach jeńców polskich pod Smoleńskiem nieznana bvła ni- 
soXckfe”62 n’kOgO nW słyszana> aż do Roszenia jej przez urzędowe źródła

10. ŚWIADKOWIE SOWIECCY
• /ak Przedstawia sprawę komunikat sowiecki? Z treści jego wynika że nie 
r^komn \k°- ^,etosz”,k°w i Iwanow, ale bardzo liczni świadk^ie widzieli 
rzekomo jeńców polskich, pracujących w okolicach Smoleńska do lata 1941: 

go?Potwierdz^^^znanfa^rczn^ch^świadków^którzy^wifhiieli^tych8?^-

11. SIERPIEŃ—WRZESIEŃ
CZY WRZESIEŃ—GRUDZIEŃ

Z drugiej jednak strony o tym, że zeznania tych świadków moza bvć
¿lekceważone, lub zgoła pominięte, przekonywuje nas treść komunikatu ko
misji sowieckiej, który je również lekceważy.

DaleJ zas następują zeznania niejakiej Saszniewoj, która widziała ień-
P?sklcb’ pracujących na szosach w ciągu 1940—1941 roku, a w nas- 

ŁLrt°ZdZla aCh Jeszcze kilku świadków na ten temat. Całą zaś sprawę 
komunikat ujmuje w tym duchu jakby fakt istnienia obozów4jeńców phl- 
Fa2tenC?eszc^yh^SZ0Sie by! notorycz™ i powszechnie wiadomy.
¡owieckhk T? P°g^bla sprzeczność z oświadczeniem dostojników
sowieckich, którzy wielokrotnie pytani w latach 1941—1942 nic o tym nie 
mówią (patrz rozdział IV) jak również dowodzi, że wymienione w ch^rak 
Swdę * °S 7 powiedziały <° ile w ogóle istafcły i mówiły) nie-

Na temat „świadków" w Sowietach, zeznających w sprawach Daństwn- 
wych należy powiedzieć to samo, cośmy już powiedzieli o członkach Komisji' 

n°wlc.le> ?e brak wolności w wypowiadaniu własnego sądu przez oby- 
Ziwk jest*  jedvnvm w n°toryCZnl.e znany’ ?od względem reżym so
wiecki jest jedynym w swoim rodzaju i wyklucza wszelką możliwość abv 
człowiek pozostający w zasięgu jego władzy mógł złożyć jakiekolwiek 
r^obZńewe-nvZg0dne Z wymogami ty**  władz. Ogromna itość środków 
i sposobow, jakie się w tym celu stosuje względem obywateli sowieckich 
nienia”26 * * °CZyW1ŚCle Przedmiotem niniejszych rozważań (patrz uzupeł-

Poza wszystkim dodać należy jeszcze, że świadkowie figurujący w ko- 
wX»lkav’e •k°™1S-J1 ?°w\eckiej, są często tymi samymi świadkami^ którzy 
wobec komisji niemieckiej i międzynarodowej lekarskiej, jak też wobec 
odCwroSegony Pędzających groby w Katyniu, zeznali coś wrS
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Mianowicie, świadek Fatkow zeznał, że obławy na jeńców polskich urzą
dzone przez Niemców ustały całkowicie po wrześniu...

Świadek Aleksiejewa stwierdza, że Niemcy dokonywali egzekucji w końcu 
sierpnia.

Świadkowie, taż sama Aleksiejewa i koleżanki jej Michajłowa i Kona- 
chowskaja, na których to zeznaniach opiera się wersja o tajemniczym 
„Sztabie 537 batalionu robotniczego“, stwierdziły wspólnie i zeznały, że 
jeńcy polscy rozstrzelani zostali w miesiącach sierpień—wrzesień.

Świadek astronom Bazylewski opowiada o swej rozmowie z niejakim 
Mieńszaginem, odbytej na początku września, a następnie: „...W jakieś 
dwa tygodnie po wyżej opisanej rozmowie...“ -— Mieńszagin powiedział: 
„Z nimi (tzn. z Polakami) zrobiono już koniec“. Wynika zatem z tego, że 
już około 15 torześnia wszyscy jeńcy polscy mieli być rzekomo rostrzelani. 
Ale należy wziąć pod uwagę, że komunikat sowiecki upiera się przy cyfrze 
11 tysięcy jeńców rozstrzelanych w Katyniu i powołuje się na zeznania 
innych świadków, którzy stwierdzają, że jeńców tych sprowadzano do Ko
zich Gór „w niewielkich grupkach po 20—30 osób“. Z tego tzn., zarówno 
z ogólnej ilości jeńców, jak powolnego tempa ich rozstrzeliwania, należy 
wnioskować, że gros ich rozstrzelana została w każdym razie przed 15 
września i w każdym razie również w sierpniu.

1 oto, mimo wszystkich tych zeznań świadków, bardzo wyraźnych i jed
noznacznych, komunikat komisji sowieckiej, w sposób wysoce lekceważący, 
przechodzi nad nimi do porządku dziennego i — stwierdza w orzeczeniu:

„rozstrzelanie to nastąpiło w okresie około 2 lat temu, tzn. w miesiącach 
między wrześniem, a grudniem“.

Sprzeczność tego orzeczenia z zeznaniem świadków pogłębia jeszcze bar
dziej fakt, że niektórzy z nich wyraźnie stwierdzili, iż rozstrzelania do
konane zostały w sierpniu, natomiast żaden z liczby stu nie wskazał na 
październik, listopad, lub zgoła grudzień.

Ale sprzeczność tego orzeczenia wydaje się tym bardziej zastanawiają
ca, jeżeli się zważy, że ani tekst komunikatu, ani orzeczenie biegłych w 
najmniejszym stopniu nie wyjaśnia i nie tłumaczy, dlaczego właśnie te 
trzy miesiące, o których nie wspomina żaden z świadków, należy uważać 
za możliwy termin rozstrzelania jeńców polskich... Natomiast stanowczo 
wyklucza miesiąc — sierpień!

Pozorna ta zagadka nie jest jednak trudną do rozwiązania, jeżeli się 
przywoła na pamięć znane dosyć powszechnie fakty.

Mianowicie wersja sowiecka, od początkowych swoich komunikatów ra
diowych począwszy, upierała się przy terminie sierpień—wrzesień 1941, w 
którym to Niemcy rzekomo mieli rozstrzelać jeńców polskich. Ponieważ na
leży przyjąć, że komunikat Komisji przygotowany był zawczasu zanim 
jeszcze komisja ta zjechała do‘Katynia, zeznania „świadków“ były wyre
żyserowane z góry, więc też i termin sierpień—wrzesień utrzymany był 
w całej rozciągłości.

Zaszła jednak okoliczność nieprzewidziana: oto dziennikarze zagranicz
ni, którym zezwolono asystować w okresie pobytu komisji w Katyniu, 
zwrócili uwagę, że zwłoki poubierane są w ciepłą, zimową odzież. Stwier
dzenie tego faktu i pytania skierowane na ten temat do członków komisji, 
wywołało duże zamieszanie wśród obecnych Rosjan. Wiadomym jest bo
wiem, że odzież taką nosić można w okolicach Smoleńska jeszcze w ciągu 
kwietnia, gdy tam jest przeciętnie biorąc zimno, co by raczej potwierdza-
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ło wersję niemiecką o terminie mordu, natomiast odzieży zimowej nikt nie 
nosi pod Smoleńskiem w sierpniu... gdy tam jest ciepło, a nawet gorąco. 
(Patrz ilustracje i uzupełnienia do rozdziału).

Początkowo usiłowano tłumaczyć korespondentom — wśród innych wer
sji*),  że klimat pod Smoleńskiem jest nader zimny... Gdy jednak wersja 
ta przyjęta została sceptycznym milczeniem, „uratowano“ sytuację w ten 
sposób, że w orzeczeniu biegłych usunięto miesiąc sierpień, a zastąpiono 
miesiącami późnej jesieni i grudnia. Najoczywiściej jednak zaniedbano już 
dokonania odpowiednich zmian w zeznaniach świadków i w ten sposób po
została jeszcze jedna jaskrawa sprzeczność w własnym komunikacie so
wieckim mianowicie pomiędzy zeznaniami świadków a ogólnymi wnioskami 
orzeczenia.

•) Warto przytoczyć w tym miejscu charakterystyczny ustęp z korespondencji 
W. H. Lawrence ze Smoleńska, zamieszczonej w „New York Times“ z dnia 27 
stycznia 1944 roku: „Władze rosyjskie pokazały nam setki ciał, każde z dziurą 
od kuli w potylicy. Wyglądało, jak gdyby każde rozstrzelanie było wykonane in
dywidualnie. Sprawozdania natomiast z badań nad okrucieństwami niemieckimi 
w Kijowie i Charkowie stwierdzały, że rozstrzeliwania odbywały się masowo 
przy pomocy karabinów maszynowych: ...niektóre z ciał miały na sobie grube, 
połowę płaszcze, podbite futrem. Zapytaliśmy później komisji, dlaczego niektó
rzy więźniowie byli tak ciepło ubrani, jeśli zostali rozstrzelani przez Niemców 
w sierpniu lub wrześniu. P. Tołstoj odpowiedział, że byli oni ubrani tak samo 
jak w dniu, -w którym zostali wzięci do niewoli przez czerwoną armię w roku 
1939. (Znaczyło by to, że przez półtora roku, zimą i latem chodzili oni w fu
trach)“.

6 Zbrodnia Katyńska

12. SPRAWA DOKUMENTÓW ZNALEZIONYCH
PRZY ZWŁOKACH

Wszystkie przytoczone dotąd okoliczności, są argumentami obciążający
mi pośrednio stronę sowiecką, zarzutem popełnienia zbrodni katyńskiej.

Czy istnieje natomiast okoliczność wskazująca bezpośrednio sprawców 
czynu?

Badanie morderstwa katyńskiego nie jest poszukiwaniem bezwzględnie ' 
nieznanych sprawców. Najbardziej obiektywny sędzia czy obserwator, nie 
znajduje się w pozycji detektywa, który nie wie nic i zaczyna od podejrze
wania każdego. Takie bowiem masowe morderstwo mogło być dokonane tylko 
przez wielki aparat, dysponujący środkami wielkimi, aparat, który w ten 
czy inny sposób dostał kilka tysięcy zamordowanych ofiar pod swoją wła
dzę, jednym słowem organizacja państwowa.

A zatem sprawcą mordu jest państwo, które w chwili jego popełnienia 
sprawowało władzę na tym terenie. Ponieważ jednak teren przechodził z 
rąk jednego państwa do drugiego, zatem termin dokonanej zbrodni wska
zuje nam jednocześnie sprawcę.

Zbrodnia została wykryta. Powstały dwa zasadnicze pytania: 1) Kim 
są zamordowani? 2) Kto jest sprawcą zbrodni? — Na pierwsze pytanie 
wszystkie zainteresowane strony odpowiedziały zgodnie: jeńcy, oficerowie 
polscy. Na drugie, jak to już wyjaśniliśmy, odpowie automatycznie termin 
popełnienia zbrodni.

A cóż się okazało na miejscu zbrodni? — Oto, że dla ustalenia tego ter
minu nie konieczne jest przyznanie się przestępcy, ani zeznania bezpośred-
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HcznościPdk°W zbrodni, ani nawet ekspertyza lekarska i Bzereg innych oko- 

Zamordowani mieli przy sobie, w postaci dokumentów, listów, kwitów 
pamiętników itp. przedmiotów, a przede wszystkim gazet, gazet z wyraź
nie określonym terminem... świadectwa swego osobistego życia i dowody 
kiedy ono dobiegło kresu. Każdy człowiek nosi przy sobie zazwyczaj takie 
dowody, które posiadają swój wyraz i jakby łączne z nim życie, mówiące 
o jego trwaniu i końcu. O ile jednak W odniesieniu do jednostki, dokumenty 
takie mogą mieć charakter zaledwie poszlaki przy ustalaniu terminu śmier
ci człowieka — o tyle w odniesieniu. do masy ludzi, do czterech przeszło 
tysięcy, nabierają cech dowodu, w chwili, gdy ich masowa zbieżność jest 
absolutnie oczywista.

A więc, życie tysięcy ofiar katyńskiego mordu, odczytane z dokumentów 
przy nich znalezionych, wyraźnie, w sposób nie budzący najmniejszej wąt
pliwości, w sposób zupełnie dla zdrowego sensu oczywisty — urywa się 
i nie sięga poza maj roku 1940.

A w maju roku 1940 władzę na terenie Katynia sprawowało państwo 
sowieckie.

I nie pomogą tu żadne formułki ani teoretyczne rozumowania. O tym, 
ze życie ofiar katyńskich skończyło się na wiosnę 1940 roku świadczy nie
wątpliwie urwanie się korespondencji na tym okresie oraz ta ogromna 
ilość gazet z wiosennych miesięcy 1940 r. znalezionych przy zwłokach z 
jednej strony, a brak jakichkolwie i gazet i wszelkich dokumentów z datą 
późniejszą, a więc z tego półtora rocznego okresu, który — według wersji 
sowieckiej — miały przeżyć jeszcze katyńskie ofiary — z drugiej. Oko
liczności te stanowią dowód oczywisty i niezbity.

Jakże się wobec tego niezbitego dowodu zachowuje państwo sowieckie? 
— Zasłania się komunikatem komisji specjalnej, który usiłuje ten ciężar 
dowodowy nie tyle obalić, ile niejako go — przeskoczyć. W tym celu kon
struuje nową legendę o fałszowanych dokumentach, traktując ją jednocześ
nie w sposób możliwie lakoniczny. Komunikat sowiecki na stronicy 20 
głosi:

„Obok poszukiwań ‘świadków*,  przystąpili Niemcy do odpowiedniej
.- obróbki mogił w lesie katyńskim: do usunięcia z odzieży zamordowa

nych przez nich jeńców wojennych Polaków wszelkich dokumentów, 
oznaczonych dniami późniejszymi niż kwiecień 1940 roku, to znaczy po 
terminie, w którym zgodnie z niemiecką wersją prowokacyjną, Polacy 
zostali rozstrzelani przez bolszewików; do usunięcia wszelkich dowo
dów rzeczowych, które mogłyby tę prowokacyjną, wersję obalić. Do
chodzenie przeprowadzone przez komisję specjalną wykaząło, że w tym 
celu Niemcy posługiwali się jeńcami Rosjanami, w liczbie do 500 osób, 
specjalnie dobranymi z obozu jeńców wojennych Nr. 126“.

Sprawa ta jest zasadniczej wagi i wymaga szczegółowego rozpatrzenia.

13. GDZIE SĄ GROBY TYCH 500 JEŃCÓW?

Komunikat narzuca twierdzenie, że wszyscy ci jeńcy sowieccy, którzy 
zajęci byli przy wydobywaniu zwłok, wyciąganiu im dokumentów, wsadza
niu nowych itd. zostali przez Niemców rozstrzelani. Gdzie? O tym komu
nikat sowiecki milczy. W takim razie gdzie zostali zakopani. Też niewia
domo. Mimo, iż władze sowieckie panują w terenie i posiadają, w swym
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Komunikat przytacza szereg świadków, którzy stwierdzają, że 500 jeń

ców było zabranych z obozu Nr. 126, ale nie podają celu, w jakim ich za- 
„ ’ ,C° xOblllxT1 Je.nn7’ C,° Slę z nimi stało? Jeńcy oczywiście zabrani być
mogli z obozu Nr. 126, ale gdzie jest świadectwo, że zatrudnieni zostali 
przy rozkopywaniu trupów, fałszowaniu przez Niemców dokumentów, a 
następnie rozstrzelani? ’

14. JEDYNY ŚWIADEK MOSKOWSKAJA

Otóż cała konstrukcja dotycząca najważniejszej okoliczności, mającej 
przekonać cały świat o niewinności sowieckiej opiera się na jedynym świad- 
ku niejakiej Moskowskiej*.  Komunikat sowiecki podaj’e na stronicy 2:

„Dokąd w rzeczywistości skierowano. 500 radzieckich jeńców wojen- 
nych z obozu Nr. 126 — wynika z zeznań świadka Moskowskiej A.

Obywatelka Moskowskaja Aleksandra Michajłówna, która mieszka- 
, na przedmieściu m. Smoleńska i w okresie okupacji pracowała w 
kuchni jednego z niemieckich oddziałów wojskowych, złożyła 5 paź
dziernika 1943 roku podanie do Nadzwyczajnej Komisji Państwowej 
do ustalenia i zbadania zbrodni okupantów niemieckich, w którym to 
podaniu prosiła o przesłuchanie jej, gdyż ma do złożenia ważne zezna- 
ma .

. Komunikat sowiecki nie podaje bliższych danych personalnych świadka, 
jej adresu, kontentując się' określeniem, że mieszkała na przedmieściach 
bmolenska. Ten lakoniczny sposób potraktowania osoby głównego świad
ka przez komisję sowiecką budzi również niejakie podejrzenia.

15. OPOWIADAŁ W MARCU, CO BYŁO W... KWIETNIU

W dalszym jednak ciągu po zapoznaniu się treścią zeznań Moskowskiej 
dowiadujemy się, ze ona sama osobiście nic nie widziała, a jedynie ma do 
powtórzenia co mówił jej niejaki Jegorow, który w końcu przepadł bez wieści.
następuje-^ k°munikatu zasł“g«je na specjalną uwagę. Brzmi on jak

„Wezwana przez Komisję Specjalną opowiedziała (Moskowskaja) 
ze w marcu 1943 roku przed pójściem do pracy, weszła po drzewo do 
swojej szopy, znajdującej się na podwórzu nad brzegiem Dniep-u i za 
stała w tej szopie nieznajomego człowieka, który okazał się rosyjskim 
jeńcem wojennym. Moskowskaja A. urodzona w roku 1922 zeznała:

„... z rozmowy z nim dowiedziałam się, rzeczy następującej: nazwis
ko — Jegorow, imię Mikołaj, leningradczyk. Od końca roku 1941 trzy
many był przez cały czas w niemieckim obozie jeńców wojennych Nr. 
126 w Smoleńsku. Na początku marca 1943 r., został on z partią jeń
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ców wojennych liczącą kilkaset osób, wysłany z obozu do lasu katyń
skiego. Tam kazano im, w tej liczbie również Jegorowi rozkopywać 
mogiły, w których znajdowały się trupy w mundurach polskich ofice
rów, wyciągać te trupy z dołów i wyjmować z ich kieszeni dokumenty, 
listy, fotografie i wszystkie inne rzeczy...

— „Rzeczy, dokumenty i listy wyjmowane z odzieży, która była na 
trupach, przeglądali oficerowie niemieccy. Potem oficerowie kazali 
jeńcom część papierów wkładać z powrotem do kieszeni trupów, po
zostałe zaś rzucali na stos wyjętych w ten sposób rzeczy i dokumentów, 
które potem palono. Prócz tego Niemcy kazali wkładać do kieszeni 
trupów oficerów polskich jakieś papiery, które wyciągali z przywie
zionych ze sobą skrzynek czy walizek (dokładnie nie pamiętam). Wszy
scy jeńcy wojenni przebywali na terenie lasu katyńskiego w strasz
nych warunkach pod gołym niebem i pod wzmocnioną strażą. Na po
czątku kwietnia IW roku wszystkie roboty przewidziane przez Niem
ców zostały jak widać zakończone, przez trzy dni bowiem nikogo z jeń
ców nie zmuszano do pracy...

...Nagle wśród nocy wszystkich ich bez wyjątku zbudzono i dokądś 
poprowadzono...“ itd.

W dalszym ciągu Moskowskaja powtarza opowiadania Jegorówa o roz
strzeliwaniu jeńców sowieckich, o tym jak jemu osobiście udało się uciec.

Moskowskaja kończy swe zeznania, że następnego wieczora, gdy wróci
ła do domu dowiedziała się jakoby przechowywany przez nią w szopie Je- 
gorow ujęty został przez Niemców i zginął bez śladu.

Ten ustęp komunikatu zasługuje na specjalną uwagę ze względu na ze
stawienie dat. Zawiera bowiem zdanie (patrz str. 131): „ ... opowiedziała, 
że w marcu 1943 r. ... zastała nieznajomego człowieka ...“ itd. — następnie 
o kilkanaście wierszy dalej (str. 132) przy powtarzaniu słów Jegorowa: „Na 
początku kwietnia 1943 roku wszystkie roboty...“ itd.

Z zestawienia tych badań wynika, że Moskowskaja w marcu 1943 roku 
rozmawiała z Jegorowym, który jej opowiadał co się działo w ...kwietniu 
tegoż 1943 roku!...

A wyłącznie i tylko na słowach Jegorowa, powtórzonych przez Moskows- 
kają, opiera się twierdzenie komisji sowieckiej, że Niemcy usunęli z tru
pów dokumenty, oznaczone datą późniejszą, niż kwiecień 1940 roku, a wło
żyli inne.

16. CZY DOKUMENTY MOGŁY BYĆ SFAŁSZOWANE
PRZEZ NIEMCÓW?

Sugerowana przez komunikat sowiecki „obróbka mogił w lesie katyńskim“ 
musiała polegać nie tylko na usuwaniu dokumentów jednej, późniejszej ka
tegorii, ale na dostarczaniu dokumentów, a zwłaszcza gazet wcześniejszych.

Musieliby więc Niemcy w ciągu marca i kwietnia 1943 r. odkopać tysią
ce pomordowanych ofiar i najskrupulatniej usuwać z ich odzieży wszelkie 
dokumenty oraz dzienniki z datą późniejszą niż kwiecień—maj 1940 r. Ale 
to jeszcze mało. Jak wiadome i stwierdzone ponad wszelką wątpliwość, 
znaczna ilość zwłok miała przy sobie gazety sowieckie z wiosny 1940. A 
więc Niemcy musieliby się zająć nie tylko niszczeniem późniejszych doku
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mentów, ale i wyszukaniem kilku tysięcy sowieckich gazet z marca, kwiet
nia 1940 roku. Musieliby dlatego, że jest rzeczą niemożliwą, by jeńcy pol
scy nosili przy sobie stare gazety z marca, kwietnia 1940 roku, by tych 
gazet używali jeszcze przez półtora roku jako opakowań i żeby im się te 
opakowania w ciągu tego okresu nie podarły. A zatem gazety sowieckie z 
roku 1940, znalezione przy trupach musiały być (aby utrzymać prawdopo
dobieństwo- wersji sowieckiej) przez Niemców sprowadzone do Katynia, 
powsadzane do kieszeni zabitych w najróżniejszy nie budzący wątpliwości 
sposób, podarte sztucznie, użyte jako wkładki do butów, do zawinięcia w 
nie rzeczy codziennego użytku, jak machorka i temu podobne. (Patrz 
rozdziały VI, IX, X).

Cała ta nieprawdopodobna operacja musiałaby oczywiście pozostawić wy
raźne, jaskrawe ślady Zarówno, na układzie zmasowanych zwłok, jak też na 
ich odzieniu. Świeżo zaś powkładane trupom gazety musiałyby odbijać świe
żością od innych gazet i dokumentów. Szczególną dbałość musieliby też 
wykazywać Niemcy o to, by dobywane gazety nie dostawały się bez kon
troli w niepowołane ręce. Tymczasem przeciwnie gazety, — których ewent. 
daty późniejsze obalałyby tezę niemiecką, gdyby takie w mogiłach się znaj
dowały — były przeważnie wyrzucane na ziemię,, walały się dokoła gro
bów i każdy mógł swobodnie podnosić je i zabierać.

Teza sowiecka o „obróbce mogił“ stoi w oczywistej sprzeczności z wszys
tkimi relacjami naocznych świadków ekshumacji zwłok jeńców polskich na 
wiosnę 1943 r., lekarzy, którzy ją przeprowadzali, wycieczek i wreszcie zdjęć 
fotograficznych, okazujących zlepioną masę trupów, widoczną w odkrytych 
mogiłach. Żaden ze świadków nie zauważył śladów poprzedniego ruszania 
zwłok, a niektórzy stwierdzają wyraźnie i dowodnie, źe ułożenie zwłok w 
mogiłach było pierwotne (m.in. punkt 10 orzeczenia dr. Wodzińskiego). 
Należy również podkreślić, że bułgarski ekspert dr. Marków, odwołując 
swoją aprobatę raportu Międzynarodowej Komisji Lekarskiej nie wspomi
na bynajmniej o tym, jakoby zwłoki wykazywały ślady jakiejś uprzedniej 
„obróbki“ i powołuje się jedynie na inne, rzekome okoliczności.

Zarówno te relacje naocznych świadków, którzy dziś przeważnie znaj
dują się na wolności i mogą zeznać w każdej chwili, jak również zdrowy 
sens wykazują, iż absolutną niemożliwością było, w przeciągu miesiąca mar
ca, jak to chce komunikat sowiecki, w dodatku w okresie mrozu, śniegu i 
stwardniałej ziemi, zrewidować rzekome 11 tysięcy trupów, pozostających 
w grobie od lat, sprasowanych wzajemnie, zlepionych między sobą mazią 
i klejem trupim, poodpinać im i pozapinać z powrotem kieszenie, wyjąć 
niektóre dokumenty, przejrzeć, przeczytać, niektóre z nich powsadzać z 
powrotem, łącznie z nowo przywiezionymi itp. Zabieg taki choćby w drob
nej mierze wykonany pozostawiłby po sobie, jak to już wyżej zaznaczyliś
my, ślady tak dalece szyte białymi nićmi, iż trudno nawet wyobrazić sobie, 
aby rząd niemiecki na widowisko podobne mógł zwozić w licznych wyciecz
kach zagranicznych gości, Polaków z kraju i nawet zapraszać Międzynaro
dowy Czerwony Krzyż z Szwajcarii, ryzykując skompromitowaniem siebie, 
swej propagandy i skandalem na rozmiar światowy, który by w opinii te
go świata mógł wypaść tylko na korzyść Związku Sowieckiego!

Z powyższych rozważań wynika oczywiście, że wersja sowiecka zawarta 
w komunikacie Komisji Specjalnej o „obróbce mogił“ przez Niemców, czy
li o wydobyciu zwłok w marcu 1943 roku, usunięciu z nich pewnych pa
pierów i wsadzaniu innych — nie może odpowiadać prawdzie.
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17. DOKUMENTY KOMISJI SOWIECKIEJ

Xomisja sowiecka, trafnie oceniając przekonywującą siłę znalezionych 
przy trupach dowodów w postaci dokumentów, ze swej strony usiłuje przed
stawić podobne. Wspomina o nich dwukrotnie orzeczenie biegłych, miano
wicie w punkcie e) stwierdza:

„na części dokumentów (nawet bez badań specjalnych) przy oglę
dzinach stwierdzono daty, sięgające okresu od 12 listopada 1940 r. do 
20 czerwca 1941 r.“

Następnie przy wnioskach końcowych czytamy, że komisja biegłych.

„...upatruje w akcie znalezienia przez komisję biegłych sądowo-le- 
karskich w ubraniu zwłok przedmiotów wartościowych i dokumentów, 
mających datę 1941 r. — dowód, że niemieckie władze faszystowskie, 
które przeprowadziły wiosną — latem 1943 roku rewizję zwłok, do
konały jej nieskrupulatnie, znalezione zaś dokumenty świadczą o tym, 
że rozstrzelania dokonano po czerwcu 1941 r.“

Bezpośrednio po orzeczeniu biegłych następuje wykaz dziewięciu pozycji 
z opisem dokumentów rzekomo przy zwłokach znalezionych. Siła dowodo
wa owych dziewięciu sowieckich dokumentów zmusza do poczynienia na
stępujących uwag: , . . , • * u

a) Przede wszystkim trzeba stwierdzić, że cyfra dziewięć w sprawie tak 
kapitalnej wagi i w zestawieniu z przeszło trzema tysiącami pozycji (do
kładnie: 3.194), ustalonych przez Niemców, jest już ilościowo osiągnięciem 
nad wyraz skromnym, a ilość w tym wypadku posiada znaczenie niewątpli
we. Jest oczywiście łatwiej sfałszować dokumentów kilka, niż kilka tysięcy. 
Autorzy komunikatu musieli zdawać sobie sprawę z tego faktu i dlatego 
należy wyrazić zdziwienie że ogłosili tylko — jak twierdzą niektóre 
„spośród znalezionych przez biegłych sądowo-lekarskich dokumentów ..

b) Trudno ustalić, czy ostatecznie — zdaniem komisji sowieckiej 
Niemcy dokonali rewizji zwłok skrupulatnie czy niedbale, wszystkich czy 
tylko niektórych. Znajdujemy bowiem w tej sprawie w komunikacie so
wieckim opinie rozmaite, wręcz sprzeczne. Gdy np. cytat ostatni mówi, że 
dokonali tego, „nieskrupulatnie“ to w innym miejscu czytamy przeciw
nie że .Niemcy dokonali usunięcia z odzieży zamordowanych przez nich 
jeńców wojennych Polaków wszelkich dokumentów ...wszelkich dowodów 
rzeczowych“. Tak samo orzeczenie końcowe komisji sowieckiej nie jest, co 
do tego zdecydowane i w punkcie „c“ mówi, „że cała odzież na wszystkich 
zwłokach .. z reguły nosi ślady rewizji“, a zaraz w następnym punkcie ,,d

• powiada, że „w niektórych wypadkach przy oględzinach odzieży stwierdzo
no, że kieszenie są całe“. . .... „

c) Komunikat niemiecki i liczni świadkowie stwierdzają, ze szczegóło
wym oględzinom władze niemieckie poddały około 4.000 zwłok. — Komuni
kat sowiecki twierdzi zaś zgodnie z Niemcami, że ogolna liczba zwłok wy
nosiła 11.000. — Gdzież są zatem dokumenty pozostałych, rzekomo około 
7.000 zwłok, przez Niemców nie rewidowanych? Dlaczego nie zostały przez 
komisję sowiecką wydobyte i opublikowane? . , .

d) Jeżeli jednak komisja sowiecka chciałaby twierdzić, ze nie cztery, ale 
wszystkie, rzekomo jedenaście tysięąy zostały przez Niemców zrewidowane, 
to skoro utrzymuje ona jednocześnie, że dokonali oni tego „nieskrupulat- 
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nie“, niezlozumiałym się wydaje dlaczego na tak wielką ilość zwłok ze swej 
strony komisja sowiecka ogłosiła i opisała tylko dziewięć dokumentów?

e) Jeżeli chodzi o owych dziewięć dokumentów, przedstawionych przez 
komisję sowiecką, trzeba stwierdzić poza tym, że znikomości tej liczby nie 
kompensuje bynajmniej ich siła dowodowa, co stwierdzi niewątpliwie każdy 
bezstronny czytelnik sowieckiego komunikatu. W szczególności na doku
mentach tych — których zresztą, poza komisją sowiecką, nikt zdaje się 
nie oglądał, a zdjęcia fotograficzne nie zostały opublikowane — nie figu
ruje żadne nazwisko, zamieszczone w spisie ofiar katyńskich, a jedynie na
zwisko Stanisława Kuczyńskiego, znajduje się na liście oficerów polskich, 
zaginionych w ZSSR. Rotmistrz tego nazwiska i tego imienia jednak prze
bywał wprawdzie w obozie starobielskim, ale już w listopadzie roku 1939, 
wywieziony został z tego obozu w nieznanym kierunku i nikt o nim od tej 
chwili nie słyszał (patrz rozdział III).

Józef Czapski pisał o rtm. Kuczyńskim co następuje („Wspomnienia Sta
robielskie“ str. 21 ) :

„Był on jednym z pierwszych, który został wywieziony jeszcze jesienią 
w niewiadomym kierunku. Łudziliśmy się wówczas, że został wysłany do 
Turcji, bo był wnukiem jednego z organizatorów armii tureckiej, emigran
ta polskiego. Miał po dziadku podwójne nazwisko polsko-tureckie i nawet 
wysoki tytuł turecki. Na podstawie tego złożył on podanie do poselstwa tu
reckiego w Moskwie z prośbą, by wyreklamowano go do Turcji. Wywiezio
no go natychmiast po pamiętnym 11 listopada, zarzucano mu, że brał udział 
w organizacji tego święta. Niemniej głównym powodem był prawdopodob
nie fakt, że próbował się skomunikować z Turcją. — Od listopada 1939 r. 
zaginął bez śladu“.

Nie został też przewieziony ani do Kozielska, ani do Ostaszkowa, gdyż 
nikt z liczby oficerów, którzy wydostali się później z tych obozów i znaleźli 
się w Griazowcu, rtm. Kuczyńskiego nie widział.

Z całości powyżej omówionej wynika, iż 9 dokumentów przedstawionych 
przez biegłych sowieckich w żadnym stopniu nie może obalić dowodu, usta
lającego termin dokonanej zbrodni na wiosnę 1940 przez tysiące dokumen
tów, ujawnionych, oraz utrwalonych na zdjęciach fotograficznych w ciągu 
wiosny 1943, a skontrolowanych przez liczne wycieczki polskie i 
zagraniczne.

18. CYFRA 925

Komunikat sowiecki podaje na wstępie ogólnikowo i gołosłownie — co 
zostało już poprzednio omówione — że liczba zwłok katyńskich sięga 11 
tysięcy, a końcowy „akt ekspertyzy sądowa-lekarskiej“ sowieckich biegłych 
stwierdza, że „z mogił ekshumowano i zbadano 925 zwłok“. Trzeba stwier
dzić, że z żadnymi niemal konkretnymi i szczegółowymi metodami, ani wy
nikami owych ekshumacji czy też badań komunikat sowiecki swoich czy
telników nié zaznajamia. ■■

W przeciwieństwie do Niemców, którzy ogłosili kilkotysięczną listę imien
ną ekshumowanych przez siebie zwłok, komisja sowiecka ujawniła jedynie 
owych dziewięć dokumentów, które stwierdzały rzekomą i bardzo wątpliwą 
— jak wykazano powyżej — tożsamość ...czterech zwłok. Poza tym cyfra 
925 stanowi abstrakcję, żadnym materiałem konkretnym nie popartą i ro
biącą wrażenie, zupełnej dowolności.

Stwierdzając tę ogólnikowość wypowiedzi sowieckich w tej sprawie, trud-



no nie zwrócić uwagi na fakt, że przecież zwłoki, ekshumowane przez ko
misję sowiecką, mogły być identyfikowane bezpośrednio, albo określone w 
sposób przynajmniej pośredni bez żadnych trudności. Musiały one bowiem 
należeć do jednej z dwu kategorii: albo były już poprzednio ekshumowane 
przez Niemców i złożone w nowych mogiłach, mianowicie w ilości około 
4.000, albo — gdyby przyjąć tezę niemiecko-sowiecką, że w Katyniu leżało 
około 11.000 ofiar — należały do tej rzekomej nadwyżki, przez Niemców 
nietkniętej. W obu wypadkach identyfikacja nie powinna była nastręczać 
trudności. Jeżeli chodzi o pierwszą kategorię bowiem, zwłoki po zarządzo- 
przez Niemców ekshumacji i przed ponownym grzebaniem były wszystkie 
numerowane (przytwierdzano do każdej ofiary blaszane tabliczki z nu
merami), a imienna numerowana lista zamordowanych została przez Niem
ców opublikowana. Jeżeli zaś chodzi o ewentualne zwłoki, przez Niemców 
nieruszane z owej rzekomej kilkutysięcznej nadwyżki, to przecież identy
fikacja ich nie powinna była nastręczać również żadnych trudności. Skoro 
parę tysięcy ciał, ekshumowanych przez Niemców miało przy sobie prze
ważnie dokumenty tożsamości, trudno zrozumieć dlaczego nie mieli ich po
siadać inni pomordowani.

Dlatego jest rzeczą dziwną, że biegli sowieccy .rzuciwszy ową cyfrę 925 
zwłok, przez siebie rzekomo ekshumowanych, nie tylko nie podali do wia- 
wiadomości, czy dokonali identyfikacji tych zwłok, nie tylko nie ogłosili 
listy imiennej, ale nie sprecyzowali nawet, czy były to jedynie zwłoki eks
humowane już poprzednio przez Niemców, czy też należały również do owej 
rzekomej siedmiotysięcznej nadwyżki, przez Niemców nietkniętej.

19. DLACZEGO MARZEC, KWIECIEŃ 1940, 
A NIE CZERWIEC 1941 ROKU?

Do powyższych rozważań dódać należy czysto rozumowe przedstawienie 
jeszcze jednej okoliczności. Jak wynika z relacji wielu świadków, władze 
sowieckie cofając się przed napierającymi wojskami niemieckimi, zabierały 
ze sobą wszystkich bez wyjątku jeńców wojskowych i więźniów cywilnych, 
a tych, których zabrać nie mogły — mordowały. (Patrz rozdział XII). Do
kumenty i relacje, zebrane w tej sprawie, z jednej strony przemawiają 
przeciwko wersji sowieckiej o rzekomym pozostawieniu pod Smoleńskiem 
obozów polskich jeńców, a z drugiej strony nasuwają inne pytanie.

Dlaczego Niemcy, gdyby istotnie oni, jak chce wersja sowiecka, wymor
dowali oficerów polskich pod Smoleńskiem na jesieni roku 1941, a wiedząc 
bez wątpienia o metodzie uprowadzania jeńców i więźniów przez bolsze
wików, tudzież stykając się z nią na ich drogach odwrotu — nie wyzyskali 
tej wiadomości i nie ogłosili, że oficerowie polscy w Katyniu wymordowani 
zostali przez bolszewików nie w piarcu, kwietniu 1940, a powiedzmy w 
czerwcu 1941 r.? — Po pierwsze prawdopodobieństwo takiej wersji, jeżeli 
by chodziło o zatarcie śladów własnej zbrodni, byłoby większe. Po drugie, 
usunęłoby cały szereg, mogących się nasuwać sprzeczności i dowodów rze
czowych, wynikających z półtorarocznej jeszcze egzystencji tych oficerów. 
Po trzecie, zbliżywszy w ten sposób terminy rzekomego i faktycznego wy
konania zbrodni, unikało, się ryzyka dyskusji na temat stanu zwłok i in
nych świadectw z dziedziny ekspertyzy sądowo-lekarskiej. ■

Byłyby to okoliczności tak ważne, iż gdyby Niemcy istotnie wymordo
wali oficerów polskich w jesieni 1941 roku, a tylko zrzucili następnie winę
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Wskazany strzałką wlotowy otwtir kuli. 
Ręce spętane na plecach



Kilka otworów świadczy, że ofiarę dobijano



raat/?oJieW.ikvW “ WS2ysŁk° przemawiało za ustaleniem przez nich daty 
lata 1941 roku, a nie — za datą wiosny 1940 r.

przedstawionego rozumowania, wysunięcie przez Niemców 
i mar-.eC’ kwiecien 1940 r- byłoby więcej niż lekkomyślnością, 

nota bene lekkomyślnością me tylko niczym nieuzasadnioną, ale absolutnie 
niezrozumiałą ze strony Niemców, wyspecjalizowanych przecież również w 

,mordack' ,Ale w sprawie mordu katyńskiego nie była Niemcom 
potrzebna konstrukcja sztucznego zacierania śladów.

W tej płaszczyźnie rozumowania trudno również wytłumaczyć, jak po
wstać mogło kłamstwo i następnie zakłopotanie niemieckie, co do ilości 
zwłok, jeśliby morderstwa tego Niemcy sami dokonali? Po cóż mieliby oni 
dokonywać nerwowych poszukiwań za nowymi mogiłami — co szczegóło
wo opisuje dr. Wodziński —jeśliby sami owe mogiły kopali i swoimi ofia
rami zapełniali.

20. KIEDY POWSTAŁA WERSJA SOWIECKA?

Rząd sowiecki bezpośrednio po ogłoszeniu przez Niemców odkrycia gro- 
rhOrLiMt3tMklCil’ilZn' w kwietniu r. 1943, zareagował oświadczeniem, że 
chodziło tu o zwłoki jeńców polskich w Sowietach, zagarniętych na skutek 
działań wojennych przez Niemców w r. 1941.

Jedt}ak pewne poszlaki, które zdają się wskazywać, że wersja 
sowiecka, spychająca odpowiedzialność za wymordowanie jeńców na stro
nę niemiecką na wypadek ujawnienia zbrodni, co ewentualność wojny czy- 
mła możliwym, przygotowana była o wiele wcześniej.

Oto bowiem w październiku r. 1940, komisarz Berta czy Merkułow w 
rozmowie z grupą oficerów polskich, dla której to rozmowy właśnie ewen
tualność wojny z Niemcami była punktem wyścia, rzucaj‘ą rzekomo owe 
znamienne zdanie: „Zrobiliśmy błąd. Większość ich oddaliśmy Niemcom“, 

a ezy zaznaczyć, że data, w której padły te słowa, przypadała na okres:
a) podpisanie paktu wzajemnej pomocy między Niemcami, Włochami i

Japonią 40);
b) wkroczenia wojsk niemieckich do Rumunii (7. X. 40).
Sytuacja stawała się dla Sowietów naprężona. Tłumaczy ona poniekąd 

intensywniejsze zabiegi ze strony sowieckiej o stworzenie podległych so
bie Oddziałów polskich Rząd sowiecki stanął wobec możliwości zbrojnego 
starcia z Niemcami. W takim jednak układzie, wyłoniło by się automaty
czne pytanie: czym wypadnie tłumaczyć zniknięcie tysięcy oficerów pol
skich, przed opinią świata w ogóle, a Polską w szczególności, o zjednanie 
wieckiejW Wypadku wojny 2 Niemcami, chodziłoby oczywiście stronie so-

Problem ten poruszony był zapewne przez wtajemniczone w los oficerów 
polskich czynniki sowieckie, a słowa komisarza Berii, zdają się potwierdzać 
ze zepchnięcie odpowiedzialności za ich zniknięcie na Niemców, traktowa
ne było jako najszczęśliwsze tego problemu rozwiązanie, jakkolwiek z tych 
samych slow wynika, ze me było ono jeszcze skrystalizowane i że wobec 
braku tej krystalizacji, komisarz Beria operował tylko mglistą zapowie-

k°neepcJ? 0 wydaniu oficerów polskich Niemcom, jeszcze
przed wojną roku 1941, nie mogła byc bezwarunkowo następnie podtrzy
mywana. W takim wypadku bowiem: p 5
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1) Oficerowie ci musieli by byli być odwiezieni do linii Ribbentrop—Mo- 
łotow, czyli nad Bug, przekazani władzom niemieckim i znajdować się w 
ich rękach przez czas zbyt długi, aby nie zwrócić na siebie uwagi. Jest to 
tym mniej prawdopodobne, że musieliby się byli oni znajdować conajmniej 
dwukrotnym przejazdem na ziemi polskiej, jeśliby przyjąć nawet, że zosta
li tylko przewiezieni do Niemiec, ą następnie znowu dostawieni pod Smo
leńsk celem wymordowania. Dziesięć tysięcy oficerów, dwukrotnie przeje
chawszy Polskę, nie mogłoby ujść uwagi i nie pozostawić śladu.'

2) Musiałby istnieć jakiś tekst umowy sowiecko-niemieckiej w tej spra
wie, tym bardziej, że istniała już taka umowa w sprawie zwolnienia z obo
zów sowieckich tych oficerów, którzy podali się za Niemców bądź Volks- 
deutschów.

Toteż koncepcja wydania jeńców Niemcom upadła i nie była już pod
trzymywana, po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej i zajęciu katyńskie
go terenu grobów przez Niemców. W późniejszych oświadczeniach Stalina, 
Mołotowa, Wyszyńskiego i innych, którzy ani słowem nie wspomnieli o 
wydaniu oficerów Niemcom (patrz Rozdział IV), koncepcji tej — jak wia
domo — nie odnajdujemy.

Natomiast Stalin w rozwowie z gen. Andersem, odbytej dnia 18 marca 
1942, zaprzeczając temu jakoby los jeńców był władzom sowieckim znany 
i nie udzielając żadnej konkretnej odpowiedzi, wysunął mglistą hypotezę 
rozbiegnięcia się jeńców z obozów i może zagarnięcia przez Niemców.

Po tej linii poszła też wersja sowiecka — ogłoszona po ujawnieniu przez 
Niemcy na wiosnę p. 1943 zbrodni katyńskiej, jako dokonanej przez So
wiety, — odtąd obowiązująca i przeprowadzana we wszystkich oficjalnych 
oświadczeniach sowieckich. Ta druga koncepcja stoi oczywiście w rażącej 
sprzeczności z oświadczeniem Berii o wydaniu oficerów polskich Niemcom 
przed październikiem roku 1940, gdyż w takim wypadku:

1) Nie mogli się byli znajdować w sowieckich obozach jenieckich 1-ON, 
2-ON, 3-ON pod Smoleńskiem jeszcze latem r. 1941;

2) Nie mógł się troszczyć o ich los mjr. Wietosznikow, do spółki z kie
rownikiem ruchu kolei smoleńskiej, Iwanowym;

3) Nie mogli być zagarnięci przez Niemców dopiero jesienią r. 1941 itd. 
itd. itd. (patrz rozdział VII).

Natomiast moment zbieżny w oświadczeniu komisarza Berii z później
szym komunikatem oficjalnym, zdaje się wskazywać na jesień roku 1940, 
jako datę zrodzenia się dzisiejszej wersji sowieckiej, obarczającej odpo
wiedzialnością za mord Niemców.

ZAKOŃCZENIE

Żaden krytyczny czytelnik komunikatu sowieckiego, mającego na celu 
zrzucenie odpowiedzialności za mord katyński, nie będzie na pewne przeko
nany jego argumentami.

Równocześnie każdy musi sobie postawić pytanie, dlaczego rząd sowiec
ki nie skorzystał z możliwości zaproszenia — po odwrocie niemieckim — 
do Katynia ekspertów wszystkich narodów sprzymierzonych w wojnie prze
ciw Niemcom, aby mogli przekonać się bezpośrednio na miejscu zbrodni, 
kto był sprawcą. Nie wyzyskawszy tej sposobności, nie dopuściwszy do 
swojej komisji śledczej żadnego z przedstawicieli narodów sprzymierzonych 
i nikogo, kto by nie był obywatelem sowieckim, oraz ogłosiwszy komunikat, 
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ROZDZIAŁ XIV.

Poza Katyniem w rękach sowieckich zginęło bez wieści 
jeszcze 10.000 polskich jeńców

1. ILOŚĆ ZAGINIONYCH

Z całokształtu przytoczonego materiału wynika, że jeńcy polscy, wzięci 
do niewoli we wrześniu 1939 roku, bądź deportowani dc Rosji w później
szym okresie okupacji sowieckiej w Polsce, przed wybuchem wojny niemiec- 
ko-sowieckiej, a którzy następnie nie zgłosili się do szeregów tworzącej 
się armii polskiej — w znacznej liczbie w niewoli zaginęli i nadaremnie 
byli następnie przez władze polskie poszukwani.

Ilość zaginionych jeńców z roku 1939 wynosi, jeśli chodzi o trzy główne 
obozy (patrz Rozdz. II) około 15 tysięcy.

Należy wziąć pod uwagę, że ustalenie kompletnie dokładnej liczby nie jest 
w ogóle możliwe ze względu na fakt, że rząd sowiecki odmówił udzielenia 
polskim władzom wojskowym ewidencji obozów w Kozielsku, Starobielsku 
i Ostaszkowie.

2. STAN FAKTYCZNY W KATYNIU

Po ujawnieniu 7 masowych grobów w Katyniu, propaganda niemiecka, 
wyzyskując ten fakt dla własnych celów, rozgłosiła na cały świat, że zna
leziono w lesie katyńskim od 10—12 tysięcy trupów i z tego stanowiska nie 
chciała się do końca wycofać.

Początkowo uwierzono temu twierdzeniu, sądząc powszechnie, że w gro
bach katyńskich znaleziono wszystkich zaginionych jeńców polskich. Wersję 
niemiecką poparła następnie skwapliwie wersja sowiecka, ogłaszając cyfrę 
11 tysięcy (patrz Rozdz. VII), a to celem uniknięcia dalszych interwencji 
1 indagacji w poszukiwaniu zaginionych.

Tymczasem na podstawie zebranego materiału stwierdzić należy, że oby
dwie wersje są nieprawdziwe. W Katyniu znaleziono znacznie mniej zwłok, 
niż to podała propaganda niemiecka i komunikat sowiecki.

Komisja międzynarodowa, powołana przez Niemców, oglądała tylko 982 
zwłok, zaś w sprawie ogólnej ilości nie wypowiadała się wcale (patrz Rozdz. 
VIII). ....

Uczestnicy delegacji czy wycieczek na groby katyńskie mogli w czasie 
swego krótkiego pobytu widzieć setki i tysiące zwłok, ale nie mogli ich prze
liczyć. . ....

Dnia 6 czerwca 1943 roku prace w Katyniu zostały przez Niemców za
kończone. Wszystkie 7 grobów opróżniono. Wszystkie zwłoki z tych gro- 
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bow przejrzano, zrewidowano, zarejestrowano, zaopatrzono w specjalne nu- 
wync iła150—°7143 W nowych m°Slłach. Liczba ich (patrz Rozdz. VI i IX) 

Taki jest stan faktyczny.
Do tego dodać wypada, że dnia 1 czerwca 1943 roku, a więc na kilka 

dni przed ostatecznym zakończeniem prac, wykryto grób tzw. „Nr 8“ 
również zwłoki oficerów polskich. Ten jeden jedyny grób 

„N . 8 (patrz Rozdz. VI i IX) nota bene wykryty znacznie po terminie 
dwumiesięcznej propagandy niemieckiej na temat 10—12 tysięcy zwłok 
miałze usprawiedliwiać tę cyfrę? Miałżeby zawierać wszystkich brakują- 
cych i zaginionych jeńców? Około, czy przeszło 10.000 trupów? Na pyta
nie to z całą stanowczością należy odpowiedzieć przecząco.

1)
2)

2)

4)

3. LICZBA ZAMORDOWANYCH W KATYNIU OFICERÓW 
W ŚWIETLE DOKUMENTÓW NIEMIECKICH

1943 N?emcy °£łosil‘ zbiór dokumentów, pod tytułem „Urzędowy 
m to FJai W 1sPrawle masowego mordu w Katyniu“ (patrz Rozdz. VI).

W tym zbiorze problem ilości zamordowanych w Katyniu oficerów po
ruszany jest w następujących rozdziałach: oncerow, po-

w ogólnym zarysie (Uebersicht) na str. 10;
7 8Pra™ozdaniu sekretarza policji polowej Ludwika Vossa, z dnia 26 
1V. 1943, na str. 17;
33°St3ag®CZnym raP°rcie te^°ż Vossa z dnia 10. VI. 1943 roku, na str. 

w sprawozdaniu kierownika badań sądowo-lekarskich, prof. dr G 
Buhtza, na str. 42, 47 i 92. F

a) OGÓLNY ZARYS
taiS^ TY3 (Ue^rfjchV’,który nie wchodzi w skład części dokumen- 

J’ etanowi tylko luźne wprowadzenie czytelnika do sprawy, jest 
jedynym rozdziałem oficjalnej publikacji niemieckiej, w którym pokutuje 
jeszcze cyfra „10-12 tysięcy“, tak szeroko przez propagand^n^iwka S 
i™?™"*  uprzedni°-. JednakŻ€ Podana już jfst w formie"nKJot 
Sk ■«•■■dkonych

„Dla oceny cyfry ogólnej muszą być odczekane rezultaty ostateczne ale 
ostrożny szacunek pozwala liczyć na 10—12 tysięcy ofiar“ ’

U®^p Powyzszy dotyczy jednak już nie tylko oficerów polskich lecz 
Z^ika z datzaegoTągu:SOWleCkieg0’ ZDalezionych > lesie katyńskim, co 

„Chodzi o cały szereg mniejszych i większych grobów zbiorowych z któ
rych jedne zawierają zwłoki Rosjan, większość jednak Polaków, a zwłaszcza 
w 90 procentach oficerów polskich“. zwłaszcza

b) SPRAWOZDANIE LUDWIKA VOSSA 
Z DNIA 26. IV. 1943

W sprawozdaniu, zawierającym całokształt badań w stanie do dnia 26 
kwietma 1943 roku, Ludwik Voss, sekretarz niemieckiej pMicj? polowej 
który od początku kierował śledztwem policyjnym zeznaje: Polowej,
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„W pierwszym z masowych grobów znajduje się około 3.000 trupów“. 
(Jak wiadomo, międzynarodowa komisja lekarska oceniła tylko na około 
2.500 — patrz Rozdz. VIII).

W grobach leżących w bezpośredniej bliskości, znajdować się musi wedle 
oszacowania, dalszych 5.000—6.000 trupów“.

A więc nie ma już mowy o „10—12 tysiącach“, tylke najwyżej o 8.000 
do 9.000.

c) KOŃCOWY RAPORT LUDWIKA VOSSA
Z DNIA 10. VI. 1943

W końcowym komunikacie, zamykającym śledztwo w Katyniu, tenże Lud
wik Voss (patrz Rozdz. V-6) stwierdza jedynie, że wydobyto 4.143 zwłoki. 
W przedostatnim zaś ustępie wymienionego raportu dodaje:

„Z chwilą zakończenia prac przy wydobywaniu zwłok nie Zostały wydo
byte wszystkie zwłoki oficerów polskich, gdyż w ostatnich dniach natra
fiono w pewnej odległości na nowy grób, którego pojemność nie jest je
szcze znana!“

A więc nie ma już mowy nie tylko o cyfrze od „10—12 tysięcy“, ale 
i o poprzednio przezeń wymienionej „od 8.000 do 9.000“. Jest tylko cyfra 
4.143 plus przypuszczenia co do grobu „Nr. 8“ i grobów w ogóle mogących 
dopiero być odkrytymi.

Charakterystycznym jest, że Voss, który omylił się w oszacowaniu z kwiet
nia (obliczał na 8 do 9 tysięcy, a okazało cię zaledwie ponad 4.000) wstrzy
muje się już od wszelkiego szacunku na przyszłość.

d) SPRAWOZDANIE DR. BUHTZA

Sprawozdanie to (patrz Rozdz. VI) stwierdza ostatecznie i autorytatyw
nie:

„Wszystkie zwłoki, wydobyte z 7 grobów, zostały przepisowo pochowane 
w nowo-wykopanych mogiłach, położonych na północny-zachód od poprzed
niego pola grobowego. 13 zwłok wojskowych polskich wydobytych z grobu 
Nr. 8, zostało ponownie w nim pochowanych, po uprzednim dokonaniu sek
cji, zbadaniu i zabezpieczeniu materiału dowodowego“. (Str. 42 zbioru doku
mentów niemieckich).

Dalej zaś (na str. 47 tego zbioru) stwierdza: „zwłok wydobyto 4.143“.
Potwierdzenie tej cyfry wypowiada raz jeszcze w streszczeniu (patrz 

Rozdz. VI), gdzie do wymienionej liczby 4.143 dodaje jedyną uwagę:
„Dalsza znaczna liczba ofiar oczekuje jeszcze'na wydobycie, identyfika

cję i zbadanie".
Na przestrzeni całego swego sprawozdania, składającego się z 56 stronic 

książkowego druku, najbardziej autorytatywny, bo kierujący całością nie
mieckich prac badawczych dr. Buhtz, ani jednym słowem nawet nie napo
myka, nie tylko o liczbie „od 10—12 tysięcy“, ale z widocznym zakłopota
niem pomija ten szczegół propagandy niemieckiej. Wszystko zaś co może 
być ponad ustaloną już cyfrę 4.143 określa jedynie skromnie jako „znaczną 
liczbę ofiar“, która nie została jeszcze wydobyta.

Widzimy tu z jednej strony wyraźną niechęć popierania pierwotnej tezy 
propagandy niemieckiej o „10—12 tysiącach“, z drugiej niemożność zdeza
wuowania jej wręcz przez oficera-lekarza ... niemieckiego. W każdym 
razie ogólnikowe określenie „znaczna liczba“ w ustach kierownika prac ba- 
dawczo-śledczych wydawałaby się nie na miejscu, gdyby liczba nie wydo-
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bytych jeszcze zwłok miała przekraczać dwa albo trzykrotnie już wydobytą. 
Ta nie wydobyta i nie przeliczona jeszcze liczba zwłok oficerów polskich, 
znalezionych w Katyniu, znajduje się wyłącznie w „grobie Nr. 8“. Wiemy 
o tym zarówno z faktu, że na ślad żadnych innych grobów, mimo przeszło 
dwumiesięcznych usilnych poszukiwań,-nie natrafiono, jak z faktu, że w 
poprzednich 7 grobach, mimo najwyraźniejszej tendencji- niemieckiej do 
pomnożenia liczby zwłok, nie zdołano ustalić większej ich ilości, jak _
4.143. Prof. Buhtz w swym sprawozdaniu fakty te w zupełności potwier
dza.

e) OBLICZENIE POJEMNOŚCI GROBÓW

Obliczenie pojemności tych siedmiu grobów też wskazuje na liczby wa
hające się od 4.000 do 4.500.

Opierając się mianowicie na danych sprawozdania prof. Buhtza, można by 
dwojako próbować obliczać ilość wszystkich zwłok: albo proporcjonalnie do 
ilości znalezionej w grobie Nr. 1, albo według przeciętnej objętości zaj
mowanej w ziemi przez jedno ciało.

Obliczając pierwszym sposobem przyjmuje się, że przeciętna głębokość 
grobów jest mniej więcej jednakowa, że przeto pojemnbść grobów 2—7 ma 
się tak do pojemności grobu Nr. 1, jak ich powierzchnie. Stąd więc ilość 
wszystkich zwłok będzie proporcjonalna do łącznej powierzchni grobów. 
Według Komisji Międzynarodowej, ilość zwłok w grobie Nr. 1 wynosiła 
około 2.500; grób Nr. 1 miał powierzchni — 252 m. kw., łączna powierzch
nia odkrytych grobów była — 478 m. kw. Ilość wszystkich zwłok byłaby 
więc, według tego sposobu obliczania, równa cyfrze — 4.700.

Obliczając drugim sposobem, przyjmuje się również, że przeciętna głę
bokość grobów wynosiła — jak podaje prof. Buhtz — 2.3 m., z czego _
1.5 m. ziemi. Grubość zatem całej warstwy zwłok wynosiła przeciętnie 
— 0.8 m. W grobie Nr. 1, zwłoki były przeważnie ułożone pokładami; w 
najbardziej ściśniętej części tego grobu na 07. m. grubości całej warstwy 
zwłok, przypadało od 7 do 9 pokładów. Ponieważ tak ścisłe ułożenie zwłok 
mogło być raczej wyjątkowe, więc można przyjąć przeciętnie, iż grubość 
jednego pokładu była około 0.1 m. Według danych prasowych z 1943 roku, 
górny pokład grobu Nr. 1 zawierał około 250 zwłok. Ponieważ powierzchnia 
tego grobu miała 252 m. kw., przeto na jedno ciało wypada 1 m. kw. Skoro 
zaś przeciętna grubość pokładu wynosi 0.1 m., więc statecznie otrzymujemy 
przeciętną objętość zajmowanej ziemi przez jedno ciało, równe 0.1 m. sześć. 
Łączna powierzchnia wszystkich grobów — 478 m. kw. pomnożona przez 
przeciętną grubość warstwy zwłok —0.8 m., daje ogólną pojemność wszyst
kich grobów — 382.4 m. sześć. Ilość wszystkich zwłok byłaby więc, według 
tego sposobu obliczania, równa — 3.824. -

Obydwa obliczenia oparte są na danych przybliżonych a nieścisłych. 
Wszystko to przemawia za tym, iż wynik pierwszego obliczenia jest zbyt 
duży, drugiego zaś — zbyt mały. Prawdopodobnie więc rzeczywista ilość 
zwłok da się zamknąć w ciaśniejszych granicach od 4.000 do 4.500, która 
to cyfra jest wymieniona przez relację dr. Wodzińskiego, jako maksymalna 
(Rozdz. IX).

f) GRÓB NR. 8
Wiemy o nim (patrz Rozdz. VI i IX), że „otwarty został tylko na prze

strzeni 5.5 x 2.5 m. kw. powierzchni“. Mimo przekopania w pewnym miejs
cu aż do dna, i kilku błahych spostrzeżeń na ten temat, nie stwierdzono 
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nic takiego, co by wskazywało na jego wyróżniającą się od innych wielkość, 
głębokość lub inne cechy, mogące usprawiedliwoć przypuszczenie, że za
wiera wyjątkowo dużą ilość zwłok. Wręcz przeciwnie. Dr. Buhtz wstrzy
muje się wyraźnie od wszelkich przypuszczeń w tym kierunku, czego by 
niewątpliwie riie omieszkał uczynić, gdyby grób nr. 8 mógł choć częścio
wo wypełnić lukę, jaka powstała pomiędzy cyfrą wymienioną przez propa
gandę niemiecką, a rzeczywistością katyńską. Nie powiedziano też nigdzie, 
czy grób nr. 8 w ogóle obejmował większą przestrzeń niż 5.5 X 2.5. Z te
noru sprawozdania na jego temat należałoby wnioskować, że „letnie upały 
i muchy“ stanowiły raczej pretekst niż przyczynę przerwania robót, pretekst 
usprawiedliwiający nie wydobycie wszystkich zwłok i pozostawiający draż
liwą dla prestiżu niemieckiej propagandy kwestię ich liczby — otwartą.

Na podstawie analogicznych obliczeń z poprzednich grobów nic nie wska
zuje, aby grób nr. 8 zawierać miał więcej niż 200 zwłok.

4. LICZBA ZAMORDOWANYCH W KATYNIU OFICERÓW 
W ŚWIETLE KOMUNIKATU SOWIECKIEGO

Komunikat sowiecki (patrz Rozdz, VII) porusza kwestię znalezionych w 
Katyniu zwłok w sposób zupełnie lakoniczny i gołosłowny, a mianowicie:

„W mogiłach wykryto wielką ilość zwłok w polskich mundurach woj
skowych. Ogólna liczba zwłok, wedle obliczeń biegłych aądowo-lekarskich, 
sięga 11.000“.

Na tym koniec. Ani jednego słowa jakiego rodzaju były te „obliczenia 
biegłych“, jak i gdzie zostały dokonane. Z tych lakonicznych słów przebija 
się wyraźna tendencja do przejścia nad tematem do porządku dziennego, 
jakkolwiek sprzeczności na tle obliczenia ilości zamordowanych zachodzące 
między propagandą Niemców a wynikami ich oficjalnego śledztwa otwie
rały przed komisją sowiecką szersze pola do polemiki i prób podważenia 
dowodowego materiału niemieckiego, które to próby, jak wiemy, podjęte zo
stały w stosunku do innych okoliczności.

Komunikat sowiecki przeto w najmniejszym nawet stopniu nie podważa, 
ani tym bardziej nie obala stanu faktycznego, że w Katyniu stwierdzono 
liczbę nie około 10, nie 11 i nie 12 tysięcy zwłok lecz ponad 4.000.

5. OPINIA DR. WODZIŃSKIEGO, LEKARZA KOMISJI P.C.K. 
W KATYNIU

Zamieszczona w rozdziale IX relacja dr. Wodzińskiego, poświęca wiele 
uwagi, szczegółowych wywodów i obliczeń zagadnieniu liczby zwłok polskich 
w mogiłach katyńskich. Sprawa ta była przedmiotem jego sporu z przed
stawicielami niemieckimi, usiłującymi dociągnąć do ogłoszonej cyfry 11.000. 
Dr. Wodziński, którego kompetencja — dzięki kilkotygodniowym pracom fa
chowym przy ekshumacji zwłok, w Katyniu — jest niewątpliwie miarodajna, 
oblicza ilość wydobytych zwłok na 4.150 oraz stwierdza, że nieopróżniony 
grób Nr. 8, nie mógł zmieścić więcej niż 200 ofiar. Zaokrąglając nawet 
cyfry in plus w innym miejscu swojej relacji, oświadcza on, że mogiły ka- 
tyskie nie zawierały bezwarunkowo więcej ciał, jak 4.500.

Dr. Wodziński stwierdza również, że pomordowani w Katyniu pochodzili 
wyłącznie z obozu Kozielsk, co jest tym bardziej podkreślone przez fakt
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Czaszka u dwu otworach wylotowych



Ryngraf znaleziony przy zamordowanym
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szczególnego zainteresowania i dążenia przedstawicieli niemieckich, by od- 
naleźć koniecznie zwłoki jeńców, pochodzących ze Starobielska. Starania te 
pozostały daremne.

6. W KATYNIU ZNALEZIONO TYLKO OFICERÓW 
Z KOZIELSKA

Ale jeszcze jedna okoliczność wskazuje, że cyfra około 4.300, wyczerpuje 
całkowitą liczbę zwłok znalezionych w Katyniu. Oto bowiem pokrywa się 
nieomal idealnie z cyfrą jeńców zamkniętych, a następnie zaginionych z 
obozu w Kozielsku.

Na podstawie listy imiennej, pamiętników, korespondencji, dokumentów i 
pamiątek — jak np. drewniane papierośnice i cygarniczki z napisem „Ko- 
zielsk 1940“ — nie ulega wątpliwości, że zwłoki w grobach katyńskich, to 
zwłoki jeńców oficerów, którzy poprzednio przebywali w obozie w Kozielsku 
i którzy stamtąd zostali wywiezieni pomiędzy 1 kwietnia a 11 maja 1940 r.

Z pośród ekshumowanych 4.143 zwłok, 2.730 zostało zidentyfikowanych. 
Otóż około 80 procent tych nazwisk znajduje się na liście zaginionych ofi
cerów, obejmującej 3.845 nazwisk, wręczonej przez gen. Sikorskiego Sta
linowi w dniu 3 grudnia 1941 roku względnie w późniejszych dodatkowych 
listach, sporządzonych w sztabie PSZ w ZSSR w ciągu 1941 i 1942 roku.

Obóz w Kozielsku, jak wiadomo, liczył z początkiem kwietnia 1940 r. 
około 4.500 jeńców. Z tej liczby 4.500 — około 200 osób wywieziono do 
Griazowca, około zaś 4.300 wywieziono transportami, które zostały wyłado
wane na stacji Gniezdowo, ta zaś ostatnia liczba odpowiada prawie dokład
nie ilości zwłok w ośmiu grobach katyńskich.

Zarówno więc przez porównanie imiennych spisów zwłok zidentyfikowa
nych w Katyniu, jak i przez porównania ogólnej ilości zwłok pomordowa
nych w Katyniu ,z ogólną ilością zaginionych z Kozielska — dochodzimy 
do wniosku, że wymordowani i pogrzebani w grobach katyńskich byli ci 
właśnie zaginieni z - Kozielska i — nikt więcej.

Należy tu zwrócić uwagę na jeden jeszcze charakterystyczny wypadek in
dywidualny. W obozie w Kozielsku znajdowała się jedna kobieta, porucz- 
nik-pilot, Janina z Dowbór-Muśnickich Lewandowska. Otóż jest faktem 
znamiennym, iż podczas gdy wycieczkę dziennikarzy w Katyniu, w 
kwietniu 1943 r, poinformowano, że w odkrytych grobach, obok zwłok ofi
cerów, znaleziono zwłoki jednej kobiety, oficjalny komunikat niemiecki nic 
o tym nie wspomina. Widocznie Niemcy, którzy nic nie wiedzieli o pobycie 
w obozie kozielskim jednej kobiety, zataili ten fakt w swym raporcie, są
dząc, że fakt znalezienia zwłok kobiecych podważa ich tezę o wymordowaniu 
w Katyniu kozielskiego obozu oficerów-jeńców. Tymczasem fakt ten w rze
czywistości tezę tę dodatkowo potwierdza.

Jak wspomniano wyżej, przy zwłokach znaleziono prócz dokumentów obo
zu kozielskiego jak liczne świadectwa szczepienia, sporo przedmiotów pa
miątkowych, jak drewniane cygarniczki i papierośnice z napisem „Kozielsk 
1940“, a ponadto też pewną ilość pamiętników i dzienników, które wszyst
kie są datowane z Kozielska. Wiadomo, że w Starobielsku oraz Ostasz
kowie jeńcy również zajmowali się wyrabianiem tego rodzaju pamiątek i 
że tam również wielu pisało dzienniki i pamiętniki. Gdyby jeńcy ze Sta
robielska i Ostaszkowa leżeli w grobach katyńskich, to biorąc pod uwagę, 
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że chodzi o kilka tysięcy ludzi, jest rzeczą niemożliwą, by przy ekshumacji 
nie znaleziono choćby kilku tego rodzaju pamiątkowych drobiazgów, dato
wanych ze Starobielska lub Ostaszkowa, albo dokumentów tamtejszej admi
nistracji obozowej.

Wreszcie, zwrócić należy uwagę na jeszcze jeden fakt znamienny: w obo
zie w Ostaszkowie zgrupowana została znaczna ilość jeńców spośród Pol
skiej Policji Państwowej. Jak wiadomo, polska policja nosiła mundury ko
loru granatowego, zarówno barwą jak krojem, już na pierwszy rzut oka 
znacznie różniące się od mundurów wojskowych. Otóż należy stwierdzić, 
iż na tę ogromną ilość szeregowych i oficerów policji zaginionych z Ostasz
kowa, żadnego z nich nie znaleziono pomiędzy odkopanymi zwłokami w Ka
tyniu i nie znaleziono ani mundurów, ani dokumentów policyjnych.

7. PRZESZŁO 10 TYSIĘCY JEŃCÓW POLSKICH 
ZGINĘŁO POZA KATYNIEM

Ustalenie tej tezy prowadzi do pytania: gdzie się podzieli jeńcy z obo
zów w Starobielsku i Ostaszkowie? Skoro nie zostali oni znalezieni w Ka
tyniu, gdzie wymordowano jedynie obóz kozielski, to pozostaje do rozwiąza
nia zagadka losu, który spotkał 3.900 jeńców ze Starobielska i 6.500 z Osta
szkowa.

Dzieje wszystkich trzech obozów wykazują zadziwiające podobieństwo. 
W tym samym czasie są one tworzone, taki sam reżym zostaje w nich za
prowadzony, w tym samym dokładnie czasie rozpoczęto i zakończono ich 
likwidację w ciągu kwietnia i maja 1940 roku. Również i sam sposób, me
toda likwidowania trzech obozów jest identyczna. We wszystkich trzech 
obozach podawano jeńcom takie same tłumaczenia przyczyn likwidacji obo
zów, tak samo formowano transporty, takich samych rozmiarów, tak samo 
wywożono wagonami więziennymi i tak samo na pewnych stacjach ślad 
się gubił...

Trudno na podstawie tych znanych faktów nie wysnuć wniosku, że los 
zaginionych był identyczny z losem tych pomordowanych, których odnale
ziono w Katyniu. Wszystko wskazuje na to, że — analogicznie oraz w 
tym samym czasie wywożonych i następnie zaginionych — jeńców Staro
bielska oraz Ostaszkowa spotkała taka sama śmierć, jak jeńców kozielskich. 
Muszą zatem na terenie Rosji znajdować się gdzieś, W miejscach dotąd niez
nanych dwa inne „Katynie“ albo też większa ilość miejsc stracenia, gdzie 
leżą jeńcy polscy, przeważnie oficerowie w ilości powyżej 10.000.

Czy istnieją w tym kierunku jakieś poszlaki?

a) JEŃCÓW ZE STAROBIELSKA WYMORDOWANO 
POD CHARKOWEM!

Katyń znajduje się stosunkowo niedaleko od Kozielska, mianowicie około 
250 km. i był znany od lat jako miejsce straceń tamtejszego okręgu. Ro
zumując przez analogię można postawić hipotezę, że na mordowanie jeńców 
polskich innych dwu obozów obrano również punkty niezbyt od nich od
ległe i może również poprzednio już używane jako miejsca straceń.“ Otóż 
istnieją pewne poszlaki, wskazujące, gdzie wyładowywano z pociągów za
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ginione transporty Starobielska, co musíalo następować już w bezpośredniej 
bliskości miejsca stracenia, podobnie jak st. Gniezdowo była o kilka kilo
metrów od Katynia. Istnieją na ten temat dwie relacje.

A dniu 25 kwietnia 1940 roku wyjechała ze Satrobielska tak zwana gru
pa specjalna około 65 osób. W czasie podróży przez Woroszyłowgrad i 
Charków, niektórym jeńcom z tej grupy udało się zamienić kilka słów z 
robotnikiem kolejowym, zajętym czyszczeniem wagonów w Charkowie. Ro
botnik ten powiedział jeńcom, aby się szykowali do wyładowania, gdyż 
wszystkich „waszych“ wysadzają w Charkowie i dalej wiozą samochodami.

Według relacji jednego z uczestników tegoż transportu, posiadanej przez 
redakcję książki, znaleziono też na ścianie wagonu napis polski: „14. 4. 40. 
— jedziemjr z jenieckiego obozu oficerskiego Starobielsk. Jesteśmy na sta
cji niedaleko Charkowa. Wysiadamy ..List w tej sprawie ogłosił w lon
dyńskim „Dzienniku Polskim“ z 24 kwietnia 1960, por. A. Mitręga.

Wiadomość o wyładowaniu w Charkowie, czy też koło tego miasta, w 
stosunku do grupy specjalnej nie okazała się prawdziwą, gdyż 
po paru godzinach postoju ruszono z Charkowa dalej. Nadmienić wy
pada, iż jeden z uczestników grupy specjalnej zapytał był sowiec
kiego politruka, spisującego przed wyjazdem ewidencję członków grupy, 
dlaczego to robią, podczas gdy nie sporządzali spisób grup innych. Politruk 
na to odpowiedział: „Mogę to tylko wam powiedzieć, że wyście najlepiej 
trafili“.

W dniu 12 maja wyjechał ze Starobielska drugi transport ocalonych, w 
ilości osób 19. Otóż według relacji uratowanego majora Moszyńskiego 
(wówczas kapitana) z grupy tej wysadzono na stacji w Charkowie dwie 
osoby: mjr. Runze oraz pchor. Pawlukiewicza, a na stacji Babynino oddzie
lono pchor. Czeczota, tak, że transport po przybyciu do Pawliszczew Bór 
liczył jedynie 16 oficerów.

b) LOSY OSTASZKOWA?

W obozie ostaszkowskim, jak wiadomo zgrupowana była w dużej ilości 
policja. Otóż jak stwierdziliśmy już poprzednio, w Katyniu zwłok przy
branych w mundury policyjne, łatwych do odróżnienia, ani też posiadają
cych przy sobie dokumenty wskazujące na ich przynależność do policji pol
skiej" — nie znaleziono. Nie odnaleziono też w ogóle żadnych zwłok osób, 
o których pobycie w Ostaszkowie istnieją relacje, ani żadnych dokumentów^ 
stwierdzających poprzedni pobyt ofiar katyńskich w tym obozie.

Relacja, którą zamieszczamy w rozdziale III-cim, mówi ża transport 
jeńców z Ostaszkowa z dnia 28 kwietnia 1940, skierowano na stację Bolo
goje, czyli w kierunku północnym, odwrotnym od Smoleńska. Tam jeden 
wagon, w którym jechał autor relacji, odczepiono od głównego składu po
ciągu, którego los pozostał nieznany. Należy zaznaczyć, iż jest to jedyna 
relacja spośród transportów wywożonych w tym okresie z Ostaszkowa.

Czy należy zatem domyślać się, na podstawie analogii losów wszystkich 
trzech obozów, o której wspominamy wyżej, że zwłoki jeńców ostaszkow- 
skich leżą gdzieś w pobliżu stacji Bołogoje? Być może. Z drugiej strony 
nieznany jest nam fakt, czy jeńców wyładowano na tej stacji, czy też wie
ziono dalej. W tym ostatnim wypadku nie znamy kierunku podróży ani 
stacji docelowej. Są pogłoski, że była to Wiaźma.
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8. WERSJE O ZATOPIENIU JEŃCÓW POLSKICH

a) PIERWSZA POGŁOSKA

We wrześniu 1941 roku po przyjeździe do W.P. z półwyspu Kola (Białe 
Morze) grupy internowanych, przekazanych w lipcu 1940 roku władzom 
NKWD przez Litwinów i Łotyszów i umieszczonych początkowo przez Ro
sjan w obozie Juchnowo (smoleński obwód), krążyły wśród żołnierzy upor
czywe pogłoski, że na północnych wodach stała się jakaś tragedia ż trans
portem polskich jeńców. W owym czasie nikt z żołnierzy polskich nie przy
puszczał jeszcze, że zaginieni oficerowie nie zjawią się w szeregach wojska 
polskiego.

Pogłoski te nie dały się ująć w formę dokumentarnych zeznań, operowa
no bowiem wiadomościami zbyt ogólnikowymi, a dojście do źródła tych wia
domości było dla zainteresowanych organów niemożliwe. Ponadto nie przy
pisywano wówczas specjalnego znaczenia tym pogłoskom (było to bezpoś
rednio po tzw. amnestii), licząc się z tym, że w każdej chwili zjadą się 
z obozów oczekiwane tysiące oficerów.

b) ZEZNANIE PLUTONOWEGO POLICJI A. W.

Plutonowy A. W. przywieziony w czerwcu 1940 roku do obozu Griazowiec, 
gdy dopytywał się o los swych byłych towarzyszy z Ostaszkowa, ’-.słyszał 
osobiście od sowieckiego wartownika, że jeńcy z Ostaszkowa zostali poto
pieni. Według zeznań plutonowego, część tych wartowników podała innym 
żołnierzom polskim te same informacje o zatopieniu jeńców.

cj PROTOKÓŁ Z ZEZNANIA KATARZYNY GĄSZCIECKIEJ

Spisany dnia 26. I. 1943, w kancelarii D-twa APW przez strz. z cenz. 
St. J. (następują dane personalne). Uprzedzona o odpowiedzialności za 
fałszywe zeznania podaje:

„W czerwcu 1941 roku jechałam jako aresztowana do obozów pracy w 
Korni ASSR. Z Archangielska transport nasz załadowano na barki w licz
bie około 4.000 kobiet i mężczyzn. Barki holował statek. Wieziono nas 
przez Morze Białe, do ujścia rzeki Pieczory. W czasie jazdy przez Morze 
Białe, gdy siedziałam na pokładzie i płakałam, przystąpił do mnie jakiś 
młody Rosjanin, wojskowy z obsługi barki i zapytał mnie czego plączę. 
Kiedy mu wytłumaczyłam, że płaczę nad swoim losem, że mąż mój, kapitan 
rezerwy też został wywieziony, oświadczył mi, że już naszych oficerów nie 
ma. Na moje pytanie gdzie oni są, wyjaśnił drwiąco, że wszyscy zostali 
zatopieni właśnie tu, na Morzu Białym.

W ciągu dalszej na ten temat rozmowy, dowiedziałam się, że ów Rosja
nin wiózł poprzednio transport naszych oficerów i policji dwiema barkami 
w liczbie 7.000 osób. W pewnym miejscu na Morzu Białym statek holujący 
barki odczepiono, a obie barki rozmyślnie zatopiono.

Naszej rozmowie przysłuchiwał się jakiś starszy Rosjanin, też z obsługi 
barki i po odejściu tego młodego — przyszedł do mnie i powiedział, że to 
wszystko prawda. Ów staruszek okazywał mi duże współczucie, sam płakał
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i opowiadał, że był rwiadkiem zatopienia naszych oficerów i policji Przed 
zatopieniem barek obsługa sowecca weszła na statek, poprzednio podziu- Się d° wnętrza- ¿dy pySam »T<£ 
Kto się uratował — odpowiedziano mi, że wszyscy poszli ra dno“. * *

d) LUŹNE POOłOSKI O ZATOPIENIU

Spośrcd luźnych wersji i plotek krążących na północy Rosji na temat 
zatopienia na morzu oficerów pilskich, podajemy kilka:

P°lf^a fawiada nia> że dnia 1. VI. 1842, spotkała w po- 
p®wną .^03-,'lnk?> od której s ? dowiedziała, że ta Rosjanka w czerwcu 

1940 roku widziała w porcie Dvdi ika*)  bardzo dużo polskich jrfcówZfL 
O«X»rat d°wanych na statku- i yH oni w mundurach z odznakami.

S ySZał w Sierpniu 104 r. w porcie Dudinka, że obóz ten przy- 
tę?a p?z-v^cle 3-00’ ńęźniów, jadących statki >m z wysp" pół- Ofice - inni”»6 prryby-\ ? ążyły róźne wersje 0 zatopienistatku. 

Oncer N. i inni słyszeli wielckr >tme w Workucie o oficerach wywiezio
nych na Nową Ziemię i Ziemię Franciszka Józefa oraz o zatonięciu 3 barek 
ciągniętych przez holownik na Oceanie Lodowatym“. * ’

Relacje te i pogłoski, pochodź z rozmaitych źródeł należy zanotować.

) Położony W Syberii przy ujść a Jenisieja do Oceanu Lodowa ego.
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rozdział XV.

Wyrok Norymberski nie uzn J niemieckich zbrodniarzy 
wojennych winnymi mordu katyńskiego

Akt «« pr-™k= mS°WWbSS: St
“Va o

ïs sa». — 
wano w lesie katyńskim koło Smdeńska .

Bæ1 V.rjrœ 
nX^r-^dni cy^A^^ofic^^RAF^u^któ^zy " Vs^Î rcku S ze Stalagu“ Luft ' III a- < żagań (i*  meim«ku Saga«)
* ■?& SL««
ÏÏdïïïïdÆS w "ÎdmU i^Lyeh .px’.dtd.d z t»^ 
’k'T )"’ P^Pdto-kZ SEwS'lL.
B^=sfsSs 

skim.
-) „The Trial of German Major War Criminels“;J^eedings, ofInterna

tional Military Tribunal Sitting at Nuremberg, «"many. Part 7, 
thÎ^ÎVoX^rHS.lttôrney-âêim^by His Majestés Stationery Office. 

London 1947.
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Jest rzeczą charakterystyczną, że sowiecka agentura w Warszawie, czy
li „rząd“ Bieruta w dwudziestu rozdziałach swoich materiałów do oskarże
nia niemieckich zbrodniarzy wojennych, złożonych na ręce głównych oskar
życieli Międzynarodowego Trybunału w Norymberdze, nie uważał za sto
sowne zająć się zbrodnią katyńską. Uznano widać zarówno w Moskwie, 
jak następnie w posłusznej Warszawie, że sprawa ta jest zbyt „delikat
na“, aby dopuszczać na ten temat do głosu kogokolwiek poza jedynym 
oskarżycielem sowieckim.

Sprawa Katynia stała się tematem norymberskiego przewodu sądowego 
w dniach od 1—3 lipca 1946 roku. Przesłuchiwano jedynie sowieckich i 
niemieckich świadków. Zeznania te nie wniosły nic istotnie nowego do 
obszernych, ogłoszonych poprzednio i znanych, materiałów niemieckiej oraz 
sowieckiej strony. Nowością były zeznania bułgarskiego lekarza Markowa, 
który brał u< ¿iał w Międzynarodowej Komisji Lekarskiej z roku 1943, za
proszonej uo Katynia przez władze niemieckie oraz podpisał raport tejże 
komisji, stwierdzający odpowiedzialność sowiecką za zbrodnię. Świadek 
ten wyparł się podpisanego poprzednio raportu Międzynarodowej Komisji 
Lekarskiej i zeznał z kolei przeciw Niemcom na rzecz tezy sowieckiej. Bio- 
rąc pod uwagę ten fakt, że prof. Marków znalazł się jako Bułgar w strefie 
sowieckiej i był już poprzednio postawiony przed trybunałem sowieckim 
Bułgarii z powodu swego współudziału w Międzynarodowej Komisji Lekar
skiej, trudno uznać obiektywną wartość jego nowych zeznań.*)  Szkoda 
natomiast, że nie stanął jako świadek przed trybunałem w Norymberdze 
szwajcarski prof. Naville, który jako obywatel kraju neutralnego, uczony 
sławy europejskiej i były członek tejże Międzynarodowej Komisji Lekars
kiej mógł dawać gwarancję całkowitej bezstronności. Trudno ustalić przy
czyny dla których Międzynarodowy Trybunał w Norymberdze nie postarał 
się o zeznania tego bezstronnego świadka.**)

•) Patrz Rozdział VIII, 3.
•*) Osobny paragraf (VIII, 4) niniejszej książki jest poświęcony dodatkowym 

wypowiedziom prof. Naville'a na temat zbrodni katyńskiej, do których doszło 
już po ogłoszeniu wyroku norymberskiego w styczniu r. 1947 w Szwajcarii.
*•') Judgment of the International Military Tribunal for the Trial of German 
Major War Criminals (with the dissenting Opinion of the Soviet Member). 
Nuremberg 30th September and 1st October, 1946. London. His Majesty's Statio
nary Office, na str. 46—48.

Wyrok norymberski odczytany został w dniach 30 września i 1 paździer
nika 1946 roku. W tekście wyroku, według oficjalnego wydawnictwa bry
tyjskiego,***)  w rozdziale dotyczącym morderstw i złego traktowania jeń
ców nie znajdujemy zbrodni katyńskiej. Wyrok wymienia morderstwo po
pełnione na amerykańskiej Misji Wojskowej, która wylądowała za fron
tem niemieckim na Bałkanach w styczniu roku 1945, a liczyła około 12 do 
15 mężczyzn w mundurach, wymienia morderstwo popełnione na 55 ofice
rach brytyjskiego RAF‘u w marcu 1944 roku. Wyrok cytuje szereg instruk
cji niemieckich, nakazujących zlikwidowanie niektórych kategorii jeńców, 
ale na próżno szukalibyśmy wzmianki o największej zbrodni na jeńcach, 
popełnionej w ciągu wojny 1939—1945, mianowicie... zbrodni katyńskiej. 
Wymienia ją akt oskarżenia, nie znajdujemy jej w wyroku.

To przemilczenie posiada szczególną wymowę: OZNACZA ONO BO
WIEM, ŻE MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ WOJSKOWY W NO
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RYMBERDZE NIE UZNAŁ NIEMIECKICH ZBRODNIARZY WOJEN
NYCH WINNYMI ZBRODNI KATYŃSKIEJ.

Stwierdzić należy, że zastrzeżenia sowieckiego członka Trybunału, gen.
I. T. Nikiczenko wniesione do wyroku, nie dotyczyły zbrodni katyńskiej i 
nie miały z nią żadnego związku.

Przemilczenie mordu katyńskiego w wyroku norymberskim pbsiada zna
czenie kapitalni, i musi sprowadzić daleko idące konsekwencje, jeśli spra
wiedliwości międzynarodowej świata cywilizowanego ma się stać zadość. 
Polscy jeńcy nie popełnili masowego samobójstwa. Ktoś musiał być mor
dercą. Jeśli nie udowodniono tej winy Niemcom, jeśli nie udowodnił jej 
Trybunał Norymberski, w którym zasiadał i oskarżał przedstawiciel ZSSR, 
to sprawiedliwość międzynarodowa i sumienie ludzkości wymaga powtór
nego sądu w sprawie tego mordu polskich jeńców, przeważnie oficerów. 
Nie uznając bowiem Niemców winnymi tej zbrodni, Sąd Norymberski nie 
wskazał jedr.ak zarazem na rzeczywistych sprawców, nie nazwał ich po 
imieniu.

Ten nowy trybunał międzynarodowy jednak, który uznałby za swoje za
danie wymierzyć sprawiedliwość winowajcom mordu katyńskiego, musiał- 
by być wolny od dwu istotnych braków, które należy — z punktu widzenia 
podstawowych zasad prawnych — wytknąć sądowi w Norymberdze, gdy 
chodzi o zbrodnię, popełnioną na polskich jeńcach.

Po pierwsze:
„Nemo iudex in causa sua“ — nikt nie może być sędzią we własnej spra

wie. Jest to podstawowa i ogólna uznana zasada prawna. Wbrew niej 
wśród sędziów Międzynarodowego Trybunału w Norymberdze zasiadł przed
stawiciel tegoż Związku Sowieckiego, którego rząd jest niewątpliwie jed
nym z dwu podejrzanych o odpowiedzialność za popełnienie zbrodni katyń
skiej.

Po drugie:
Przewód norymberski nie wziął pod uwagę materiałów i świadectw zain

teresowanej strony polskiej, ograniczając się do materiału dowodowego, 
przedstawionego wyłącznie przez dwie strony podejrzane. Jako stronę pol
ską z punktu widzenia sprawiedliwości i sądu — a niezależnie od sytuacji, 
wynikłej z koniunktury politycznej — rozumieć należało niewątpliwie Rząd 
Polski w Londynie oraz te, podległe mu, polskie władze wojskowe, których 
podkomendni zostali w Katyniu wymordowani. Chodzi wszakże o ten 
Rząd Polski, który w okresie popełnienia oraz ujawnienia zbrodni był przez 
obóz sprzymierzonych narodów .demokratycznych w pełni uznawany oraz 
o dowództwo Polskich Sił Zbrojnych, walczących wówczas wspólnie przeciw 
niemieckiej przemocy — walczących od pierwszej chwili wybuchu wojny 
bez przerwy do jej końca i walczących już wówczas, gdy ZSSR pozostawał 
z Rzeszą niemiecką w stosunkach przyjaznych .

Świadectwa i materiały władz polskich są nieodzownym elementem no
wego procesu w sprawie Katynia, zarówno z punktu widzenia formalno
prawnego, jak i z punktu widzenia dochodzeń prawdy materialnej. Dopiero 
'"•wiem dokumenty, znajdujące się w posiadaniu strony polskiej, rzucają 
pełne światło na zbrodnię katyńską, dopiero one wskazują w sposób nie
wątpliwy i nieodparty na mordercę.
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Tego procesu nad mordercami z Katynia, my Polacy, mamy prawo ocze
kiwać. I nikomu twierdzić nie wolno, że wszyscy zbrodniarze wojenni zo
stali już ukarani, póki mordercy katyńscy pozostają bezkarni, a ręka spra
wiedliwości cywilizowanego świata nie ośmiela się na nich podnieść.



Uzupełnienia

I. SPRAWA KAPITULACJI LWOWA

Sposób, w jaki potraktowały Sowiety umowę o kapitulacji Lwowa, ilu
struje w szczegółowym sprawozdaniu, jeden z czterech uczestników pertrak
tacji ze strony polskiej. Relacja pisana jest z pamięci i brzmi jak nastę
puje;

„Zbliżali się bolszewicy. 19 września Lwów był zupełnie otoczony przez 
Niemców i bolszewików. Ostatnie natarcie załogi Lwowa w nocy 20-21 nie 
doprowadziło do połączenia z gen. Sosnkowskim. Również i jego oddziały 
zostały rozbite. Nie było widoków na dalszą walkę, nie mówiąc już o roz
kazach Nacz. D-twa, zabraniających walk z moskalami. W istniejących 
warunkach, walka dalsza była istotnie beznadziejna. W związku z tym d-ca 
obrony Lwowa gen. Langner, po wysłuchaniu opinii starszych dowódców 
i prezydenta miasta, zdecydował poddanie.

22 września w godzinach rannych, w Winnikach, gdzie stało dowództwo 
bolszewickie, zawarto z tym d-cą umowę o poddanie się załogi Lwowa. 
Ze strony polskiej byli: gen. Langner, płk. Rakowski, mjr. Jawicz z inspek
toratu gen. Sosnkowskiego i kpt. Czychiryn z DOK Lwów. Ze strony ro
syjskiej gen. Iwanow (mogę się mylić) d-ca oddziałów rosyjskich pod Lwo
wem, upoważniony przez gen. Timoszenko d-cę frontu i kilku innych star
szych oficerów rosyjskich. Tekst umowy składał się z kilku punktów: za
pewniał on naszym oddziałom swobodną możność przejścia granicy rumuń
skiej lub węgierskiej, zaś dla nie chcących, pozostanie w kraju jako cy
wilni, oczywiście na wolności.

W południe 22 września bolszewicy wkroczyli do Lwowa, kierując wziętą 
do niewoli załogę w ilości około dwa tysiące oficerów i osiem tysięcy szere
gowych na Tarnopol. Część szeregowych puszczono lub zbiegła sama, część 
oficerów zbiegła lub mając możność ukryła się, jednak większość ruszyła 
na Tarnopol.

Tam dostawiono oczywiście pod strażą, również gen. Langnera, płk. Ra
kowskiego i szereg innych oficerów (razem około 20 lub 30) ze sztabu obro
ny Lwowa. Gen. Langner i płk. Rakowski zażądali rozmowy z gen. Timo
szenko, by interweniować o dotrzymanie umowy, widząc, że gwarantowana 
możność przejścia granicy na Rumunię lub Węgry nie jest respektowana. 
Nie było wiadomości o reszcie załogi. Oficer rosyjski dowodzący eskortą 
mówił, że już zaczęto ich zwalniać. 24 lub 25 września gen. Langner, płk. 
Rakowski i mjr. Jawicz lub kpt. Czychiryn, jako tłumacz, byli u Timoszenki, 
który miał gwą kwaterę w Tarnopolu, celem interwencji. Przy rozmowie 
ze strony rosyjskiej był również Chruszczew. Timoszenko połączył się te
lefonicznie z Moskwą (być może udawał), potwierdził następnie, że warunki 
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umowy będą w pełni dotrzymane, że są już nawet częściowo zrealizowane, 
że jednak całość sprawy ma w swych rękach rząd rosyjski i sztab generalny 
w Moskwie. Gen. Langner zażądał możliwości interwencji w Moskwie, Ti- 
moszenko znowu połączył się telefonicznie z Moskwą, po czym przyrzekł w 
najbliższych dniach umożliwić wyjazd do Moskwy do rosyjskiego naczel
nego dowództwa.

Istotnie 27 lub 28 września gen. Langner, płk. Rakowski, mjr. Jawicz, 
kpt. Czychiryn, w eskorcie oficerów sowieckich odjechaliśmy samochodem 
z Tarnopola do Płoskirowa a stamtąd samolotem do Moskwy. Przylecie
liśmy w godzinach popołudniowych. Z lotniska powieziono nas do sztabu 
generalnego, gdzie jakiś generał, występujący razem z pułkownikiem, zdaje 
się Bogomowem (ostatni attache bolszewicki w Warszawie), zawiadomił nas, 
że wkrótce b iziemy przyjęci przez gen. Szaposznikowa, szefa sztabu gene
ralnego, ź' .ędziemy mieszkać w Moskwie. Po tej rozmowie odwieziono 
nas samochodem (było już ciemno) do m. Kucewo lub Goncewo, odległego 
około jednej godziny jazdy samochodem do Moskwy, do samotnego domu, 
którego rejon otoczony był wysokim parkanem. Straż w ubraniach cywil
nych. Stale twarzyszył nam ubrany po cywilnemu oficer NKWD. Na
zajutrz zażądał gen. Langner rozmowy z Szaposznikowym i powtarzał to 
żądanie, codziennie — została ona umożliwiona dopiero po kilku dniach. 
Mogło jednak jechać tylko dwu spośród nas, z powodu „braku miejsc w 
samochodzie“. Pojechał gen. Langner i kpt. Czychiryn lub mjr. Jawicz, 
oczywiście pod eskortą. Po niej gen. Langner powrócił tego samego dnia’ 
Treść rozmowy, powtórzona wówczas przez gen. Langnera, była następu
jąca:

a) gen. Langner zażądał pełnego wykonania umowy w szczególności co 
dc uwolnienia oficerów i szeregowych załogi Lwowa i umożliw. nia im 
przejścia za granicę. Wskazał, że ma szereg danych, że umowa nie jest 
respektowana, np. choćby kilkunastu oficerów sztabu obrony, więzionych 
razem z nami w Tarnopolu. Gen Szaposznikow odpowiedział, że warunki 
umowy będą w pełni wykonane, że znaczną liczbę już zwolniono, że Timo- 
szenko. otrzymał z Moskwy odpowiednie zarządzenia, że oficerowie trzymani 
w Tarnopolu zostali już częściowo zwolnieni, a pozostało tam tylko "kilim, 
bysmy się po powrocie tam sami o tym przekonali, że nie powinniśmy mieć 
co do tego żadnych obaw, bowiem cały świat wie dobrze, że Rosja zawsze 
dotrzymuje zawartych umów;

b) gen. Szaposznikow pytał o nasze fortyfikacje na naszej wschodniej
granicy, oraz w centrum Polski. Gen. Langner odpowiedział, że on był 
tylko d-cą administracyjnym DOK, a więc nic o tym nie może powiedzieć 
bowiem ta sprawa należała wyłącznie do inspektorów armii. Stwierdzał’ 
ze mając zresztą w swym ręku nasze wschodnie fortyfikacje, wiedza tvm 
samym wszystko o nich; ‘ ’ *

c) gen. Szaposznikow zapytał, czy gen. Langner ma jeszcze cośkolwiek 
do omówienia. Otrzymał od gen. Langnera odpowiedź, że przybycie jego 
tutaj ma na celu wyłącznie interwencję co do wykonania umowy. Gen. 
Szaposznikow odrzekł, że to już załatwione pozytywnie i rozkazy w tej spra
wie zostały wydane, że gdy gen. Langner wróci do miejsca postoju Timo- 
szenki, sam będzie się mógł o tym przekonać;

d) na tym zakończyły się rozmowy gen. Langner—Szaposznikow.
Jeszcze kilka dni byliśmy pod Moskwą, po czym odwieziono nas na lot

nisko, skąd eksportowani przez ubranego po cywilnemu oficera NKWD
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odlecieliśmy do Płoskirowa (nocleg), a stąd do Lwowa (lotnisko Skniłów) 
W czasie całego pobytu pod Moskwą, wolno nam było poruszać się ty! ko 
po ogrodzie należącym do domu, w którym mieszkaliśmy, uprzedzeni, że 
zbliżanie do parkanu jest wzbronione. Kilka kroków z tyłu szło stale za 
każdym z nas dwu cywilnie ubranych oficerów NK Poza tym obcho
dzenie się z nami było bez zarzutu, a warunki mieszkaniowe i wyżywienie 
normalne. Razem, byliśmy tam około tygodnia.

Z lotniska Skniłów przewieziono r.as samochodem do Lwowa. Po drodze 
powiedziano, że Timoszenko ma swą kwaterę we Lwowie, więc przyjazd 
do Tarnopola zbyteczny. Zawieziono nas do budynku korpusu kadetów, 
gdzie był sztab Timoszenki. Tu gen. Langner z kpi. Czychirynem, jako 
tłumaczem udał się do Timoszenki. Gdy powrócił, mówił, że:

a) Timoszenko powiedział, że rozkazów o których mowa jeszcze z Mos
kwy nie ma. lecz ma wiadomość, iż lada dzień nadejdą;

b) Timoszenko nie mógł się połączyć telefonicznie z Moskwą, by w obec
ności gen. Langnera interweniować w tej sprawie;

c) Kilka dni musimy zatrzymać się we Lwowie, bowiem rozkazy wyko
nawcze przyjdą. Polska załoga Lwowa jest w rejonie Tarnopola (oficero
wie), a większość szeregowych już puszczono wolno;

d) Prosi o przybycie za kilka dni, a wtedy już na pewno będzie miał 
pozytywną odpowiedź.

Odwieziono nas samochodami pod eskortą do rosyjskiego. komendanta 
miasta. Zajmował on mieszkanie służbowe d-cy OK, a był nim gen. Iwa
now, ten który dowodził wojskiem rosyjskim pod Lwowem. Po rozmowie 
z nim (na ogół powtórzył, że musimy czekać na odpowiedź Moskwy), jut 
pod eskortą umundurowanych oficerów NKWD odjechaliśmy do wyzna
czonego nam mieszkania (ul. Kochanowskiego). Gen. Langner otrzymał 
zezwolenie mieszkania u swych krewnych, czy znajomych, a kpt. Czychiryn 
w swym dawnym mieszkaniu (mieszkał stale we Lwowie). Płk. Rakowski 
i mjr. Jawicz zostali. Wszyscy byliśmy pod dyskretnie widoczną eskortą. 
Gen. Langner udawał się do Iwanowa, żądając rozmowy z Timoszenką, by 
interweniować. Albo jej nie uzyskał, lub raz jeden (nie pamiętam), lecz 
poza ogólnikami, że umowa będzie dotrzymana, nic realnego me otrzymał. 
Zaostrzono dozór nad nami, trzeba się było meldować dwa razy dziennie 
w NKWD. Widziałem, jak postępują bolszewicy we Lwowie, chodziły słu
chy, że tak samo jest w całej części kraju przez nich zajętej. Postanowiłem 
czekać na oznaki wykonania urąowy do 15 października 1939, a w razie bra
ku ich, przejść skrycie granicę rumuńską i udać się do naszej armii we 
Francji. Zamiar ten wykonałem w drugiej połowie października, niestety 
bez powodzenia. . . ,

Warunki umowy zawartej przy poddaniu załogi Lwowa, nie zostały przez 
Rosję dotrzymane“.

II. ŻOŁNIERZE POLSCY W NIEWOLI SOWIECKIEJ

Jak wiadomo Sowiety po napaści dokonanej na Polskę w roku 1939, za
garnęły znaczną liczbę jeńców nie tylko oficerów, ale i szeregowych (patrz 
rozdziały I-IV i XIV). Praca niniejsza poświęcona jest sprawie tych 
jeńców przeważnie oficerów, w stosunku do których istnieje pewność, że 
zaginęli bezpowrotnie. Jaki jednak los spotkał pozostałą masę jeńców?
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Istnieje szereg relacji, które częściowo odpowiadają na to pytanie. Los 
wszystkich jeńców w znacznym stopniu zbieżny był z losem zaginionych i 
relacje szeregowych naświetlając charakterystyczne metody sowieckie, po
służyć^ mogą pod pewnym względem do ujawnienia tych warunków i oko
liczności w jakich żyło i zaginęło w Sowietach około 15 tysięcy jeńców pol
skich, przeważnie oficerów. — Nadmienić też wypada, że jakkolwiek istnieją 
pewne luki i nie posiadamy wyczerpujących w tym kierunku materiałów 
to jednak z zebranych dotychczas zdaje się nie ulegać wątpliwości, że znacz
na część szeregowych podzieliła w Sowietach los swoich oficerów i rów
nież zaginęła bez wieści.

Na podstawie wymienionych relacji, referat historyczny kancelarii APW 
opracował w całokształcie historię jeńców polskich w Sowietach.

Z pracy tej podajemy niektóre wyjątki:

„Przeżycia żołnierzy polskich w niewoli sowieckiej ze względu na swój 
zupełnie wyjątkowy charakter należą nietyle do historii wojny polsko-so
wieckiej, ile do dziejów martyrologii narodu polskiego. Los jeńców pol
skich w ZSSR od września 1939 roku nie ma odpowiednika w historii“.

„Sowiety nie uznają konwencji genewskiej z r. 1929, wychodząc z założe
nia, iż postanowienia „państw kapitalistycznych“, wkraczające w dziedzinę 
etyki, nie mają żadnej wartości“.

„Przy wzięciu do niewoli żołnierzy polskich, bolszewicy natychmiast do
konywali podziału na oficerów i szeregowych, bynajmniej nie w celu trak
towania oficerów zgodnie z art. 21 Konwencji Genewskiej, lecz po to, aby 
wyłączyć niewątpliwych wrogów proletariatu. Do grupy oficerów dołą
czano często policjantów, żołnierzy KOP, żandarmerię, Straż Graniczną i 
cywilnych sędziów, prokuratorów i urzędników administracji państwowej“.

„Posądzenie szeregowego o posiadanie i ukrywanie stopnia oficerskiego, 
narażało go na różne kary, bicie i tortury“.

„W tych obozach, gdzie oficerowie znajdowali się razem z szeregowymi, 
bolszewicy wyznaczali oficerów na roboty najbardziej przykre i połączone 
z upokorzeniem“.

„Posiadanie więc stopnia oficerskiego było dla jeńca wojennego w ZSSR 
okolicznością obciążającą“.

„Jeńcy polscy w ZSSR, nie tylko oficerowie ale i szeregowi, byli pozba
wieni podstawowych praw, przysługujących każdemu jeńcowi, który nie jest 
przestępcą. Pod tym względem zwyczaje sowieckie są w rażącej sprzecz
ności z uchwałami genewskimi“.

„Przede wszystkim, wbrew art. 8 Konwencji genewskiej, który nakazuje 
stronom wojującym o wszelkim wzięciu do niewoli jeńców powiadamiać w 
jak najkrótszym czasie stronę zainteresowaną, za pośrednictwem biur infor
macyjnych, — władze sowieckie nie tylko nie powiadomiły nikogo, kto. z 
żołnierzy polskich znajduje się w obozach jeńców, ale przeciwstawiały się 
wszelkim próbom ustalenia stanu faktycznego“.

„W tych warunkach ustalenie dokładnej liczby jeńców staje się niemoż
liwe. Dlatego też sprawa jeńców polskich w ZSSR jest do dnia dzisiej
szego niewyjaśniono i otoczona tajemnicą. Pewne cyfry podała „Krasnaja 
Zwiezda“, oficjalny organ Armii Czerwonej, w rocznicę „wyzwolenia Za
chodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi“. (Patrz rozdz. I i IV).

„Szczególnie ciężkie dla jeńców były dwa okresy. Pierwszy — to po
czątki niewoli, kiedy wielkie masy żołnierzy polskich trafiły do zupełnie 

269



nieprzygotowanych obozów i przechodziły wyjątkową poniewierkę, połączo
ną z chronicznym głodem. Wówczas tylko żarowi i silni mogli wyjść bez 
szwanku, natomiast ranni i chorzy byli zdani na laskę Opatrzności. Przy
kładem może służyć obóz w Szepetówce, gdzie — ,-ze względu na brak do
statecznej ilości ustępów wszędzie spotykano brudy, a liczni ranni i chorzy, 
porzucani na korytarzach, pomimo nadludzkich wys łkow polskich sanita
riuszek, leżeli dosłownie w kale ...“.

„Słabsi fizycznie ulegali różnym chorobom i prędko załamywali się psy
chicznie“.

Praca jeńców w ZSSR odbywała się w warunkach całkowicie sprzecz
nych z postanowieniami Konwencji Genewskiej. Przeznaczano do niej nie 
tylko jeńców zdrowych i fizycznie silnych (art. 27-30), lecz również słabych 
i chorych. . .

Dzień pracy dochodził niekiedy do 16-18 godzin, odpoczynek niedzielny 
przeważnie nie istniał.

Konwencja genewska w specjalnym rozdziale (art. 31-32) omawia pra
cę niedozwoloną, którą jest praca mająca związek z działaniami wojennymi 
lub w warunkach niezdrowych i niebezpiecznych. Większość obozów jeń
ców polskich w ZSSR była przeznaczona do prac związanych z działaniami 
wojennymi. e .

Pięć wielkich zespołów obozów na terenie sowieckiego zagłębia doniec
kiego i w rejonie Rogu, było rozmieszczonych przy kopalniach rudy żelaz
nej i węgla. Ruda i węgiel, wydobywane rękami żołnierzy polskich, szły 
do połowy 1941 roku do Niemiec. Na tym tle w obozie w Margańcu doszła 
do strajku, gdyż jeńcy nie chcieli pracować na korzyść Niemców.

Nie da się ustalić, ilu jeńców polskich zginęło w katastrofach w kopal
niach sowieckich, ilu zostało inwalidami, gdyż władze sowieckie ukrywały 
stan umarłych i kalek.

Pierwsze obozy jeńców polskich, wziętych do niewoli przez oddziały armii 
czerwonej, powstały na terenie Polski i miały charakter prowizoryczny.

Okropne warunki obozów przejściowych wpływały na liczne ucieczki, 
które na terenie Polski były łatwe, jednak sporo żołnierzy wierzyło zapew
nieniom bolszewików o zwolnieniu za kilka dni i czekało na przepustki.

Jeżeli chodzi o ruch większych grup jeńców w pierwszym okresie nie
woli, da się ustalić następujące kierunki. Z obozów na terenie Polski skie
rowano jeńców — głównie — do Szepetówki, Starobielska, Kozielska i Osta
szkowa. Do innych obozów, jak np. do Putywla, Griazowca, Suzdala, tra
fiały małe grupy. Pierwotnie w obozach umieszczano oficerów razem z 
szeregowymi, choć w różnych barakach, potem zaczęto tworzyć obozy ofi
cerskie, usuwając w październiku 1939 r. szeregowych z Kozielska i Staro
bielska. Szeregowi z Kozielska zostali przeważnie wywiezieni do Polski, 
gdzie powstały liczne drobne obozy. Ze Smoleńska, Putywla i innych obo
zów szeregowych skierowano do kopalni węgla i żelaza na południu ZSSR. 
Policjanci, KOP, żandarmeria w znacznym stopniu zostali wysłani do Osta
szkowa, który w 1939—1940 był już obozem jeńców-Polaków.

W ten sposób ruch jeńców oficerów był jednokierunkowy: z zachodu na 
wschód, ruch zaś szeregowych był bardziej złożony: najpierw z zachodu 
na wschód, potem dla jednych — droga powrotna, dla innych kierunek na 
południe, dla jeszcze innych — na północ. Pewna stabilizacja zaznaczyła 
się w końcu 1939 r. i trwała do wiosny 1940 r. W tym czasie jeńcy po
jedynczo małymi grupami byli przerzucani z miejsca na miejsce, ale stan 
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ilościowy obozów nie ulegał zmianie. Natomiast z wiosną 1940 r. rozpo
częła się likwidacja obozów oficerskich i podoficersko-policyjnegc (Staro
bielsk—Kozielsk, Ostaszków) i obozów w południowych okręgach górniczych 
(Jelenówka, Karakub, Krzywy Róg, Marganiec, Zaporoże).

- Przeprowadzona na rozkaz D-cy Armii Polskiej na Wschodzie ankieta 
wśród byłych jeńców w ZSSR pozwoliła na ustalenie 138 obozów jenieckich.

Zarysy dziejów poszczególnych obozów siłą rzeczy zostały skreślone bar
dzo nierówno, zależnie od posiadanych danych, wydobytych z ankiety. Po
mimo te niedokładności i nieuniknione usterki, ogólny obraz losu jeńców 
zarysował się zupełnie wyraźnie, rozmieszczenie zaś obozów dało się odtwo
rzyć ze znaczną ścisłością.

Większość obozów (przeważnie małe liczebnie) znajdowała się na terenie 
Polski. Obóz w tych wg posiadanych relacyj/było 90.

Na teren e ZSSR istniało 48 dużych, a niekiedy olbrzymich obozów, które 
były rozmieszczone na terenie trzech sowieckich republik: Ukraińskiej, 
Rosyjskiej i Korni ASSR.

Obozy na terenie największej sowieckiej republiki — Rosyjskiej, były 
rozrzucone na olbrzymiej przestrzeni od centralnej Rosji (Małachówka pod 
Moskwą, Kozielsk, Suzdał i inne) do Murmańska. Obozy na terenie obłasti 
Archangielskiej — Kotłas i Urdoma, były organicznie związane z obozami 
w Korni ASSR.

Resztę stanowią obozy przejściowe, obozy, w których jeńców nie zmusza
no do pracy poza murami obozów, oraz inne, których charakteru nie.dało 
się ustalić na podstawie posiadanych relacyj.

Relacje te nie dają ścisłej odpowiedzi na podstawowe pytanie: ilu żoł
nierzy polskich dostało się do niewoli sowieckiej? Całkiem pewne cyfry 
dotyczą ostatnich dni istnienia czterech obozów, z których wyszli nierwsi 
żołnierze Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR.

Cyfry te są niewspółmiernie małe w stosunku do oficjalnych danych so
wieckich, stwierdzają bowiem obecność mniej niż 10% wszystkich jeńców. 
Nasuwają one nowe pytania i wątpliwości.

III. JAK DOSZŁO DO OŚWIADCZENIA KOMISARZY 
BERII I MERKUŁOWA

Oświadczenie złożone przez komisarza NKWD Berię i komisarza NKWD 
Merkułowa wobec grupy oficerów polskich (patrz rozdział IV, 5, str. 30), 
nabiera pełnej wagi dopiero po zapoznaniu się z okolicznościami w jakich 
doszło do tej rozmowy w więzieniu na Łubiance. Okazało się bowiem w na
stępstwie, że jeszcze przed wybuchem wojny z Niemcami chodziło bolszewi
kom o tworzenie czerwonych oddziałów polskich, które by się stały powol
nym narzędziem, zarówno w rękach sowieckiego dowództwa, jak sowieckiej 
polityki i jej zamiarów w odniesieniu do Polski.

Ze szczegółowych raportów, dokumentów ; innych relacyj będących dziś 
w posiadaniu polskich władz wojskowych wynika, że już w pierwszych 
miesiącach, po deportowaniu i osadzeniu w obozach tysięcy oficerów pol
skich, przystąpiły władze sowieckie do energicznej penetracji wśród jeń
ców. Akcja organów NKWD zmierzała z jednej strony do rozwinięcia pro
pagandy komunistycznej i prosowieckiej, z drugiej zaś do stosowania środ
ków terroru, które by w rezultacie doprowadzić mogły do psychicznego za
łamania możliwie dużej ilości oficerów. Powtarzające się przy tym ciągłe 
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badania i śledztwa służyły zarówno do wywarcia presji, jak dla selekcji 
i wyszukania wśród masy jeńców jednostek podatnych dla sugestii sowiec
kiej.

Spośród ogromnej masy oficerów polskich, deportowanych do Sowietów, 
jedynie drobna garstka, zaledwie kilku oficerów uległo załamaniu wew
nętrznemu i poszło na rozmowy, będące naruszeniem przysięgi wierności, 
bo prowadzące do służby interesom obcego mocarstwa. W tej liczbie zna
lazł się właśnie ówczesny ppłk. Zygmunt Berling.

Naprzód władze sowieckie dokonywały oceny, klasyfikacji szczegółowej, 
a w rezultacie selekcji na podstawie „rozmów“ z poszczególnymi oficerami 
w końcu wyeliminowały grupę, którą przywieziono w dniu 10 października 
1940 roku do Moskwy. Umieszczono ich w więzieniu Butyrskim, ale w wa
runkach wyjątkowo uprzywilejowanych. Podczas pobytu w tym więzieniu 
oficerowie wzywani byli i badani pojedynczo w gabinetach obok kancelarii 
więziennej, przeważnie każdy przez innego oficera NKWD, w formie ra
czej uprzejmej „pogawędki“. Przesłuchania te miały na celu nastawienie 
oficerów przez rzucenie pewnych sugestii wypuszczenia na wolność i two
rzenia oddziałów polskich w Rosji.

V’ jakim kierunku szły te sugestie ilustruje późniejsza relacja jednego 
z oficerów tej grupy, wybranej przez bolszewików:

„Gdy na zadane pytanie odnośnie mojego stosunku do Niemców oświad
czyłem, że jesteśmy dalej w walce z Niemcami, że oni (tj. bolszewicy) unie- 
możliwili nam dalszy opór, że każdej chwili będziemy dalej walczyli, jak 
będziemy wolni i otrzymamy rozkazy od naszych władz, rządu i wodza — 
usłyszałem ironiczną uwagę, że nie ma Polski i nie ma rządu, a to co jest 
w Londynie — to operetka. Bardzo kategorycznie temu zaprzeczyłem, da
jąc argumenty prawne i podkreśliłem, że jako żołnierz wykonam każdy 
rozkaz mojej prawowitej władzy, która jest w Londynie. Na zapytanie, 
czy walczyłbym przeciw bolszewikom, oświadczyłem, że tak, jeślibym otrzy
mał taki rozkaz od mojej władzy — na co mój rozmówca (kom. bryg. Rajch- 
man) bardzo się rozgniewał i przerwał rozmowę zapewniając, że jeszcze 
ze mną pomówi“.

Do dalszych jednak rozmów z tym oficerem nie doszło. Widocznie uzna
ny został za nienadającego się do zamierzonego przez Sowiety celu, odsepa
rowany do reszty i osadzony w normalnym więz-ieniu. Podobnie postępo
wano z innymi oficerami, którzy odpadli od „grupy“. Pozostała ostatecznie 
grupa z ppłk. Berlingiem*)  na czele, przewieziona została w krótkim cza
sie do więzienia na Łubiance i traktowana w dalszym ciągu w sposób wy
szukanie uprzywilejowany. W dniu 13 października 1940 roku zaczęły się 
„rozmowy“ władz sowieckich z wymienionymi oficerami, które trwały do 
dnia 30 października 1940 r. — Wzywani oni byli do Gabinetu Komisarza 
Bezpieczeństwa Państwowego (NKGB) Merkułowa, gdzie rozmawiali z nim 
samym lub z Komisarzem Spraw Wewnętrznych (NKWD) Berią. — W roz
mowach tych komisarze sowieccy wykazywali początkowo wielką rezerwę

•) Ppłk. dypl. Berling był w Polsce dowódcą 6 p. p. leg. w Wilnie, następnie
4. p. p.Jeg. w Kielcach. Został oddany pod Sąd Honorowy za niegodne oficera 
postępowanie z majątkiem swojej żony, z którą się rozszedł. Został ukarany 
„surową naganą“, a następnie przeniesiony w stan nieczynny.

W roku 1939 po napadzie Sowietów na Polskę i okupowaniu Wilna zgłosił się 
na rejestrację osób wojskowych, zarządzoną przez NKWD i został wywieziony do 
obozu jeńców w Starobielsku.
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i ostrożność. Wówczas jeszcze nie było mowy o Polsce czerwonej, a na 
razie tylko o tworzeniu oddziałów polskich pod egidą sowiecką, na wypadek 
wojny z Niemcami. I właśnie podczas jednej z tych rozmów padły zna- 
mienne słowa o „omyłce“ omówione w rozdziale IV.

Dalszy rozwój wypadków był następujący: 31. X. 1940, przewieziono ofi
cerów z Łubianki do willi w miejscowości Małachówka, odległej o 40 km od 
Moskwy. Do wi li tej sprowadzono po szczegółowej selekcji jeszcze kilku 
oficerów z innych obozów. W ten sposób na wiele tysięcy oficerów pol
skich, uwięzionych przez Sowiety, zaledwie 15-tu znalazło się w tej willi 
przezwanej następnie ironicznie, z powodu dobrych warunków material
nych w niej panujących — „willą szczęścia“.

Szefem grupy pozostawał w dalszym ciągu ppłk. Berling. Sytuacja zwol
na poczynała się wyjaśniać. Jeden z oficerów lokatorów „willi szczęścia“, 
zdaje taką relację: ’

„Zaczęła się praca nad przekształcaniem psychiki zebranych oficerów 
Mjd^yiiaTodówkt ’ WyrZeCZenia się wszVstkWo co polskie na korzyść III

Program polityczny kursu:
1)

2)

3)

Wykształcenie w duchu komunistycznym kadr przyszłych dowódców 
polskich oddziałów czerwonych.
Przygotowanie specjalne wyszkolonej jaczejki, do przyszłej pracy pro
pagandowej i akcji politycznej na odcinku polskim w ścisłym kontak
cie z NKWD.
Podstawowym hasłem głoszonym w MałachóWce było hasło- Polska 
czerwona, jako 17 Republica radziecka“.

Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej i utworzeniu, w rezultacie poro
zumienia, armii polskiej w Rosji ppłk. Berling zgłosił się do niej początko- 

Je<*nąk z niej zdezertował. Rozkazem personalnym D-twa 
APW Nr. 36, został skreślony z listy oficerów „wobec samowolnego opusz- 
Krasnowodsk“1Ska slużbowe£o’ Powierzonego mu w bazie ewakuacyjnej

W roku 1943 Zygmunt Berling mianowany zostaje przez Stalina gene
rałem i organizuje polskie oddziały wojskowe na usługach Sowietów.

IV. SPRAWA ZNALEZIONYCH ŁUSEK

A) ZACHOWANIE SIĘ NIEMCÓW

Polacy, dopuszczeni do Katynia, nie mogli wówczas znać i brać pod uwagę 
(patrz rozdz. IX i X) później opublikowanego przez Niemców oficjalnego 
zbioru materiałów katyńskich (patrz rozdz. VI), w którym sprawa łusek 
wystrzelonych w Katyniu ładunków pistoletowych, omówiona jest kilka- 
krotnic, nie traktowana jako tajemnica, a wyjaśniona ostatecznie.

Z zestawienia jednak ich relacji z treścią dokumentów sowieckich wynika 
charakterystyczna okoliczność, rzucająca ze swej strony pewne światło na 
całosc sprawy katyńskiej. Niemcy zaskoczeni byli zarówno samym fak
tem odkrycia grobów w Katyniu, jak też niektórymi szczegółami z tym 
odkryciem związanymi, na które nie byli przygotowani

Takim szczegółem, między innymi, była „oprawa łusek“.
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Niewątpliwie było objawem najzupełniej normalnym, że lokalne władze 
niemieckie, dokonywujące badań w Katyniu, poczuły się skonsternowane 
gdy stwierdziły, że znalezione na miejscu łuski pochodzą z pistoletów fa
brykacji niemieckiej. Zapewne uznały, iż rozgłoszenie tego szczegółu rzucić 
może dwuznaczne światło na całokształt sprawy i biorąc rzecz życiowo, 
było do przewidzenia, że zachowają swe odkrycia w tajemnicy, zanim nie 
skomunikują się z władzami centralnymi w tej sprawie.

Władze głównej komendy armii niemieckiej (OKH — Ooerkommando des 
Heeres) zwróciły się do komendy uzbrojenia i otrzymały od niej wyczerpu
jące wyjaśnienia dopiero dnia 31 maja 1943 roku.

Do tego czasu sprawa łusek była trzymana w tajemnicy, co pokrywa 
się ze sprawozdaniami przedstawicieli polskich, którzy bawili w Katyniu 
i poruszali ją w kwietnu i maju, czyli przed jej ostatecznym wyjaśnie
niem.

Jak wiadomo na podstawie znalezionych łusek, ustalono, że amunicja uży
ta do mordowania oficerów polskich, pochodzi z fabryki amunicyjnej Gus
taw Genschow Co. w Durlach koło Karlshruhe (Baden) i gilzy tej fabryki 
znaczone były „Geco, 7.65 D“. Duża ilość tej amunicji sprzedana była 
przed wojną między innymi do państw bałtyckich, Polski i Sowietów (patrz 
rozdz. VI).

Fakt dostaw większej ilości amunicji tego rodzaju potwierdzają władze 
polskie.

Bolszewicy zatem mordując oficerów polskich, mogli użyć do tego amu
nicji zarówno z własnych zasobów, jak też z zagarniętych przez nich na te
renie Polski, względnie państwa bałtyckich.

Komunikat sowiecki sprawę łusek pomija kompletnym milczeniem, jak
kolwiek enuncjacje niemieckie na ten temat znane już były autorom „Ko
munikatu“ przed jego ogłoszeniem.

B) WYJAŚNIENIA POLSKICH WŁADZ WOJSKOWYCH

Z kancelarii D-twa APW, otrzymaliśmy następujące wyjaśnienia:
W ZSSR zasadniczym typem stosowanej broni był rewolwer NAGAN. 

Ponadto w roku 1930 wprowadzono pistolet TOKAREW kal. 7.65 mm. W 
wojsku liniowym pistolet ten był mało rozpowszechniony, w wojskach NKWD 
natomiast jako poręczniejszy, był stosowany dość szeroko. Prócz tego od
działy NKWD — jak to widzieli polscy oficerowie, więzieni w Rosji —- 
bardzo chętnie posługiwali się pistoletami kal. 7.65 mm. skonfiskowanymi 
polskim oficerom.

Oficjalnym polskim pistoletem wojskowym był pistolet WIS kal. 9 mm. 
Pistolet ten wszedł jednak na uzbrojenie bardzo późno i był jeszcze sto
sunkowo mało używany, tak że olbrzymia większość oficerów miała pisto
lety, kupione na rynku prywatnym lub też pochodzące z poprzedniej wojny. 
Wśród tych pistoletów było wiele kal. 7,65 mm. Zwłaszcza do jakiegoś 
1929 roku bardzo rozpowszechnionym wśród oficerów był niemiecki pistolet 
policyjny kal. 7,65 mm. bardzo dogodny, jeden z najlepszych pistoletów, 
jakie podówczas były na rynku.

Amunicja 7,65 mm. do tych pistoletów, która była w naszych Składni
cach Uzbrojenia, pochodziła częściowo z zakupów za granicą, częściowo zaś 
? wojny poprzedniej. Bardzo dużo amunicji firmy GECO było na rynku 
prywatnym. Szczególniej Warszawska Spółka Amunicyjna sprowadziła ją
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(i to zarówno kalibry 7.65 mm., jak i 6,35 mm.) w bardzo dużych ilościach, 
tak ze wszystkie większe sklepy z bronią i amunicją w Polsce miały jej 
pod dostatkiem Toteż po roku 1939 w ZSSR były niewątpliwie duże ilości 
amunicji GECO z Polski, a to zarówno pochodzącej z konfiskaty w ssle- 
pach myśliwskich na terenie okupowanym przez ZSSR, jak i tej, która 
mieli przy sobie wzięci do niewoli oficerowie.

Czy, ile i jaką amunicję Rosjanie importowali z Niemiec, nie wiadomo. 
Transporty bowiem tranzytowe przez Polskę do Rosji nie podlegały kon- 
troll władz wojskowych.

Jedynie Niemcy mogą w tej sprawie mieć konkretne dane, gdyż eksport 
amunicj1 z Niemiec był dobrze znany władzom niemieckim. Z tego też 
względu ich s sierdzenie, że amunicja GECO była w użyciu w ZSSR, może 
mieć realne p jdstawy.

7,65 ,mm: Jest znaczn‘e dogodniejszy w noszeniu niż rewolwer 
NAGAN, ponadto jest znacznie poręczniejszy w strzelaniu z wolnej ręki 
i mniej męczy przy dawaniu większej ilości strzałów. Jest więc rzeczą 
zrozumiałą, że przy mordach masowych oprawcy posługiwali się tym ka-

V. JESZCZE RAZ O ŚWIADKACH SOWIECKICH

Procedura sądowo-śledcza w Sowietach jest tego rodzaju, iż nie ty'ko 
nie gwarantuje autentyczność zeznań świadków, ale nie przekonywuje ni
kogo, czy ludzie wymienieni w tej procedurze w charakterze świadków eg
zystują naprawdę. Jakaś zatem Michajłowa, czy Konachowskaja, mogą 
istnieć istotnie, ale równie dobrze mogą nie istnieć wcale. A jeżeli stnieją 
mogą zeznawać tak lub inaczej, mogą milczeć lub opowiadać, ale zawsze 
to tylko, co im odnośne władze sowieckie opowiadać każą... że system ten 
Jest w Sowietach notorycznie znany, świadczyć może ogromna ilość przy
kładów z praktyki sowieckiego przewodu sądowego, który w ich świetle na
biera cech tragicznej groteski. Cytujemy kilka z głośnych przed wojną 
na cały świat tak zwanych procesów moskiewskich, w czasie których oskar- 
żem przyznawali się do rzeczy fizycznie niemożliwych:

„Np. oskarżony Dawid wskazał jako miejsce spotkania z Trockim nie 
istniejący w Norwegii hotel, Natan Lurje otrzymywał od nie istniejącego 
jeszcze w r. 1932 Gestapo instrukcje, a Bermann konspirował w r. 1932 
ze zmarłym siedem lat przed tym emigrantem rosyjskim. Podobną rozmo
wę z nieboszczykiem przeprowadził w analogicznych prawie okolicznościach 
profesor Ramsin, a Piatakow leciał samolotem Widmo z Berlina do Oslo. 
Sąd zeznań tych nie kwestionował... (styczeń 1937)... oskarżony Lif- 
ino wVrecytował J®dnym tchem, iż w ciągu pięciu lat, tj. od 1932 do 
1936 spowodował 10.380 katastrof kolejowych, czyli pięć katastrof dzien- 
u1« ™ i"6,zeznania mnożyć można w setki“. („Sprawiedliwość Sowiec
ka ‘, Włochy 1945, str. 58 i 59).

Jeżeli w ten sposób zeznają w Sowietach oskarżeni, którzy w gruncie 
nie mają nic do stracenia, to czegóż spodziewać się można po zeznaniach 
świadków, którzy utracić mogą życie w wypadku złożenia niedogodnych 
dla władz zeznan?

Nie jest zatem objawem w procedurze sowieckiej niezwykłym, bądź obja
wem fatalnej omyłki w druku, że świadek (prawdopodobnie zresztą mitycz
ny) Jegorow, opowiadał w marcu, co się działo w kwietniu ... ale jest obja
wem w tej procedurze z kategorii notorycznych.

275



Nie istnieją zaś żadne względy, dla których zeznania wszystkich innych 
świadków wymienionych w komunikacie komisji sowieckiej miały by bu
dzić większe zaufanie, niż zeznanie „świadka“ Jegorowa.

VI. SPRAWA CIEPŁEJ BIELIZNY ORAZ SOWIECKA 
CENZURA WOBEC ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Możliwość obiektywnej oceny i naświetlenia sprawy Katynia w warun
kach prasowej cenzury sowieckiej, ilustruje sprawozdanie znanego literata 
i dziennikarza amerykańskiego W. L. White, który w swej książce pt. „Re
port on the Russians“, wydanej w New Yorku w roku 1945, pisze na str. 
133 i 134 co następuje:

„Kiedy Rosjanie zajęli z powrotem katyński las, zaprosili moskiewskich 
korespondentów, by zobaczyli groby Polaków, zamordowanych, jak twier
dzili, przez Niemców. Większość anglo-amerykańskich korespondentów — 
biegłych obserwatorów — uwierzyła zanim jeszcze przybyli, że to Niemcy 
dokonali tego mordu.

Trudno było stwierdzić' na pewno, kiedy zostali oni zastrzeleni, lecz je
den z bacznych reporterów spostrzegł, że ciało jednego z Polaków było 
odziane w długą zimową bieliznę i zwrócił na to uwagę przydzielonemu so
wieckiemu lekarzowi. Lekarz ów nadmienił, że większość ciał była odzia
na w ciepłą bieliznę, lub płaszcze, albo w jedno i drugie. To wydawało się 
potwierdzać teorię, że Polacy ci musieli być zastrzeleni raczej w kwietniu 
1940 roku, jak to udowadniają Niemcy, niż w sierpniu i wrześniu 1941 roku 
po wejściu Niemców, jak utrzymuje rząd sowiecki.

Gdy ten punkt widzenia poruszono wobec towarzyszących sowieckich ofi
cerów, wywołało to u nich wyraźne zmieszanie, wreszcie Rosjanie wysunęli 
argument, że klimat w Polsce jest tak niepewny, że płaszcze z futrem i 
długą bielizną mogą być noszone i we wrześniu.

Reporterzy woleli wierzyć opowiadaniom swoich aliantów, które najoczy- 
wiściej wskazywały na winę Niemców. Có więcej moskiewska cenzura 
skreślała wszystkie zdania, wyrażające jakąkolwiek wątpliwość.

Gdy reporter pisał: „Nie jestem ekspertem lekarskim, ale doktorzy mó
wią, że stan tych ciał dowodzi, iż mordu dokonali Niemcy“, to cenzura wy
kreślała hipotetyczną część zdania (zaznaczoną kursywą), zostawiając tyl
ko suche stwierdzenie.

Skreślone zostały również wszystkie zdania wskazujące na jakąkolwiek 
wątpliwość opinii korespondentów — takie słowa, jak „moim zdaniem“ i 
„prawdopodobnie“, „dowody jakie nam pokazano wskazywałyby“, z takim 
skutkiem, że sprawozdania, gdy dotarły do Ameryki potępiały tak samo 
zdecydowanie Niemców, jak to czyniły wydawnictwa „Prawdy“.

VII. KORESPONDENCJA I GAZETY

Wspomniany już były jeniec starobielski por. Mł. (patrz rozdział III), 
w swej niezmiernie szczegółowej i skrupulatnej relacji przedstawia okolicz
ności w jakich zezwolono jeńcom na korespondowanie z rodziną i znajomy
mi w Kraju.

Poniżej przytaczamy ustęp zapożyczony z tej samej relacji dotyczący 
gazet jakie jeńcy otrzymywali w obozie.
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Listy :
to ’Ll7 pof°wle &rudnia 1939 roku zezwolono nam korespondować. Walka o 
te elementarne prawa trwała od najpierwszych dni po przybyciu do obozu. 
Obiecywano nam stale, ze już, że może jutro... Po rosyjsku te lakoniczne 
rfowa brzmiały: „...na dniach“, „zawtra, poslezawtra...“. W połowie 

1,9^9.roku zezwolono nam wreszcie korespondować. Adres odbior- 
«A,m J^ł b<C. p,sany Y J1zyku dane80 kraju, obok zaś fonetycznie w pi- 
Sa AyJSkl^’-C° ył° d0S?Ć zab?wne; Adres zwrotny brzmiał jak na- 
stępuje, oczywiście w pisowni rosyjskiej:

1. Z.S.S.R.
^erv.^°Jennoplennych — lub też bez tego nagłówka.

o. Starobielsk.
4. Pocztowyj jaszczyk n 15.
5. Imię i nazwisko w brzmieniu polskim, bez stopnia wojskowego.

ayl° -na ™ies.iąc‘ Już w końcu grudnia zaczęły napły- 
wm pierwsze odpowiedzi z Kraju, a nawet z zagranicy.

W marcu 1940 roku zezwolono nam na wysyłkę po jednej depeszy Sadz«» 
t0 os‘atn,a,wŁladom°ść, jaka z obozu Starobielska dosfęgła^rodziny’ 

Napływ poczty nadchodzącej wzrastał z tygodnia na tydzień. Poczta ta 
me była reglamentowana terminami, rozdawano ją w miarę napływu 

r zczęsciarzfi którzy dosłownie za każdym razem dostawali listy 
byl1 * którzy nigdy żadnego listu nie otrzymali. Stan moralny

obozu doznał jednak olbrzymiej poprawy. Znam wypadki, że ludzie zło- 
ntgle^dżyK aPat,Q’ granlczącą z chorob^ umysłową, po otrzymaniu listu

Poczta wychodząca została urwana około 10 kwietnia, nadchodząca zaś 
trwała jeszcze do 26 kwietnia, po czym wszystko ustało. Wznowienie ko
respondencji rozpoczęło się w połowie września 1940 roku w obozie Gria XT::?i94Taró°ku^al d° PrZede dnia WOjny ---ko-niemiTckŁHj/So

Gazety :
„Propaganda o charakterze ogólnym, państwowym, była importowana do 

obozu za pośrednictwem radia, pism codziennych moskiewskich ( Prawda“ 
„Izwiestia ), paru charkowskich, oraz filmów. Prócz wySonych Za^et 
rosyjskich szczególnie obficie „Czerwony Sztandar“ oraz Głos Radzie^ 
« XWpny SkiaŻ°ną P°,SZ(W w Charkowie czy Kijowie Bibuły Z pi’ 
yN^JireW’ ?cz.?-° Przeczytaniu, przydawały się nam ogromnie“..“ 

m;rąinesle tej relacji należy nadmienić, żc właśnie „Głos Radzieck’' knch wkTS U 194°’ M P“ naj°bficiei z"a^anym X z wt

MII. ZABICI LEŻELI W GROBACH W TAKIM PORZĄDKU 
JAK ICH WYWOŻONO Z KOZIELSKA

jCrZy Gj0Llc: ‘> ?óry wyjechał z Kozielska dnia 26 kwietnia 
,ednym->Z dwu oc - jn-vth transportów skierowanych do Pawlisz- 

czew—Boru, ogłosił 3We wspomnienia (¿Lwów i WiW’ z dni;. 3 listopada 
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1947, nr. 47, artykuł pt. „Fakty katyńskie“), w których pisze na zakoń
czenie :

„Gdy wydobywano trupy ze wspólnych mogił w lasku katyńskim, okazało 
się, że zabici leżą w takim porządku i w takich par
tiach w jakich ich wywożono z Kozielska. A za
tem, razem pbok siebie leżeli generałowie Bohaterewicz i Smorawiński, a 
obok nich kilku pułkowników, razem z nimi wywiezionych. Studiując w 
swoim czasie niemiecką książkę o Katyniu, stwierdziłem tenże fakt również 
w stosunku do innych oficerów, których nazwisk już dzisiaj nie pamiętam.

Czy można przypuścić, aby Niemcy zadali sobie tyle trudu i mieli w 
ogóle możność ludzi rozstrzeliwanych w rok czy dwa po ich wywiezieniu 
z Kozielska (jak twierdzą bolszewicy) ustawić do egzekucji 
w tym samym porządku w jakim o p u á c i 1 i • Ko- 
zielsk? Nie... Jedyną odpowiedzią jest stwierdzenie, że ludzie ci 
byli rozstrzeliwani natychmiast po przybyciu 
do Katynia i stąd zamordowanych znajdujemy we wspól
nych mogiłach tak zgrupowanych jak wywożono 
ich żywych jeszcze z Kozielska. A jak ich wywożono, 
w jakim porządku o tym Niemcy jesienią 1941 roku wiedzieć absolutnie nie 
mogli“.

IX. ECHA ZBRODNI Z LATA 1940

Płk. Adam Sawczyński złożył redakcji książki relację o odgłosach zbrod
ni katyńskiej, które doszły go w lecie 1940, podczas gdy znajdował się w 
niewoli niemieckiej, w „Offlag II B“, w Arnswalde (Choszczno) na Pomo
rzu Zachodnim. Stwierdziwszy, że od początku niepokojono się tam o los 
oficerów-jeńców w niewoli sowieckiej, na podstawie informacji, które roz
maitymi drogami przenikały i podkreśliwszy, że na wiosnę r. 1940 doszła 
też z kraju wiadomość o urwaniu się korespondencji z oficerami w Rosji, 
płk. A. Sawczyński pisze, iż „w lecie 1940 doszły do mnie dwie wiadomości, 
odnoszące się do wymordowania oficerów polskich w Rosji: jedna ze źródła 
niemieckiego, a druga pośrednio ze źródeł litewskich“.

Pierwsza wynikła z procederu zgłaszania się oficerów polskich do wy
jazdu — na podstawie wymiany —? do Rosji Sowieckiej, do czego zresztą 
nie doszło. „Komendantem obozu w Arnswaldzie — pisze płk. A. S. — 
był stary dymisjonowany pułkownik kawalerii nazwiskiem Loebecke. Jun- 
kier meklemburski, większość swej służby odbył w Poznańskiem, na pierwszej 
wojnie światowej dowodził pułkiem ułanów w większości z Polaków zło
żonym — był on jednak niewątpliwie usposobionym życzliwie dla podległych 
sobie jeńców polskich. Jako tzw. polski komendant bloku miałem z nim 
sporo do czynienia, a władając biegle językiem niemieckim, niejednokrotnie 
i dużo z nim rozmawiałem. Otóż w czerwcu 1940, właśnie w okresie zgło
szeń na jedną z owych list do wyjazdu do Rosji „na wymianę“, ów Loebecke 
przystąpił do mnie w czasie spaceru i od razu zapytał mię mniej więcej 
w ten sposób: „Co wy macie z tym waszym zgłaszaniem się do wyjazdu 
na wschód?“ Odpowiedziałem mu zupełnie otwarcie, że tam jest jednak dla 
nas 'pewna s?':isa dalszej walki za naszą sprawą, której to szansy tu nie 
widzimy i to właśnie jest powodem owych zgłoszeń. Wywiązała się wtedy 
na poruszony temat dłuższa rozmowa, a w końcu Loebecke zapytał: „A 
zresztą, czyż wy nie wiecie, co oni z wami robią?“ Odpowiedziałem, że 
znamy wschód bardzo dobrze i jasno zdajemy sobie sprawę z tego, że za-
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nXkraS^a SZtnSa Się otworzy> mogą Się z nami dziać rzeczy bardzo 
przykre i ciężkie, ale to... nie zmienia postaci rzeczy. Wówczas Loebecke 
AwTn «li^ię nad uchem i głosem zniżonym powiedział

”ADriim Tf tam n?Ord,UJą ("Sle scMagen euch doch tot“), poczem urwał“.
Drugą informację otrzymał płk A. S. w lipcu 1940 r. od por. Alfonsa 

ińwhn 7lki.Ory ?r^ybył wtedy d° Arnswalde z obozu internowanych ofice
rów polskich pod Kownem, a który był mu znajomy sprzed wojny jako 
lPoddziałuTztanbunlUrdWOJSka- On W°jną cywilnym urzędnikiem 
opowiada płk A S ’ ”n J k aP°r SOW,e=kl na Litw? wzrastał, Koehler - 
powiada płk. A. S. — podobno za zezwoleniem starszego obozu zgłosił proś

bo n^pWdadtZ }htewsklch’ aby odstawiły go gdziekolwiek za granicę, byktyl- 
pracokla ISOddziT TTi"’ gdyż ™ad°™> - tam czeka, jako 
L-t . 1 Oddzlału- Został wowczAs zawezwany do wywiadu litew
skiego i t m powiedziano mu, że będzie wydany Niemcom, ate równocześ
nie wypytywano go o rożne rzeczy z dziedziny wywiadu. W jednei z roz :0KozP°eSCu0n0W°ó:PczaaWę P°lskicb - betach, a w S^nośd
w Kozielsku. Wówczas oficer litewski stwierdził: „Kozielsk jest nrzecież 
HS d Na.uwafa Koehiera, że to chyba niemożliwe, bo tam było 
s kH Ta ap ludzl>.oficer litewski miał wyrazić się w ten mniej więcej spo

X. MASOWE GROBY POD CHARKOWEM

P. Józef Garliński, oficer Komendy Głównej Armii Krajowej, a^esztowa- 
1943 roku w Warszawie, który po u. olnieniu 

wj-. 1945 przybył do W. Brytanii, złożył redakcji książki następującą re-

„W roku 1944 (wiosna, lato), przebywając w małym obozie koncentra- 
23? n" \ Wittenberge nad Łabą (obóz był filią centrali w Neuengamme 
pod Hamburgiem), spotkałem bolszewika, lat około 30, Greka z pochodze- 

lntellgenta>. kt07 na imię miał Alieksiej. Nazwiska jego nie mogę 
sobie przypomnieć, ale było, ono typowo greckie (o brzmieniu jak GeXo 
pulus). Bolszewik ten, jak mogłem się zorientować, był liniowym oficerem 
Czerwonej Armii Rozmawialiśmy wielokrotnie o Rosji i jej życiu

Pewnego razu Alieksiej powiedział mi, że na wiosnę roku 1940, gdy prze- 
by^ł W Cbalikcn?ię lub pod Charkowem, zauważył, że NKWD odgrodziło 
spory szmat ziemi i poczęło stawiać wysoki parkan z desek, który krył zu- 
Pelnie to co się za mm działo. Ludność miejscowa została poinformowana 
kno-n ę- n7?tefes°wac tymi robotami i nie zbliżać się do parkanu. Ni- 
kogo to nie dziwiło, bo po pierwsze były to czasy wojny, jakkolwiek Rosja 
wtedy oficjalnie jeszcze me wojowała, a nadto w Rosji Sowieckiej często 
zdarzały się takie rzeczy i podobne tajemnicze roboty. Gdy przyszli Niem
cy okazało się ze za parkanem były groby. (Aleksiej rysowa? nawet Th 
układ, ale układu tego już me pamiętam). Niemcy kazali je odkopać i 
ludność miejscowa odwiedzała je tłumnie. Wielu poznało wśród nieźle za 

i7 °k SWK°1Ch bl4skich' którzy wcześniej zostali zmobilizowani 
do wojska lub na roboty Wsrod Rosjan mówiło się wówczas, że NKWD 
w^tówd°ndłv ”Wredltlf,1 ’ ktorzy Przeszkadzali w wysiłku wojennym So
wietów. Odkrycie grobow wywołało wielkie wrażenie wśródJ ludności i 
Niemcy starali się to wykorzystać propagandowo. Alieksiej nie mówił o
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tym, że byli tam pomordowani także Polacy. Nie jest wykluczone, że mo
głem ten szczegół przeoczyć, bo rozmowy nasze były chaotyczne. O tyle to 
jednak jest nieprawdopodobne, że wówczas wiedziałem już o Katyniu, bo 
aresztowano mnie w kwietniu 1943 roku a nadto prasa niemiecka (która 
była i w obozach koncentracyjnych), szeroko, o Katyniu pisała. Alieksiej 
nie wspominał o obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Nie 
mogłem go wypytywać zbyt natarczywie, a nawet nie pytałem o Katyń, bo 
byliśmy w obozie koncentracyjnym, gdzie tego rodzaju rozmowy były bar
dzo niebezpieczne.

Dodatkowe szczegóły o Alieksieju: wzrost wyżej średni, włosy i zarost 
bardzo czarne, postawa dobra, piękny akcent rosyjski i w ogóle dobry po
ziom wiedzy i zachowania się. Cieszył się poważaniem wśród kolegów Ro
sjan, postawę w obozie miał dobrą, dużo odwagi cywilnej“.

XT. RAPORT AMERYKAŃSKIEGO OFICERA

We wrześniu 1950 roku ogłoszono w Stanach. Zjednoczonych raport ame
rykańskiego oficera o sprawie Katynia. Autorem był jeden z uczestników 
grupy alianckich jeńców, przywiezionych na miejsce zbrodni w maju 1943, 
o której pobycie na grobach polskich jeńców pisze szczegółowo w swojej 
relacji dr. M. Wodziński (patrz str. 173—176). Raport ujawnia po raz 
pierwszy nazwiska tych oficerów alianckich, których Niemcy nie ogłosili 
(podając jedynie anonimowo ich zdjęcia w lasku katyńskim — patrz w 
tekście) i których nie znał dr. Wodziński, pomimo zezwolonego z nimi 
kontaktu. Opis pobytu oficerów alianckich, zawarty w raporcie amerykań. 
skim, pokrywa się z relacją polskiego lekarza, nawet w drugorzędnych szcze
gółach, potwierdzając ścisłość obu relacji.

Według dziennika „The New York Times“ z 19 września 1950 r., raport 
ten został ujawniony przez Departament ObYony Stanów Zjednoczonych 
dnia poprzedniego, a już 19, czyli dzień później, poseł John E. Rankin, od
czytał na posiedzeniu Izby Reprezentatów w Waszyngtonie jego pełny 
tekst. Autorem jest ppłk. H. Van Vliet, jr. Znajdował się on w roku 
1943 w niewoli niemieckiej, w Oflagu koło m. Rotenburg i stamtąd został 
wraz z grupą towarzyszy niewoli zawieziony przez Niemców na groby ofi
cerów polskich w lesie katyńskim pod Smoleńskiem. Ppłk. Van Vliet stwier
dza w swoim raporcie, że odmówił on zarówno dobrowolnego udania się 
na miejsce zbrodni, jakoteż wypowiedzenia się na temat winowajców ma
sakry. O ile jest mu wiadomo, niemiecka propaganda nigdy nie wyzyska
ła jego pobytu w Katyniu dla swoich celów. Raport wymienia, jako in
nych członków grupy jeńców alianckich, zawiezionych do Katynia, nastę
pujące nazwiska: kpt. Donald Stewart z amerykańskiej artylerii polowej; 
ppłk Stevenson, płd.-afrykański oficer łączności oraz kpt. Stanley S. B. 
Gilder, brytyjski lekarz wojskowy.

Kiedy, po uwolnieniu, ppłk. Van Vliet przybył 5 maja 1945 roku do Sta
nów Zjednoczonych, gen. J. Lawton Collins, obecnie szef sztabu armii, a 
wówczas dowódca VII Korpusu, polecił mu udać się do Waszyngtonu, celem 
złożenia raportu ze swego pobytu w Katyniu. Raport ten polecił mu po
dyktować i odebrał od niego ówczesny zastępca szefa sztabu G-2, gen. mjr. 
Clayton Bissel. Sprawę całą polecono mu zachować w tajemnicy. W 
kwietniu br. natomiast gen. mjr. Floyd L. Parks, szef Informacji armii,
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Na podstawie raportu ppłk. Van v lieta wolno przyjąć, że zdjęcie powyższe przedstaw ia 
ppłk. płd.-afrykańskiego Stevensona i amerykańskiego kpi. Donalda Stewarta, przywie

zionych do Katynia w grupie jeńców alianckich



Mundur i zarys głowj-



zażądał od niego nowego oświadczenia, ponieważ jego oryginał z roku 
1945 został zarzucony, albo zaginął.

Raport, po szczegółowym opisie podróży pobytu w Katyniu i spostrzeżeń, 
poczynionych na miejscu zbrodni, zawiera następujące istotne wnioski: „Po
czątkowo, gdy prasa niemiecka nadała wielki rozgłos Katyniowi, sądziłem, 
że jest to dobrze spreparowane kłamstwo niemieckie, mające na celu oder
wanie zachodnich aliantów od Rosji. I, kiedy wciągnięty zostałem do wy
jazdu do Katynia, zdawałem sobie sprawę, iż Niemcy zrobią wszystko, aby 
mnie przekonać, że winę ponosi Rosja. Postanowiłem więc nie ulegać tej 
propagandzie... Wszelkimi sposobami staraliśmy się obalić twierdzenie 
niemieckie i uniknąć wniosku, że Rosjanie zabili. Lecz wreszcie, po wiel
kim ociąganiu się, doszedłem do ostatecznego wniosku, że opowiadanie nie
mieckie jest prawdziwe, że w tym wypadku Niemcy nie kłamią, że fakty 
przedstawiają się tak, jak mówią Niemcy. Myślałem dużo o tym przez 
siedem lat i muszę przyznać, że nigdy nie przedstawiono mi żadnego dowo
du rzeczowego, który mógłby być uznany jako dowód absolutny. (Należy 
też przypuszczać, że dokumentacja polska nie była ppłk. Van Vliet znana 
— przyp. red.). Ale wszystkie okoliczności, wrażenie, jakie odniosłem, gdy 
odwiedzałem groby, wszystko to zmusza mnie do konkluzji, że to zrobili 
Rosjanie...

Stopień znoszenia mundurów, a zwłaszcza butów przekonał mnie, że ofi
cerowie ci nie żyli już od dawna, gdyż inaczej buty i ubrania nosiłyby śla
dy znacznie większego zużycia. Był to punkt, na który Niemcy nie zwró
cili nam uwagi. Niemniej jest to jeden z najmocniejszych argumentów, 
wskazujących na datę mordu“.

Pomimo, że raport ppłk. Van Vliet'a miał być tajemnicą, wiadomość o 
jego istnieniu rozeszła się w kołach politycznych Stanów Zjednoczonych i 
dotarła m.in. do posła G. A. Dondero, który rozpoczął starania o jego pu
blikację, zwracając się z tym do kół wojskowych. Początkowo mu odmó
wiono .uzasadniając to tymi słowy: „Wobec tego, iż winowajcy zbrodni, po
pełnionej w Katyniu nie zostali dotąd ustaleni z całą pewnością oraz wobec 
tego, że raport zawiera — w świetle obecnej naprężonej sytuacji między
narodowej — szereg informacji bardzo delikatnej natury, ogłoszenie go 
jest uważane przez Departament Armii za niewskazane“. Pomimo tej od
mowy starania nie zostały zarzucone, a po wybuchu wojny koreańskiej po
seł J. D. Lodge poparł je argumentem, że w Korei komuniści mordują 
jeńców amerykańskich w taki sam sposób, jak zostali wymordowani ofice
rowie polscy w Katyniu. Ostatecznie we wrześniu 1950 roku raport zo
stał ogłoszony, przy czym ujawniono fakt zaginięcia oryginału z r. 1945, co 
wywołało liczne echa w opinii i prasie, nawiązujące do afery A. Hissa.

Na decyzję ogłoszenia raportu wpłynęły zapewne wypadki z dziedziny 
międzynarodowej, ale stało się to również w następstwie wytrwałych sta
rań o podniesienie sprawy Katynia i ukaranie morderęów, jakie były czy
nione od lat ze strony polskiej i amerykańskiej. W sierpniu r. 1949 pow
stał w Nowym Yorku, pod przewodnictwem b. ambasadora w Warszawie, 
Arthura Bliss Lane‘a Amerykański Komitet dla zbadania Zbrodni Katyń
skiej, liczni posłowie, jak: G. A. Dondero, J. D. Lodge, R. J. Madden, J. E. 
Rankin i D. J. Flood podnosili sprawę w Izbie Reprezentantów, a polskie 
społeczeństwo w St. Zjednoczonych popierało od dawna ten postulat na 
wielu zebraniach publicznych i w swoich wydawnictwach. Wreszcie ob
chody, urządzane —- z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia byłych Sowiec- 
Kich Więźniów Politycznych, mającego swoją centralę w Londynie — w 
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•ciągu roku 1950, jako w dziesiątą rocznicę zbrodni katyńskiej, które od- • 
bywały się we wszystkich krajach i na wszystkich kontynentach, gdzie ty ko 
znalazła się garstka wolnych Polaków, przypomniały ze szczególną siłą 
światu wolnemu haniebną zbrodnię, wołającą o sprawiedliwość.

XII. KOMISJA KATYŃSKA KONGRESU STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH

W jesieni-1951 r. akcja ta przyniosła dalsze, jeszcze poważniejsze rezul
taty. 18 września tego roku Izba Reprezentantów 82-go Kongresu Stanów 
Zjednoczonych przyjęła jednomyślnie rezolucję nr. 390, o powołaniu „ko
misji dla przeprowadzenia pełnych i całkowitych badań masakry katyńskiej, 
międzynarodowej zbrodni, popełnionej’ na żołnierzach i obywatelach Polski 
na początku II wojny światowej“. Przewodniczącym Komisji został kon- 
gresman partii demokratycznej ze stanu Indiana, Ray J. Madden, a człon
kami : Demokraci — Daniel J. Flood z Pensylwanii, Foster Furcolo z Mas
sachusetts, Tadeusz M. Machrowicz z Michigan i Republikanie — George 
A. Dondero z Michigan, Alvin E. 0‘Konski z Visconsin, Timothy P. Shee
han z Illinois. W skład biura wchodzili doradca prawny John J. Mitchell 
i jako sędzia śledczy Roman C. Puciński z Chicago.

Komisja rozpoczęła przesłuchiwanie świadków i zbieranie materiałów w 
Waszyngtonie 11 października 1951, po czym kontynuowała je w ciągu 
1952 roku: nonownie w Waszyngtonie — od 4 do 7 lutego; w Chicago — 13 
i 14 marca;’ w Londynie — od 16 do 19 kwietnia; w Frankfurcie nad Me
nem — od 21 do 26 kwietnia; jeszcze raz w Waszyngtonie — 3 i 4 czerwca 
oraz od 11 do 14 listopada. Rezultatem z górą rocznych prac Amerykań
skiej Komisji Kongresowej dla Zbadania Masakry Katyńskiej stał się mo
numentalny raport z 22 grudnia 1952 o numerze porządkowym druków kon
gresowych 2505. Raport na 2.363 stronicach zebrał wszelkie dostępne ma
teriały i świadectwa, dotyczące badanej zbrodni. Istotnym wynikiem prze
prowadzonego śledztwa są następujące konkluzje, które w przekładzie z 
angielskiego oryginału przytaczamy:

„Komitet jednomyślnie uznaje za dowiedzione, poza wszelką rozsądną 
wątpliwością, że sowieckie NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrz
nych) popełniło masowy mord polskich oficerów i intelektualnych przy
wódców w lesie katyńskim koło Smoleńska, w Rosji.

Materiał dowodowy, protokóły, zeznania i lica czynu zebrane przez Ko
mitet poprzez jego badania i przesłuchania podczas ostatnich 9 miesięcy, 
druzgocąco wykażą ludności świata, że Rosja jest bezpośrednio odpowie
dzialna za masakrę katyńską. Poprzez całe nasze postępowanie, nie na
trafiliśmy na iskrę dowodu ani nawet dalekiego, okolicznościowego mate
riału dowodowego nam przedstawionego, który mógłby oskarżyć jakiś inny 
naród o tę międzynarodową zbrodnię.

Jest faktem stwierdzonym, że około 15.000 polskich jeńców było interno
wanych w trzech sowieckich obozach: Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa 
w zimie 1939—1940. Za wyjątkiem 400 jeńców, o ludziach tych nie sły
szano, nie widziano ich ani nie dowiedziano się niczego od wiosny 1940. 
W następstwie odkrycia grobów w 1943, kiedy Niemcy zajmowali to tery
torium, stwierdzili oni, że 11.000 Polaków pochowanych było w Katyniu. 
Rosjanie odebrali obszar od Niemców we wrześniu 1943 i podobnie oświad
czyli, że 11.000 Polaków leżało w tych masowych grobach.
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Zeznania wysłuchane przez Komitet wskazują wielokrotnie na pewność, 
że tylko jeńcy internowani w Kozielsku zostali wymordowani w lesie ka
tyńskim. świadectwo Polskiego Czerwonego Krzyża ostatecznie ustala, że 
4.143 ciała wyekshumowano z siedmiu masowych grobów. Na podstawie 
dalszych dowodów, jesteśmy także pewni, że reszta tych 15.000 polskich 
oficerów — ci internowani w Starobielsku i’ Ostaszkowie — zostali wy
mordowani w podobnie brutalny sposób'. Ci ze Starobielska koło Charko
wa, a ci z Ostaszkowa doznali podobnego losu. Przedstawiono zeznania 
niektórych świadków, że jeńcy Ostaszkowa zostali umieszczeni na barkach 
i utopieni w Białym Morzu. Tak więc Komitet jest przekonany, że jest 
jeszcze co najmniej dwa inne Katynie w Rosji.

Nikt nie może mieć żadnych wątpliwości odnośnie do sowieckiej winy 
w sprawie katyńskiej masakry, kiedy weźmie pod uwagę następujące punkty 
materiału d wodowego:

1. Rosjanie odmówili zezwolenia na przeprowadzenie przez Międzynaro
dowy Komitet Czerwonego Krzyża neutralnego zbadania niemieckich oskar
żeń w 1943 roku.

2. Rosjanie nie zaprosili neutralnych obserwatorów do uczestnictwa w 
ich badaniach z 1944, za wyjątkiem grupy korespondentów prasowych za
wiezionych do Katynia, którzy zgodnie uznali, że „wszystko to było insce
nizacją“1 sowiecką.

3. Rosjanie nie przedstawili wystarczającego materiału dowodowego w 
Norymberdze — chociaż występowali tam nawet w charakterze oskarżycieli 
— aby uzyskać stwierdzenie winy niemieckiej w Katyniu przez Międzyna
rodowy Trybunał Wojskowy,

4. Komitet wystosował formalne i publiczne zaproszenie do ZSSR do
przedłożenia wszelkiego materiału dowodowego odnośnie do katyrisk:ej ma
sakry. Sowiety odmówiły współudziału w jakiejkolwiek, fazie bad ń Ko
mitetu. ’

5. Przemożny materiał dowodowy więźniów, poprzednio internowanych 
w trzech obozach, rzeczoznawców lekarskich, którzy przeprowadzali autopsję 
na zmasakrowanych ciałach oraz obserwatorów przywożonych na miejsce 
zbrodni, potwierdzają ostatecznie wyniki badań Komitetu.

6. Polscy przywódcy rządowi i' wojskowi, którzy konferowali ze Stali
nem, Mołotowem i szefem NKWD Berią przez półtora roku, starali się 
bezskutecznie odnaleźć miejsca pobytu polskich jeńców, zanim Niemcy od
kryli Katyń. To stanowi dalszy dowód, że Sowiety celowo zwodziły Pola
ków przez zaprzeczanie jakiejkolwiek wiadomości o tych oficerach, kiedy 
w rzeczywistości Polacy byli już pochowani w masowych grobach Katynia.

7. Sowiety wykazały przez swoją, starannie organizowaną maszynę pro
pagandową, że obawiają się poznania prawdy o Katyniu przez ludność 
P°za żelazną kurtyną. Zostało to udowodnione przez ich reakcję na wy
siłki naszego Komitetu i przez rozmiary miejsca w prasie i czasu w radio, 
poświęcone atakom na pracę naszego Komitetu. Przedrukowali oni też 
we wszystkich dziennikach poza żelazną kurtyną rzekomo „neutralny“ ro
syjski raport z 1944. Przeprowadzona w całym świecie kampania oszczerstw 
ze strony Sowietów przeciw naszemu Komitetowi została także pomyślana 
celem zablokowania jego badań.

8. Komitet uzna je, że jednym z powodów zainscenizowania niedawno 
przez Sowiety kampanii o „germ warfare“ — wojnie bakteriologicznej by
ła chęć odwrócenia uwagi ludności poza żelazną kurtyną od przesłuchań 
Komitetu.
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9. Do naszego Komitetu zwracano prośby o ¿badanie masowych egzeku
cji i zbrodni przeciw ludzkości, popełnionych w innych krajach poza że
lazną kurtyną. Komitet wysłuchał zeznań, które wskazują, że są inne 
„Katynie“. Chciehbyśmy podkreślić wszelkimi środkami, jakimi rozporzą
dzamy, że zbadanie masakry katyńskiej narusza zaledwie powierzchnię licz
nych zbrodni przeciw ludzkości, popełnionych przez totalne mocarstwa. Ko
mitet jest przekonany, że powinien być powołany międzynarodowy trybu
nał do zbadania celowych i masowych egzekucji, gdziekolwiek je popełnio
no. Narody Zjednoczone nie dopełnią swoich zobowiązań, dopóki nie po- 
każą światu, że „katynizm“ jest sprecyzowanym, diabelskim planem tota
lizmu dla podboju świata“ (Finał Report, str. 37).

Ponadto Katyńska Komisja Kongresowa uchwaliła następujące zalecenia 
dla Prezydenta Stanów Zjednoczonych:

1) aby Prezydent Stanów Zjednoczonych przekazał zeznania, materiał 
dowodowy i wyniki badań Komisji delegatom Stanów Zjednoczonych w Na
rodach Zjednoczonych;

2) aby ponadto Prezydent Stanów Zjednoczonych polecił delegatom Sta
nów Zjednoczonych przedstawić sprawę Katynia Ogólnemu Zgromadzeniu 
Narodów Zjednoczonych;

3) aby poczyniono odpowiednie kroki w Ogólnym Zgromadzeniu, celem 
wniesienia skargi przed Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości prze
ciw Związkowi Sowieckich Socjalistycznych Republik o popełnienie zbrodni 
katyńskiej, która była pogwałceniem praw, uznanych przez cywilizowane 
narody;

4) aby Prezydent Stanów Zjednoczonych polecił delegacji Stanów Zjed
noczonych dążyć do powołania międzynarodowej komisji, która by zbadała 
inne masowe mordy i zbrodnie przeciw ludzkości“ (Finał Report, str. 12).

XIII. RZĄD SOWIECKI I REŻIM KOMUNISTYCZNY WARSZAWY 
WOBEC KATYŃSKIEJ KOMISJI KONGRESOWEJ

Przewodniczący Katyńskiej Komisji Kongresowej R. J. Madden, zwrócił 
się z zawiadomieniem o powstaniu oraz celach Komisji i z prośbą o przedło
żenie materiałów dowodowych również do rządu sowieckiego. Nastąpiło to 
w formie listu do ambasadora ZSSR w Waszyngtonie z dnia 21 lutego 
1952, ogłoszonego na str. 223 Raportu Komisji Kongresowej. Pismo to „z 
uszanowaniem zaprasza rząd Związku Sowieckich Socjalistycznych Republik 
do przedłożenia wszelkiego materiału dowodowego, dokumentów i świadków, 
jakich by sobie życzył w dniu albo przed 1 maja 1952, odnośnie do ma
sakry w lesie katyńskim“. Do listu załączona była rezolucja Izby Repre
zentantów Kongresu nr 390, na zasadzie której Komisja Katyńska została 
powołana.

W odpowiedzi ambasada sowiecka zwróciła list R. J. Maddena z załączoną 
rezolucją Departamentowi Stanu w Waszyngtonie, za pośrednictwem które
go go otrzymała i w piśmie dołączonym uzasadniała to rzekomym „pogwał
ceniem“ przez list i rezolucję „ogólnie przyjętych zasad międzynarodowych 
stosunków oraz będącym zniewagą Związku Sowieckiego“. Ambasada pod
kreśliła, że zbrodnia katyńska została zbadana przez oficjalną komisję w 
1944 r. oraz że została ustaloną odpowiedzialność zbrodniarzy hitlerow
skich. Raport tej, sowieckiej komisji, (którego pełny tekst zawarty jest 
w naszej książce) został załączony do odpowiedzi R. J. Maddenowi, która 
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nosiła datę 29 lutego 1952, pieczęć państwową Sowietów i .nie była przez 
nikogo podpisana osobiście. Pismo ambasady sowieckiej ogłoszone jest na' 
str. 225 Raportu Komisji Kongresowej.

Rychło, po myśli wytycznych Moskwy, odezwał się też posłusznie komu
nistyczny reżim Warszawy. W dniu 1 marca 1952, oficjalny organ par
tyjny „Trybuna Ludu“ opublikowała równocześnie polską wersję komuni
katu sowieckiej komisji katyńskiej ze stycznia 1944 i ponadto oświadczenie 
„rządu polskiego“, atakujące wulgarnie „amerykańskich imperialistów“ 
i podtrzymujące w całej pełni sowiecką tezę w sprawie mordu katyńskiego. 
Jest charakterystyczne, że Moskwa nie uznała za możliwe dodać w 1952 r. 
ani słowa do raz ogłoszonego steku fałszów w pierwotnym komunikacie.

XIV. ZBRODNIA KATYŃSKA, JAKO AKT LUDOBÓJSTWA

Tygodnik „Orzeł Biały — Polska walcząca o wolność“, poświęcił 12-tej 
rocznicy Katynia specjalne wydanie w języku angielskim, w czerwcu 1952. 
W wydaniu tym ukazał się artykuł Zdzisława Stahla o zbrodni katyńskiej 
jako akcie ludobójstwa. Wersję polską tego artykułu zamieszczamy niżej:

„.Kongres Amerykański, podczas swoich rozpraw, a w szczególności człon
kowie Komisji Katyńskiej Izby Reprezentantów, słusznie określają masowy 
mord, popełniony w r. 1940 na 15 tysiącach polskich jeńców, przeważnie 
oficerów, jako akt ludobójstwa. Zbrodnia ludobójstwa, zaktualizowana 
przez systemy totalne i stanowiąca wciąż jeszcze, póki trwa sowiecka ty
rania, realne niebezpieczeństwo dla świata, została na nowo określona i po
tępiona przez międzynarodowe prawo.

Znalazło-to wyraz w Konwencji o Ludobójstwie, zainicjowanej przez Zgro
madzenie Ogólne ONZ w grudniu 1946, która weszła w życie 12 stycznia 
1951. Konwencja ta określa w artykule 2, jako ludobójstwo „następujące 
akty, popełnione z zamiarem zniszczenia, w całości lub częściowo, narodo
wej, etnicznej, rasowej lub religijnej grupy: a) zabijanie członków grupy; 
b) powodowanie poważnych, cielesnych lub umysłowych szkód, dotyczących 
członków grupy; c) rozmyślne narzucanie członkom grupy warunków ży
cia, obmyślanych celem sprowadzenia jej fizycznego zniszczenia, w całości 
lub w części; d) narzucenie sposobów, mających na celu zapobieganie uro
dzinom wewnątrz grupy; e) przymusowe przenoszenie dzieci grupy do in
nej grupy“.

Klasyczny przykład,

Definicja powyższa ma takie brzmienie, że masowy mord katyński musi 
być uznany za klasyczny przykład potwornej zbrodni ludobójstwa. Jeńcy 
polscy bowiem zostali wymordowani z rozmysłem i planowo, i jedynie dla
tego że byli Polakami, czyli z zamiarem zniszczenia wartościowej części 
narodu polskiego.

Historia tej zbrodni świadczy o tym ponad wszelką wątpliwość. Jak wia
domo bowiem, jeńcy polscy nie byli zabijani w ogniu walki, ani pod wpły
wem namiętności, wywołanych stoczeniem bitwy i będących odruchem krwio
żerczego zdziczenia wojennego. Masowy ten mord nastąpił bowiem aż w 
kilka miesięcy po ustaniu działań wojennych, w których następstwie ci 
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polscy żołnierze dostali się do niewoli sowieckiej niewoli. Nastąpił na pod
stawie, powziętej na zimno, z daleka i w czasie dla ZSSR pokojowym, de
cyzji nawet nie władz wojskowych, lecz rządu Związku Sowieckiego. Z Mos
kwy bowiem szły szczegółowe instrukcje, jak przygotować i jak wykonać 
masową likwidację 15 tysięcy polskich jeńców trzech obozów: Kozielska, 
Ostaszkowa i Starobielska.

Skład tych obozów nie był również przypadkowy. Armia czerwona, która 
17 września 1939 uderzyła od tyłu na wojska polskie, stawiające.opór na
jazdowi hitlerowskiemu, wzięła na skutek swego zdradzieckiego napadu bli
sko 250 tysięcy polskich jeńców. Spośród tej liczby w ciągu jesieni roku 
1939 przeprowadzono dokładną i staranną selekcję, skupiając najbardziej 
wartościowy żywioł w tych właśnie trzech obozach, które na wiosnę r. 1940 
zostały przeznaczone na śmierć. Znaleźli się tam — wśród blisko 9 tysięcy 
oficerów — wyżsi oficerowie sztabowi i specjaliści, a między oficerami 
rezerwy około 700 lekarzy, kilkudziesięciu profesorów i docentów szkół aka
demickich, dalej po kilkuset inżynierów, nauczycieli, prawników, urzędni
ków, wielu wybitnych duchownych, literatów, dziennikarzy, przemysłowców, 
kupców, ponadto w obozie ostaszkowskim umieszczono żywioł szczególnie 
ważny dla bezpieczeństwa aparatu państwowego: oficerów i podoficerów 
policji, żandarmerii, wywiadu, Korpusu Ochrony Pogranicza i straży wię
ziennej.

W książce „Zbrodnia Katyńska w Świetle Dokumentów“ z przedmową 
gen. W. Andersa czytamy o składzie osobowym wymordowanych obozów, że 
byli to „przedstawiciele wszystkich warstw społeczeństwa polskiego będący 
najwyższym wytworem jego kultury we wszystkich dziedzinach życia. 
Strata wielotysięcznej masy tego rodzaju byłaby tragicznym ciosem w do- 
robek cywilizacyjny każdego narodu, a przez to zarazem ludzkości (str. III., 
drugie wydanie). ' .

Cios ten z wyraźnym zamiarem wyniszczenia narodu polskiego, czyli po
pełnienia na nim zbrodni ludobójstwa, zadał rząd Związku Sowieckiego, or
ganizując masowy mord w Katyniu.

Zabójstwo, jako metoda sowieckich rządów
Stwierdzenie tego faktu jest tym bardziej ważne dla świata, że zbrodnia 

katyńska nie jest aktem sporadycznym i wyjątkowym w sowieckiej prak
tyce ani nieoczekiwanym w płaszczyźnie sowieckiej ideologii, choć — oczy
wiście — nie możemy tam znaleźć otwartego zachwalania tego rodzaju 
zbrodni. Będąc jednak wyrazem systemu, a nie wyjątkiem, ludobójstwo 
będzie dopóty*groźbą  świata, a w szczególności narodów zachodnich, dopoki 
olbrzymie imperium sowieckie będzie istniało. System sowiecki bowiem 
nie może trwale panować nad narodami z indywidualnością i kulturą; aby 
utrzymać się przy władzy, musi zamieniać narody w bezkształtną masę ster
roryzowanych niewolników.

Praktyka sowiecka w stosunku do narodu polskiego, poza masowym wy
mordowaniem jeńców, może się „poszczycić“ również szeregiem innych lu
dobójczych działań, składających się oczywiście na konsekwentną całość 
okrutnego planu zniszczenia narodu polskiego. Podczas pierwszej okupa
cji wschodnich obszarów Polski, dokonanej w wyniku wspólnej z Hitlerem 
atresji z r. 1939, Moskwa potrafiła w ciągu niespełna dwu lat władania 
połową Polski wywieźć na wschód przeszło półtora miliona najwartościow-
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ka operacja niszczenia kierowniczych żywiołów narodu, podbitego przez 
komunizm nazywa się „obezhołowienie“, czyli pozbawienie społeczeństwa 
głowy, zatem duchowego przewództwa.

Pierwiastki ludobójczych planów tkwią również w podstawowych teoriach 
sowieckiego komunizmu. Znajdujemy je w klasycznej idei walki klas w 
wydaniu leninowskim, czyli w jego programie bezwzględnej eksterminacji 
kierowniczych warstw społeczeństw, jako „burżuazji“, za pośrednictwem 
„dyktatury proletariatu“. Znajdujemy je również w stalinowskiej teorii na
rodowości z jej zasadą „kultury narodowej, co do formy, a socjalistycznej 
w treści“, stanowiącej wygodną teoretyczną podstawę do niszczenia każde
go narodu, poddanego sowieckiej władzy, przy równoczesnym pozostawieniu 
tymże narodom zewnętrznych oznak niepodległości i odrębności. Proces 
sowietyzacji bowiem niszczy korzenie narodowej indywidualności i źródła 
siły cywilizacyjnej, pozostawiając tymczasem zewnętrzne oznaki i formy.

Niebezpieczeństwo dla mocarstw zachodnich
Wszystkie te elementy sowieckiej praktyki i ideologii stają się groźnym 

narzędziem imperializmu Moskwy, gotującej się do podboju świata. Jest 
to imperializm, z jednej strony przenikający wewnątrz życia narodów za 
pośrednictwem światowej konspiracji komunizmu a z drugiej mobilizujący 
nienawiść niezliczonych mas różnokolorowych ludów o niższej kulturze, 
lub niższej stopie życiowej, przeciw bogatym mocarstwom zachodniej cy
wilizacji.

I póki trwa system tyranii sowieckiej, a Moskwa jest siedzibą central
nego rządu olbrzymich obszarów Eurazji, póki perfidne barbarzyństwo, ko
munistyczne znajduje sprzymierzeńca w moralnej słabości i krótkowidztwie, 
oportilnistycznym egoiźmie niektórych kół w państwach Zachodu, poty 
śmiertelne niebezpieczeństwo zagrażać będzie cywilizacji, a trwały pokój 
nie będzie osiągalny.

Kto głosi prawdę o sowieckim systemie i jego prawdziwych celach, ten 
oddaje największą usługę przyszłości świata“.

XVI. WSPOMNIENIA I POGLĄD CHURCHILLA

W czwartym tomie swoich pamiętników o drugiej wojnie światowej (The 
Second World War. — Vol. IV, The Hinge of Fate, Cassel and Co Ltd., 
London 1951), b. premier brytyjski Winston Churchill, opisując w roz
dziale XLI stosunki między Rosją a zachodnimi sprzymierzeńcami, poświę
ca stronice 678—681 sprawie Katynia. Mimo pewne, może zrozumiałe u 
cudzoziemca w tej skomplikowanej sprawie nieścisłości albo niejasności, 
ogólny przebieg sprawy i zasadniczy na nią pogląd autora odpowiada rze
czywistości :

„Doszło wtedy — czytamy w pamiętnikach Churchilla — do zerwania po
między rządem sowieckim a polskim rządem na wygnaniu w Londynie. 
Kiedy wojska niemieckie i sowieckie najechały Polskę we wrześniu 1939, 
w następstwie układu Ribbentrop—Mołotow, wiele tysięcy Polaków podda
ło się Rosjanom, z którymi Polska nie była w wojnie i podległo internowa
niu. W rezultacie dalszych nazistowsko-sowieckich porozumień, wielu z 
nich wydano Niemcom dla celów przymusowej pracy. Według konwencji 

288



genewskiej, jeńcy stopnia oficerskiego nie mogli być tak traktowani i spoś
ród 14.500 Polaków, trzymanych przez Sowiety w trzech obozach w oko
licy Smoleńska 8.000 to byli oficerowie. Poważna liczba tych oficerów na
leżała do inteligencji, w czym do profesorów uniwersytetów,_ inżynierów,, 
przywódców społeczeństwa, którzy zostali zmobilizowani jako
Do wiosny 1940 nadchodziły z przerwami wiadomości od tych więźniów. Od 
kwietnia 1940 jednak zaległa cisza dokoła tych trzech obozów. Przez trzy
naście do czternastu miesięcy żaden ślad ich istnienia się nie 
z pewnością w sowieckich rękach, lecz ani żaden list, wiadomość, zbieg czy 
strzęp informacji nie nadeszły nigdy od nich.

Kiedy Hitler zaskoczył Rosjan swoją inwazją 20 czerwca 1941 (w rze
czywistości 22 czerwca — przyp. cyt.), stosunki między Rosją a Polską 
zmieniały się z dnia na dzień. Zostały one sprzymierzeńcami. Generał 
Anders i inni polscy generałowie, którzy dotąd byli konfinowam w suro
wych warunkach, włącznie do bicia, w rosyjskich więzieniach, zostali teraz 
umyci, odziani, zwolnieni, mile powitani i otrzymali wysokie dowództwa 
polskich jednostek wojskowych, które Sowiety teraz poczęły organizować 
dla walki z niemieckimi najeźdźcami. Polacy, którzy od dawna niepokoili 
się o los licznej grupy oficerów z trzech obozów internowanych^zażądali 
ich zwolnienia, celem dołączenia do nowej polskiej armii, dla której byliby 
bezcenni. Około 400 oficerów zdołano zebrać ze wszystkich stron Rosji, 
ale nikogo spośród przepadłych w tych trzech obozach, teraz pod niemiec
kim jarzmem nie zdołano nigdy odnaleźć. Nie potrafiono dać żadnego wy
jaśnienia na ponawiane pytania Polaków ze strony ich nowych towarzyszy 
broni. Polscy przywódcy, którzy mieli obecnie dostęp do wielu sowieckich 
władz, z którymi teraz pracowali i którzy pomagali im w tworzeniu ich 
armii, zdawali sobie sprawę przy wielu sposobnościach z zakłopotania po 
stronie rosyjskich przedstawicieli, ale żadne wiadomości o 14 500 jeńców 
trzech obozów nigdy nie zostały ujawnione, ani nikt żywy spośród nich nie 
pojawił się. To, naturalnie, doprowadziło do podejrzeń i tarć między pol
skim a sowieckim rządem.

Wojna toczyła się dalej. Niemcy trzymali to terytorium, na którym obóz 
się znajdował. Prawie drugi rok minął.

W początkach kwietnia 1943 Sikorski przyszedł do mnie pod numer 10 
(rozumie się przy Downing Street, do siedziby premiera brytyjskiego — 
przyp. cyt.). Powiedział mi, że ma dowody wymordowania przez rząd so
wiecki 15.000 polskich oficerów i innych więźniów w ich rękach 1 ze zo®,a , 
oni pogrzebani w dużych grobach, w lasach, głównie koło Katynia. Miał 
dużo materiału dowodowego. Ja powiedziałem mu: „Jeśli om nie zyją, 
nic nie może pan zrobić, co by ich przywróciło do życia . Odpowiedział mi, 
że nie może utrzymać swoich ludzi i że podali oni juz te wiadomości do 
prasy. Bez informowania brytyjskiego rządu o swoich zamiarach, polski 
gabinet w Londynie wydał 17 kwietnia komunikat o zwróceniu się do Mię
dzynarodowego Czerwonego Krzyża w Szwajcarii o wysłanie delegacji do 
Katynia, celem przeprowadzenia badania na miejscu. 20 kwietnia polski 
ambasador w Rosji otrzymał polecenie zażądania wyjaśnień od Rosjan o 
niemieckiej wersji. .... , . . , .

W dniu 13 kwietnia, niemieckie radio publicznie oskarżyło rząd sowiecki 
o wymordowanie 14.500 Polaków w trzech obozach i zaproponowano między
narodowe śledztwo na miejscu, odnośnie do ich losu Nie możemy się dzi
wić że rząd polski skłonił się do tego planu, ale Międzynarodowy Czerwony 
Krzyż oświadczył z Genewy, że nie może podjąć żadnego śledztwa w spra-
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wie niemieckich twierdzeń, dopóki odpowiednie zaproszenie do tegoż nie 
zostanie otrzymane od rządu sowieckiego. Niemcy wobec tego przeprowa
dzili swoje własne badania i komitet rzeczoznawców, sprowadzonych z kra
jów pod niemieckimi wpływami, wydał szczegółowy raport, stwierdzający, 
że powyżej 10.000 ciał znaleziono w masowych grobach i że dokumenty 
przy nich znalezione oraz wiek drzew, zasadzonych na grobach, wskazywały 
na egzekucje, dokonane na wiosnę 1940, kiedy obszar był pod władzą so
wiecką. .

Z kolei we wrześniu 1943, okolica Katynia została zajęta przez Rosjan. 
Po odbiciu Smoleńska komitet, sformowany wyłącznie z Rosjan, został mia
nowany, celem śledztwa odnośnie do losu Polaków z Katynia. Raport tego 
komitetu, wydany w styczniu 1944, głosi, że owe trzy obozy nie zostały 
na czas wyewakuowane, na skutek gwałtowności niemieckiego marszu, i że 
polscy więźniowie wpadli w niemieckie ręce, oraz że zostali potem przez 
nich pozabijani. Ta wersja, aby ją uznać za prawdziwą, zmuszałaby do 
przyjęcia faktu, jakoby 15.000 oficerów polskich i żołnierzy, o których nie 
było śladu od wiosny 1940, dostało się z sowieckich w ręce niemieckie bez 
tego, by choć jedna osoba uciekła i zgłosiła się do polskiego konsula w Ro
sji lub do Ruchu Podziemnego w Polsce. Kiedy przypomnimy sobie zamie
szanie, spowodowane niemieckim pochodem naprzód i to, że straże obozow 
musiały uciec, gdy inwazja się zbliżała oraz te wszystkie rozmowy następ
ne, w okresie rosyjsko-polskiego współdziałania, przyjęcie tej wersji było 
by aktem wiary.

¥ * ¥

Złożyłem jedną z rzadkich wizyt w Chartwell, aby spędzić noc w moim 
wiejskim domu. Telefonicznie zawiadomiono mnie, że ambasador sowiecki 
musi zobaczyć mnie natychmiast i że jest już w drodze. Majski przyjechał 
w niezwykłym podnieceniu. Przywiózł mi oświadczenie Stalina, że po ohyd
nych oskarżeniach, które rząd polski w Londynie ogłosił i przejął przeciw 
Rosji o wymordowaniu polskich oficerów-jenców, układ z 1941 r. będzie 
natychmiast wypowiedziany. Powiedziałem, że moim zdaniem Polacy nie 
byli rozsądni, używając albo dając się użyć do takich zabiegów, lecz po
ważnie spodziewam się, iż błąd tego rodzaju nie spowoduje zerwania w ich 
stosunkach z Sowietami. Naszkicowałem telegram do Stalina w tym sen
sie. P. Majski przeszedł do wykazywania fałszywości oskarżenia i przy
toczył rozmaite racje dla udowodnienia fizycznej niemożliwości popełnienia 
tej zbrodni przez Rosję. Słyszałem już o tym z rozmaitych źródeł, ale nie 
próbowałem dyskutować faktów. „Musimy pobić Hitlera, powiedziałem, i 
nie czas na spory i oskarżenia“. Nic jednak, co bym powiedział albo zro
bił, nie mogło zapobiec zerwaniu między rosyjskim a polskim rządem. Wy
nikło stąd wiele niedogodności. W każdym razie musieliśmy wyprowadzić 
wielu polskich żołnierzy i ich kobiet i dzieci z Rosji. Ten dobroczynny pro
ces trwał jeszcze dorywczo i kontynuowałem formowanie oraz ekwipunek 
trzech polskich dywizji pod generałem Andersem w Persji.

W procesie norymberskim niemieckich zbrodniarzy wojennych, wymordo
wanie Polaków w Katyniu było wspomniane w akcie oskarżenia przeciw 
Goeringowi i innym, który to akt złożono w wyniku śledztwa sądowi. Zwy
cięskie rządy zdecydowały jednak, że konkluzji należy uniknąć i zbrodnia 
katyńska nie została nigdy szczegółowo zbadana. Rząd sowiecki nie 
rzystał ze sposobności oczyszczenia się ze strasznych i szeroko uważam, 
za prawdziwe, oskarżeń przeciw sobie, oraz z obarczenia winą ostatec 
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rzędu niemieckiego, którego niektóre, główne osobistości znalazły się na 
ławie oskarżonych w procesie, mającym decydować o ich życiu. W końco
wym wyroku Międzynarodowego Trybunału Norymberskiego Katyń nie zo
stał wymieniony w dziale, dotyczącym traktowania jeńców przez nazistow
skie Niemcy. Każdy więc ma podstawy do wyrobienia sobie własnego 
poglądu, a z pewnością nie brak materiału w licznych książkach, opubli
kowanych przez polskich przywódców, jeszcze na wygnaniu ze swego kraju 
lzwłaszcza w napisanych przez p. Mikołajczyka, byłego polskiego premiera, 
który wszedł do pierwszego, powojennego rządu polskiego, oraz przez ge
nerała Andersa“.

W poprzednim, drugim wydaniu „Zbrodni Katyńskiej“ z 1950 roku, wy
powiedz Churchilla została zacytowana według tekstu francuskiego, którego 
fragmenty bjły publikowane w ciągu listopada na łamach paryskiego „Le 
Figaro i zanim ukazał się angielski oryginał, pa który wtedy z drukiem 
książki nie można było czekać. Obecnie, tekst jest przekładem wprost z 
oryginału; stąd drobne różnice między obu wersjami.
- uważrie Przeczytał naszą książkę: „Zbrodnia Katyńska w
świetle dokumentów“, zda sobie łatwo sprawę z nieścisłości albo niejasności, 
jakich dopuszcza się Churchill w przedstawianiu wielu okoliczności, dla 
istoty zagadnienia zresztą wtórnych (np. sprawa rzekomej wymiany jeń
ców polskich pomiędzy Niemcami a Sowietami, położenie geograficzne trzech 
obozow, sprawa inicjatywy śledztwa Międzynarodowego Czerwonego Krzy
ża, powziętej w rzeczywistości samorzutnie przez Rząd Polski, pominięcie 
udziału przedstawiciela neutralnej Szwajcarii w europejskiej komisji le
karskiej, wreszcie cyfry zwłaszcza zwłok w odnalezionych mogiłach katyń
skich i ogólnej liczby jeńców polskich w rękach sowieckich po wrześ? u) i 
stwierdzi też nieprzychylne jego stanowisko wobec oficjalnych posunięć 
polskich w kwietniu 1943. Zarazem jednak każdy musi uznać, że pogląd 
Churchill‘a na zasadniczą sprawę odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, 
kiedy kwestionuje wiarygodność komunikatu sowieckiego albo gdy ustala,’ 
że rząd sowiecki nie skorzystał ze sposobności oczyszczenia się w Norym
berdze, dowodzi sumiennego zapoznania się z istotą zagadnienia, jest trafny 
i słuszny.

KONIEC
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ERRATA

Na str. 192, wiersz 9 od.dołu, po słowach ...Nowosielskiego do wyjazdu, dodać:
Mjr. dypl. Aleksander Nowosielski, który zachorował w drodze, osta

tecznie do Katynia nie dojechał.

Na str. 202 uzupełnić odnośnik następującym tekstem:

J. Kriwozercow, który od końca 191,6 r. przebywał pod przybranym naz
wiskiem Michał Łoboda na terenie W. Brytanii wraz z polskimi DP, 
według informacji władz brytyjskich, podanych w 191,8 r. polskiemu do
wództwu (patrz Raport Amerykańskiej Komisji Kongresowej dla Mordu 
w Lesie Katyńskim, str. 838) zmarł w 191,7 r., przy czym powodów ani 
dokładniejszej daty śmierci nie podano. Według wersji ustnej, śmierć miała 
nastąpić w wyniku bójki. Według innych, szczegółowszych informacji, 
Kriwozercow miał zaginąć na przełomie 191,7/8 r. z obozu polskich DP 
w Pili pod Bristolem, gdzie mieszkał i skąd chodził do pracy. Po jego 
zaginięciu miejscowy rolnik zawiadomił władze obozowe o znalezieniu w 
odosobionym budynku rolniczym ciała człowieka powieszonego. Miał to 
być Kriwozercow. Sprawą zajęła się policja i jako przyczynę śmierci 
podano samobójstwo. Nie udało się dotąd stwierdzić, gdzie zmarły został 
pochowany.

Na str. 241 uzupełnić odnośnik ustępem:

Średnia temperatury pod Smoleńskiem wynosi dla kwietnia: 5 stopni 
Celsjusza (1,0 Fahrenheita). Dla sierpnia: 18°C. (65 FA.
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