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ZBRODNIA.
DROGA DO PRAWDY.
KARA?
KATYŃ PO 65 LATACH

Katalog dwudziestowiecznych zbrodni, za które odpowiedzialność
ponosi państwo oraz jego funkcjonariusze, jest przygnębiająco ob-
szerny. Znajdziemy w nim m.in. ludobójstwo, deportacje, mordy
polityczne, osadzanie w obozach koncentracyjnych – wszystko to sto-
sowane na niespotykaną dotąd skalę. W katalogu tym nie brakuje
też zbrodni na jeńcach wojennych.

Zbrodnia
Wśród tych ostatnich bez wątpienia na czoło wysuwa się Zbrodnia Katyńska – planowe

wymordowanie przez władze Związku Sowieckiego w 1940 r. ponad 14 tysięcy polskich
jeńców wojennych. Należy dodać, że akcja eksterminacyjna, którą hasłowo nazywamy
Zbrodnią Katyńską, nie ograniczyła się do jeńców. Objęła także ponad 7 tys. cywilnych
obywateli polskich – byli to ludzie aresztowani i przetrzymywani w więzieniach na okupo-
wanych przez ZSRS Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej – wymordowanych w tym sa-
mym czasie, choć w innych niż jeńcy miejscach.

Zbrodnia Katyńska, właśnie z uwagi na niejednorodny status ofiar, stanowi swego rodzaju
fenomen. Skumulowały się w niej bowiem aż trzy kategorie zbrodni: ludobójstwo, zbrodnia
wojenna i zbrodnia przeciwko ludzkości. Jak i dlaczego doszło do tej potwornej zbrodni?

Zacząć wypada od przypomnienia, że odrodzona w 1918 r. Rzeczpospolita miała odle-
głych sojuszników i bliskich potężnych wrogów. Pomimo zmiany granic i formy rządu nasi
najbliżsi sąsiedzi – Niemcy i Rosja – niezmiennie trwali na pozycjach wrogich polskiej
państwowości. Dla powersalskich Niemiec Polska była „państwem sezonowym”, które
wkrótce zniknie z mapy Europy, dla bolszewickiej Rosji – przeszkodą, którą należy usunąć,
bo blokuje drogę do podboju kontynentu europejskiego.

Trzeba podkreślić, że wzajemne stosunki między Rosją a Niemcami nie były prostą funkcją
ich nastawienia do Polski i nie zawsze układały się dobrze. Wręcz doskonałe w latach dwu-
dziestych, zdecydowanie popsuły się po dojściu Hitlera do władzy w 1933 r. Führer III Rzeszy
szermował agresywnie antykomunistyczną ideologią, a ziemie rosyjskie widział jako tereny
przyszłej ekspansji niemieckiej. Sytuacja polityczna nie sprzyjała szybkiej realizacji marzeń o „nie-
mieckiej przestrzeni życiowej” na Wschodzie. Hitler musiał najpierw pokonać mocarstwa za-
chodnie z Francją na czele, choćby po to, by uniknąć wojny na dwa fronty. Z kolei planowane
uderzenie na Zachodzie skłaniało do podjęcia próby neutralizacji wiernego sojusznika Francji
– Polski. Wywierane od jesieni 1938 r. naciski Niemiec na stronę polską, zmierzające do
zmiany jej profrancuskiej orientacji i wprzęgnięcia w rydwan polityki niemieckiej, skończyły się
fiaskiem. Wiosną 1939 r. Polska definitywnie określiła się jako sojusznik aliantów zachodnich,
co znalazło wyraz w przyjęciu brytyjskich gwarancji i wzajemnym ich udzieleniu.
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E Odpowiedzią Hitlera było podjęcie przygotowań do wojny ze wschodnim sąsiadem.
W ramach tych przygotowań sondowano stanowisko graniczącego z Polską Związku So-
wieckiego. Rozpoczęcie działań wojennych bez porozumienia się ze Stalinem było bowiem
niemożliwe. Odpowiedź Sowietów na przyjazne gesty ze strony Niemiec była przychylna.
Krok po kroku usuwano przeszkody na drodze do porozumienia obu mocarstw. Finałem
tego procesu stał się układ o nieagresji wraz tajnym protokołem dodatkowym, podpisany
23 sierpnia 1939 r. w Moskwie (od nazwisk sygnatariuszy, ministrów spraw zagranicznych
obu państw, zwany układem Ribbentrop–Mołotow). W owym tajnym protokole podzielono
Europę Wschodnią między ZSRS i Niemcy, przy czym linię podziału „stref wpływów” obu
tych państw na terenie Polski ustalono wzdłuż rzek: Narew, Wisła, San.

Układ moskiewski rozwiązywał Hitlerowi ręce. 1 września 1939 r. wojska niemieckie
uderzyły na Rzeczpospolitą. Tego samego dnia ruszyły sowieckie przygotowania do wojny
z Polską. Pomimo ponagleń ze strony Niemiec Sowieci ociągali się z podjęciem akcji zbrojnej
i zajęciem „swojej” sfery wpływów – czekając na upadek Warszawy. Wreszcie, kiedy dalsza
zwłoka stwarzała zagrożenie dla ich interesów, 17 września 1939 r. przystąpili do działa-
nia. Na Polskę uderzyły liczące pół miliona żołnierzy siły zbrojne ZSRS, zorganizowane
w dwa Fronty: Białoruski i Ukraiński. W nocie odczytanej tegoż dnia polskiemu ambasado-
rowi w Związku Sowieckim Wacławowi Grzybowskiemu władze ZSRS przewrotnie tłuma-
czyły podstępny atak „rozpadem” państwa polskiego i koniecznością zapewnienia ochrony
życia i mienia ludności „Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi”.

W starciu z przeważającymi siłami napastnika oddziały Wojska Polskiego nie miały
większych szans, jednak w niektórych miejscach (Grodno, Szack, Wytyczne i in.) stawiły Ar-
mii Czerwonej zacięty opór. W wyniku agresji w niewoli sowieckiej znalazły się tysiące pol-
skich żołnierzy. Dwa dni po napaści na Polskę, rozkazem marszałka Klimenta Woroszyłowa,
unormowano sposób postępowania z jeńcami polskimi. Mieli być oni konwojowani przez
specjalnie wydzielone z Armii Czerwonej oddziały do punktów zbornych, zorganizowanych
przez Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRS (NKWD ZSRS). Stamtąd zaś transporto-
wani dalej – do Kozielska i Putywla. Tego samego dnia stojący na czele NKWD Ławrientij
Beria wydał rozkaz nr 0308, tworzący specjalną komórkę do zajmowania się jeńcami –
Zarząd ds. Jeńców Wojennych NKWD ZSRS z mjr. Piotrem Soprunienką na czele.

Zasadniczy wpływ na losy polskich jeńców wojennych (w obozach NKWD znalazło się
ich ponad 125 tys., w tym 8 tys. oficerów i 6 tys. policjantów) wywarła uchwała Biura
Politycznego WKP(b) z 2 października 1939 r. „o jeńcach wojennych”. Uchwała wprowa-
dzała znamienną różnicę w traktowaniu różnych kategorii jeńców wojennych, dzieląc ich
wedle kryteriów klasowo-politycznych. I tak oficerowie mieli być osadzeni w obozie „spe-
cjalnym” w Starobielsku, natomiast funkcjonariusze Policji i innych organów odpowiedzial-
nych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo (wywiad, kontrwywiad, żandarmeria, straż wię-
zienna itd.) mieli być zatrzymani w oddzielnym obozie – w Ostaszkowie. Szeregowców –
mieszkańców tzw. Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy – należało zwolnić, natomiast
tych, którzy pochodzili z terenów zajętych przez Niemców, zgromadzić w obozach w Ko-
zielsku i Putywlu do czasu zakończenia pertraktacji z władzami niemieckimi i podjęcia de-
cyzji o ich odesłaniu. Ponadto 25 tys. jeńców (szeregowych) miano zatrzymać do budowy
drogi Nowogród Wołyński–Korzec–Lwów.

Jaki był sens nakazanych przemieszczeń? Chodziło przede wszystkim o zatrzymanie jeń-
ców, gdyż z racji swego statusu byli oni postrzegani jako podpora państwa polskiego, które
w nowym układzie rozbiorowym zostało skazane na zagładę. Decyzja o zwolnieniu ogrom-
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nej większości szeregowych (ok. 85 tys.) wynikała z traktowania ich jako przedstawicieli
„mas pracujących”, nieidentyfikujących się z polską państwowością (zatrzymanych 25 tys.
szeregowych traktowano jako siłę roboczą, nie zaś „wrogów klasowych”).

Do końca listopada 1939 r. uchwała Biura Politycznego została zasadniczo wykonana,
z tą jednak korektą, że z uwagi na przepełnienie obozu w Starobielsku oficerów WP skon-
centrowano w jeszcze jednym obozie – w Kozielsku (z którego wcześniej odesłano szere-
gowych na teren okupacji niemieckiej). W końcu grudnia 1939 r. w obozie w Starobiel-
sku w obwodzie woroszyłowgradzkim znajdowało się 3916 jeńców, w Kozielsku w obwodzie
smoleńskim 4766 i w Ostaszkowie w obwodzie kalinińskim 6291 jeńców.

Jeńcy przetrzymywani w trzech wymienionych obozach stanowili elitę Wojska Polskiego
i kwiat inteligencji polskiej. Byli wśród nich oficerowie wyższych stopni, nauczyciele, leka-
rze, prawnicy, literaci, artyści. Z konkretnych osób wymieńmy tylko prof. neurologii i psy-
chiatrii Włodzimierza Godłowskiego, doc. matematyki Stefana Kaczmarza, doc. ekonomii
Janusza Libickiego (Kozielsk), doc. matematyki Józefa Marcinkiewicza, prof. szczegółowej
uprawy roślin Edwarda Ralskiego, prof. anatomii opisowej Zygmunta Szantrocha, poetę
Władysława Sebyłę (Starobielsk).

Los osadzonych w obozach był niepewny. Wydaje się, że władze sowieckie same nie
wiedziały, co z nimi zrobią w przyszłości. Na razie jeńców zaczęto rozpracowywać agentu-
ralnie, zmierzając do wykrycia wśród nich elementu „kontrrewolucyjnego”: oficerów od
stopnia pułkownika wzwyż, wyższych urzędników państwowych i wojskowych, pracowników
wywiadu i kontrwywiadu, członków „antysowieckich” partii i organizacji politycznych, zie-
mian itd. Poddano ich też zmasowanemu oddziaływaniu propagandowemu z ewidentnym
celem pozyskania dla sprawy komunizmu i ZSRS. Pomimo stałego i nękającego charakte-
ru oddziaływania na psychikę jeńców: całodzienne transmisje radiowe, prelekcje, seanse
filmowe itd., nie odnotowano praktycznie żadnego efektu w „reedukacji” ideologicznej.
Jeńcy manifestowali patriotyczne nastroje, przywiązanie do religii, władze NKWD odnoto-
wały też ich liczne wypowiedzi o charakterze „antysowieckim”, a nawet próby tworzenia
organizacji konspiracyjnych w obozach.

Pewną wskazówkę co do dalszego losu jeńców stanowi kierunek, w którym poszły wspo-
mniane działania o charakterze agenturalnym. W Kozielsku i Starobielsku ich sens wyczer-
pywał się w samym wykryciu „kontrrewolucjonistów”. Inaczej było w Ostaszkowie, gdzie
„materiały obciążające” zgromadzone na poszczególnych jeńców miały stanowić podstawę
do pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej. Wyroki za „przestępstwa” popełnione
przez jeńców miała wydawać Narada Specjalna przy NKWD ZSRS, pozasądowy organ
o dość ograniczonych kompetencjach – mógł skazywać najwyżej na 8 lat łagrów, nie miał
natomiast prawa ferowania wyroków śmierci.

W tym miejscu stykamy się z pierwszą zagadką Zbrodni Katyńskiej. Dlaczego procedurą
karną objęto tylko jeńców Ostaszkowa? Czy dlatego, że byli to „bezużyteczni” z sowieckiego
punktu widzenia funkcjonariusze organów „represyjnych” „burżuazyjnego państwa”? Czy były
zatem jakieś plany wobec oficerów zgromadzonych w dwóch pozostałych obozach?

Sowieckie dokumenty nie dają odpowiedzi na te pytania. Jednak nie można zapomi-
nać, że jesienią 1941 r. władze ZSRS , opierając się na grupce ocalonych oficerów z płk.
Zygmuntem Berlingiem na czele, przystąpiły do organizowania polskiej dywizji, przezna-
czonej do walki z Niemcami. Może plany takiego wykorzystania całej polskiej kadry oficer-
skiej – oczywiście, po jej skutecznej „reedukacji” w duchu komunistycznym – istniały już
wcześniej (przemawia za tym fakt prowadzenia rozmów z różnymi znajdującymi się w wię-
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skiej; ktoś musiał wszak stanowić jej kadrę)? Czy oficerowie zapłacili życiem, bo – wbrew
nadziejom – okazali się, jak pisał później Beria „nierokującymi poprawy [sic! – S.K.] wro-
gami władzy radzieckiej”, a zatem stali się również „bezużyteczni”?

Wybiegliśmy nieco w przyszłość, było to jednak konieczne do refleksji nad wydarzenia-
mi z przełomu 1939 i 1940 r. W tym czasie działania zmierzające do pociągnięcia jeń-
ców Ostaszkowa do odpowiedzialności karnej szły pełną parą. 1 lutego 1940 r. zakończo-
no przygotowywanie spraw śledczych; łącznie było ich 6050. Część z nich przesłano Naradzie
Specjalnej już w grudniu, pozostałe były sukcesywnie przekazywane w celu rozpatrzenia.

Co zarzucano jeńcom Ostaszkowa? Z zachowanego aktu oskarżenia jednego z nich,
Karola Olejnika, można wnosić, że dotyczyły czynów z okresu przedwojennego. Olejniko-
wi zarzucono, że od 1936 do 1939 r. służył jako policjant w Borszczowie i prowadził ak-
tywną walkę z ruchem rewolucyjnym. Na podstawie – jak możemy przypuszczać – podob-
nie sformułowanych aktów oskarżenia, będących, nawiasem mówiąc, prawnym horrendum,
do końca lutego 1940 r. Narada Specjalna skazała pierwszych 600 jeńców Ostaszkowa
na kary od 3 do 6 lat obozów pracy poprawczej na Kamczatce. W związku z tym na począt-
ku marca tegoż roku odbyła się w Moskwie dwudniowa narada, na której omawiano tryb
ekspedycji skazanych do łagrów.

W tym samym czasie dojrzał albo też narodził się – tego nie wiemy – zupełnie nowy
projekt dotyczący jeńców trzech obozów, który czynił całą tę akcję bezprzedmiotową. Poja-
wił się jako gotowa, przemyślana propozycja na zasadzie Deus ex machina – nie zachowały
się, a w każdym razie nie są znane, żadne dokumenty, które zapowiadały jego powstanie.
Oto druga wielka zagadka Zbrodni Katyńskiej.

Autorem owej propozycji, noszącej datę 5 marca 1940 r., był szef NKWD, Ławrientij Beria.
Jej adresatem natomiast – Józef Stalin, sekretarz generalny WKP(b). Tekst propozycji Berii
zawiera następujący wywód: w obozach dla jeńców wojennych i więzieniach zachodnich ob-
wodów Ukrainy i Białorusi przetrzymywana jest wielka liczba polskich oficerów, członków partii
kontrrewolucyjnych, organizacji powstańczych, uciekinierów itd. Jeńcy wojenni próbują konty-
nuować działalność kontrrewolucyjną, prowadzą agitację antysowiecką. Oczekują uwolnienia,
by włączyć się do walki z władzą sowiecką. W związku z tym, że wszyscy oni (14 736 jeńców,
w 97 proc. Polacy i 18 632 więźniów, z tego 10 685 Polaków) są zatwardziałymi, nierokują-
cymi poprawy wrogami władzy sowieckiej, należy sprawy 14 700 jeńców i 11 000 więźniów
rozpatrzyć w trybie specjalnym i zastosować wobec nich najwyższy wymiar kary – rozstrzelanie.

Ów tryb specjalny był czystą formalnością: decyzje miały być podejmowane bez wzywa-
nia oskarżonych i przedstawiania im zarzutów przez tzw. trójkę, w składzie: dwaj zastępcy
Berii – Wsiewołod Mierkułow i Bogdan Kobułow oraz naczelnik 1 Wydziału Specjalnego
NKWD – Leonid Basztakow. O czym miała „decydować” trójka – nie bardzo wiadomo,
przecież z samej propozycji wynikało, że „decyzja” mogła być tylko jedna – kara śmierci.

Zastanawia, że zgodnie z propozycją Berii rozstrzelani mieli być praktycznie wszyscy jeń-
cy, natomiast liczbę przewidzianych do likwidacji więźniów zredukowano do 11 tys., czyli
z góry zakładano pozostawienie przy życiu ponad 7,5 tys. więźniów. Najwyraźniej uważano
ich za mniej groźnych i rokujących nadzieje na „poprawę” (oczywiście w „poprawczych obo-
zach pracy”, czyli w łagrach). Z propozycji nie wynika jednoznacznie, kim było 11 tys. więź-
niów, przewidzianych do rozstrzelania. Czy liczba ta powstała po prostu z zaokrąglenia liczby
Polaków przetrzymywanych w więzieniach (10 685 osób)? Przypuszczenie takie niejako samo
się narzuca, jednak zbieżność liczb może być myląca. Bo przecież, wspominając o 11 tys.
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nych” organizacji oraz uciekinierzy. To spostrzeżenie podaje w wątpliwość hipotezę, że roz-
strzelani mieli być wyłącznie Polacy. Dla NKWD „różnorakie” organizacje „konrrewolucyj-
ne”, były to, jak skądinąd wiadomo, nie po prostu „różne” organizacje, ale organizacje
tworzone przez „rozmaite” narodowości, a więc: polską, ukraińską, białoruską itd.

Z kolei kategoria uciekinierów w niewielkim jedynie stopniu mogła stosować się do
Polaków, przygniatającą część uciekinierów bowiem (chodziło o osoby „uciekające” z te-
renu okupacji niemieckiej pod okupację sowiecką i aresztowane podczas przekraczania
„granicy” sowiecko-niemieckiej) stanowiły osoby innych narodowości, głównie Żydzi. Cię-
żar gatunkowy tej uwagi jest znaczny, ponieważ uciekinierzy stanowili jedną trzecią wszyst-
kich więźniów i ponad połowę przewidzianych do rozstrzelania (było ich ponad 6 tys.). Te
konstatacje zdają się potwierdzać częściowo znane listy rozstrzelanych. Nie brakuje na nich
bowiem nazwisk osób innych narodowości aniżeli polska (będzie o nich jeszcze mowa).
Oczywiście powyższe rozważania niczego nie przesądzają. Rozstrzygnięcie przynieść mogą
jedynie nowe dokumenty – o ile takowe w ogóle się zachowały.

W świetle omawianego dokumentu Zbrodnia Katyńska jawi się jako akcja o charakte-
rze przede wszystkim prewencyjnym: chodziło o unicestwienie ludzi, którzy z uwagi na uparte
dążenie do restytucji państwa polskiego stanowili zagrożenie dla interesów państwowych
ZSRS, w szczególności zaś dla trwałości panowania tego państwa na Kresach Wschodnich
Rzeczypospolitej.

Ze względu na wspomniany brak dokumentów obrazujących proces podejmowania
zbrodniczej decyzji z 5 marca 1940 r. nie możemy powiedzieć, jak doszło do „scalenia”
jeńców i więźniów w jedną grupę i jednolitego ich potraktowania. Przecież każdą z tych
kategorii zajmowały się w praktyce odrębne działy NKWD (jeńcami Zarząd ds. Jeńców
Wojennych, a więźniami NKWD BSRS i NKWD USRS). Wgląd w całość miały jedynie naj-
wyższe szczeble hierarchii resortu spraw wewnętrznych i kierownictwo partyjne. Tylko tam
zatem mógł powstać ów projekt, który firmował Ławrientij Beria, choć niekoniecznie był
jego właściwym twórcą. Propozycja Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych została
zaaprobowana przez Stalina i całe Biuro Polityczne WKP(b), i to jeszcze tego samego dnia.
Podjęto uchwałę, w której „polecano” NKWD ZSRS  podjąć działania zaproponowane
przez szefa tej instytucji.

Przygotowania do całej akcji zabrały odpowiedzialnemu za jej przeprowadzenie resortowi
spraw wewnętrznych blisko miesiąc. Operacja rozpoczęła się 3 kwietnia 1940 r., kiedy to na
podstawie nadsyłanych z Moskwy imiennych list dyspozycyjnych (będących wynikiem działal-
ności „trójki”) rozpoczęto wywożenie koleją jeńców z obozu w Kozielsku. W dwa dni potem
ruszyły „transporty śmierci” z dwóch pozostałych obozów: Starobielska i Ostaszkowa.

Jeńców z Kozielska dowożono najpierw na stację kolejową Gniezdowo, położoną w od-
ległości ok. 18 km od Smoleńska. Tu następowała zmiana środka transportu na samochody
więzienne, którymi oficerów wieziono dalej – na teren ośrodka wypoczynkowego NKWD
w Lesie Katyńskim. Miejsce to już w latach trzydziestych było wykorzystywane do egzekucji
przez sowiecką policję polityczną. Tu następował ostatni akt dramatu. Jeńcom wiązano ręce,
a następnie uśmiercano ich strzałem z pistoletu w tył głowy. Zwłoki wrzucano do wykopanych
uprzednio dołów. Ogółem zamordowano nie mniej niż 4410 jeńców z obozu w Kozielsku.

Transporty ze Starobielska kierowane były do Charkowa. Z miejscowej stacji kolejowej
jeńcy przewożeni byli do gmachu Zarządu NKWD obwodu charkowskiego i tam mordowa-
ni strzałem w potylicę. Miejscem pochówku zamordowanych Starobielszczan była wieś Pia-
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tichatki, położona w odległości ok. 1,5 km od Charkowa. Łącznie w Charkowie zamordo-
wano nie mniej niż 3739 jeńców ze Starobielska.

Jeńców trzeciego obozu, w Ostaszkowie, transportowano do Kalinina, gdzie – w obitej
wojłokiem celi Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego – specjalna ekipa profesjonalnych
zabójców przybyłych z Moskwy pozbawiała ich życia, strzelając w tył głowy. Ogółem zamor-
dowano nie mniej niż 6314 jeńców obozu ostaszkowskiego.

Decyzja Biura Politycznego z 5 marca 1940 r. miała charakter całościowy i nie dawała
żadnych możliwości wyłączania kogokolwiek z egzekucji. Wszystkich 14 700 jeńców i 11 000
więźniów miało zginąć. Stało się jednak inaczej, a korektę decyzji Biura Politycznego prze-
prowadziły centralne organy NKWD. W rezultacie do „transportów śmierci” nie trafiło 205
jeńców Kozielska, 78 ze Starobielska i 112 z Ostaszkowa, łącznie 395 osób. Co ciekawe,
owo „korygowanie” jednoznacznej przecież decyzji budziło sprzeciw u niektórych wysoko
postawionych funkcjonariuszy NKWD. Przeciwny całej procedurze był np. szef Zarządu ds.
Jeńców Wojennych – Soprunienko. O improwizowanym charakterze działań centrali NKWD
świadczy fakt, że niektóre polecenia dotyczące wyłączenia z ekspedycji do miejsc kaźni przy-
szły za późno – danej osoby nie można było już uratować. Jeden z jeńców, Stanisław Swia-
niewicz, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, został wycofany z transportu do-
piero na stacji w Gniezdowie. Na rozkaz z Moskwy, który dotarł niemal w ostatniej chwili do
tego „przedsionka śmierci”, przewieziono go najpierw do Smoleńska, a potem do stolicy
ZSRS. O wyłączeniu z egzekucji decydowały różne względy: zabiegi władz niemieckich o zwol-
nienie niektórych jeńców, analogiczne działania Misji Litewskiej w Związku Sowieckim, pole-
cenia Mierkułowa, a także sowieckiego wywiadu, zainteresowanego konkretnymi osobami
spośród jeńców. Oszczędzonych skoncentrowano w obozie w Juchnowie, potem w Gria-
zowcu, gdzie doczekali układu Sikorski–Majski i „amnestii”. Decyzja Biura Politycznego z 5 mar-
ca 1940 r. nie została w pełni zrealizowana również w odniesieniu do więźniów. Jak wiado-
mo z sowieckich dokumentów, ostatecznie zamordowano ich mniej – 7305.

Zanim jednak omówimy szczegóły kolejnej „korekty” wspomnianej decyzji, powiedzmy
kilka słów o więźniach na tzw. Zachodniej Ukrainie i Zachodniej Białorusi, był to bowiem
wątek, który pojawiał się dotąd tylko marginalnie. Ludzie ci zostali aresztowani przez organy
NKWD po 17 września 1939 r. i osadzeni w różnych więzieniach na Kresach. Do najwięk-
szych należały więzienia we Lwowie, Białymstoku, Grodnie, Brześciu nad Bugiem, Głębokiem
(Berezweczu), Wilejce, Baranowiczach, Pińsku, Łucku, Równem, Drohobyczu i Tarnopolu.

Aresztowania prowadzono według klucza polityczno-klasowego, osadzając w więzieniach
osoby związane z aparatem państwowym (oficerowie WP, policjanci, żołnierze Korpusu Ochrony
Pogranicza, sędziowie, prokuratorzy), członków „antysowieckich” partii politycznych i organizacji
społecznych (Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Narodowe, „Bund”, Organizacja Ukraiń-
skich Nacjonalistów, Związek Strzelecki, Związek Legionistów i in.), przedstawicieli klasy „wyzy-
skiwaczy” (arystokracja, ziemianie, fabrykanci, bogaci chłopi korzystający z pracy najemnej). Do
więzień trafiały także osoby zatrzymane podczas próby przekroczenia „granicy”, ustalonej w so-
wiecko-niemieckim układzie z 28 września 1939 r. (określano je mianem „uciekinierów”).

Wewnętrzna struktura populacji aresztowanych do 5 marca 1940 r., liczącej – przypo-
mnijmy – 18 632 osoby, przedstawiała się w świetle propozycji Berii następująco (zacho-
wujemy nomenklaturę tego dokumentu):

byli oficerowie 1207
byli policjanci, agenci wywiadu i żandarmi 5141
szpiedzy i dywersanci 347
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członkowie różnorakich kontrrewolucyjnych
i powstańczych organizacji i różne kontrrewolucyjne elementy 5345
uciekinierzy 6127.
Niestety, nie jest znany analogiczny podział na kategorie liczącej ponad 7305 osób

grupy rozstrzelanych. Nie jest to zresztą jedyna niewiadoma związana z cywilnymi ofiarami
Zbrodni Katyńskiej. Nie wiemy np., dlaczego i na podstawie jakich kryteriów z 11 tys.
więźniów przewidzianych pierwotnie do rozstrzelania wyodrębniono 3695 osób i darowa-
no im życie. Szczątkowa jest wiedza na temat realizacji tej części zbrodniczej uchwały.
Domniemywa się, że pismo Berii do Łazara Kaganowicza z 21 marca 1940 r. w sprawie
przygotowania wagonów do przewozu więźniów w celu „wykonania pilnego zadania ope-
racyjnego”, a także rozkaz pierwszego z wymienionych z 22 marca tegoż roku, nakazujący
przemieszczenie 3 tys. więźniów z więzień we Lwowie, Równem, Tarnopolu, Drohobyczu,
Stanisławowie i na Wołyniu do więzień w Kijowie, Charkowie i Chersoniu oraz kolejnych
3 tys. z więzień w Brześciu, Wilejce, Pińsku i Baranowiczach do więzienia w Mińsku – to
dokumenty związane z akcją mordowania więźniów. Zgodnie z tą hipotezą owe cztery do-
celowe więzienia miały być miejscami ich kaźni.

Mocnym punktem rozpatrywanej hipotezy jest czas: przemieszczanie więźniów nakazano
krótko po podjęciu decyzji przez Biuro Polityczne. Nasuwają się tu też pewne wątpliwości:

– z żadnego ze wspomnianych dokumentów wprost nie wynika, że miał on jakikolwiek
związek z uchwałą z 5 marca 1940 r.,

– liczba więźniów, których miano przetransportować do domniemanych miejsc egzeku-
cji, jest o 1305 osób niższa niż liczba faktycznie rozstrzelanych. Tłumaczy się to tym, że
najwyraźniej ludzie ci przebywali już w więzieniach w Mińsku, Kijowie, Charkowie i Cher-
soniu. W istocie jednak – z punktu widzenia dowodowego – jest to tylko kolejna hipoteza,
której nie sposób udowodnić.

Co zatem wiemy na pewno? Z dokumentów NKWD wynika jednoznacznie, że z 7305
osób zamordowanych ogółem 3435 to więźniowie z tzw. Zachodniej Ukrainy, pozostałych
3870 przebywało w więzieniach na tzw. Zachodniej Białorusi. Odnalazła się imienna lista
więźniów z tzw. Zachodniej Ukrainy (otrzymała ona miano „Ukraińskiej Listy Katyńskiej”).
Niestety, mimo usilnych poszukiwań nie udało się odnaleźć analogicznej listy dla tzw. Za-
chodniej Białorusi („Białoruska Lista Katyńska”). Jest swego rodzaju dramatem, że wiedząc
na pewno o zamordowaniu blisko 4 tys. ludzi, nie możemy ich zidentyfikować i przywrócić
narodowej pamięci. Czy uda się to kiedykolwiek?

Istniejące hipotezy sugerują, jak już wspomniano, że miejscem mordowania polskich
więźniów były więzienia w Kijowie, Charkowie i Chersoniu, a także więzienie w Mińsku.
Znaleziono poszlaki częściowo potwierdzające te przypuszczenia. Oto w miejscowości By-
kownia pod Kijowem podczas ekshumacji ofiar stalinowskich represji ujawniono ważny ślad –
prawo jazdy wystawione na Franciszka Paszkiela, który figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście
Katyńskiej. Jak ustalono, Paszkiel przebywał po aresztowaniu w więzieniu w Równem, skąd
31 maja 1940 r. wywieziono go do Kijowa. Czy znaleziony dokument dowodzi grzebania
ofiar „Ukraińskiej Listy Katyńskiej” w Bykowni? Niestety, nie. Prace ekshumacyjne prowadzo-
ne na Ukrainie potwierdziły bowiem, że niekiedy ciała grzebano oddzielnie, a odzież, doku-
menty i wszelkie inne przedmioty – ukrywano oddzielnie, w wykopanych gdzie indziej dołach.
Trzeba dodać, że z bykowniańskich dołów śmierci wydobyto znacznie więcej przedmiotów
należących do obywateli polskich – mundurów, guzików z „orzełkami”, oficerskich butów,
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cym na wspomnianej liście (a co za tym idzie, w ogóle wiązać ze Zbrodnią Katyńską).

Z kolei w Kuropatach pod Mińskiem ujawniono podczas analogicznych prac ekshumacyj-
nych liczne przedmioty pochodzenia polskiego albo też wytworzone w Europie Zachodniej.
Z całą pewnością nie należały one do obywateli ZSRS. Niestety, również te znaleziska nie
mogą być przypisane konkretnym osobom, a nawet gdyby się to udało, personalia właścicieli
musiałyby występować na Białoruskiej Liście Katyńskiej – która do dziś jest nieznana.

Szczególne znaczenie wśród przedmiotów znalezionych w Kuropatach zajmuje męski
grzebień, na którym więzień wydrapał następujący napis w języku polskim:

Ciężkie chwile więźnia. Mińsk 25 IV 1940.
Myśl o was doprowadza mnie do szaleństwa.
26 IV Rozpłakałem się – ciężki dzień.
Przedmiot ów dowodzi, że wśród pogrzebanych w Kuropatach byli Polacy, którzy przed

egzekucją przebywali w więzieniu w Mińsku – i to w tym czasie, kiedy dokonywała się Zbrodnia
Katyńska. Ale też niczego więcej – z powodów wyżej podanych.

Trudno dziś wyrokować, czy uda się wyrwać z tego „kręgu niemożności” i wyjaśnić wszyst-
kie okoliczności Zbrodni Katyńskiej do końca. Nadzieję można wiązać z wszczętym nie-
dawno przez Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu śledztwem w spra-
wie wymordowania nie mniej niż 21 768 obywateli polskich na podstawie decyzji Biura
Politycznego WKP(b) z 5 marca 1940 r.

Jednocześnie należy wystrzegać się nierealnych oczekiwań i przekonania, że polskie
śledztwo jest „skazane na sukces” i nad każdym „i” postawi brakującą kropkę. Może tak
być, i oby tak było, ale nie wolno zapominać o realiach: jurysdykcja państwa polskiego nie
rozciąga się na obszar innych, suwerennych państw, na których terytoriach zbrodnia ta się
dokonała. Od nastawienia władz tych państw wiele zależy.

Opis Zbrodni Katyńskiej byłby niepełny, gdyby pomijał losy rodzin pomordowanych.
Władzom ZSRS nie wystarczyła fizyczna eliminacja jeńców i więźniów. Za popełnione przez
nich „zbrodnie” musieli odpowiedzieć także ich krewni. Decyzja o deportowaniu 22–25
tys. rodzin obywateli polskich przetrzymywanych w obozach jenieckich i więzieniach na Kre-
sach zapadła jeszcze zanim światło dzienne ujrzała ludobójcza propozycja Berii – 2 marca
1940 r. na posiedzeniu Biura Politycznego WKP(b). W rezultacie w kwietniu 1940 r. do
Kazachstanu wywieziono ponad 60 tys. osób.

Droga do prawdy
Droga do prawdy o Zbrodni Katyńskiej była długa i zawikłana. Była? Raczej ciągle jeszcze

jest, bo mimo upływu 65 lat wciąż się na niej znajdujemy. I nikt nie potrafi powiedzieć, kiedy
dotrzemy wreszcie do jej końca. Pomimo to od punktu wyjścia, którym było tajemnicze „zaginię-
cie” tysięcy oficerów i policjantów z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, do punktu,
w którym jesteśmy dzisiaj, kiedy znamy setki dokumentów obrazujących przebieg wydarzeń, dzieli
nas olbrzymi dystans. Wychodząc od stanu pełnej niewiedzy; osiągnęliśmy stan niepełnej, ale
pewnej, opartej na niepodważalnych dowodach wiedzy. A to już prawdziwy przełom.

Trudno choćby zarysować rozliczne działania mające doprowadzić do wyjaśnienia lo-
sów polskich oficerów w Związku Sowieckim, po których zaginął ślad. Przypomnieć jednak
należy, że próbę ustalenia, co stało się z jeńcami Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa,
podjęto już w 1941 r. w Armii Polskiej w ZSRS, dowodzonej przez gen. Władysława An-
dersa. Poszukiwania 15 tys. jeńców, uważanych za „zaginionych”, a raczej, z nieznanych



6565656565

K
O

M
EN

TA
R

Z
E H

IS
TO

R
Y
C
Z
N

E

względów, jeszcze nie zwolnionych (nikomu nie przychodziło do głowy, że tysiące jeńców
mogło zostać zamordowanych) prowadził rotmistrz Józef Czapski, notabene były jeniec
obozu w Starobielsku. Nie przyniosły one rezultatu. I nie mogło być inaczej: dokonana
zbrodnia była niczym beczka prochu podłożona pod całą antyhitlerowską koalicję. Sowieci,
potem także alianci zachodni, mieli tego pełną świadomość.

Tak więc na pytania dotyczące jeńców z trzech obozów władze sowieckie nieodmiennie
odpowiadały, że wszyscy polscy jeńcy zostali zwolnieni. Stalin, który jako pierwszy opowie-
dział się za propozycją ich wymordowania (co potwierdza jego własnoręczna adnotacja na
tym dokumencie), sugerował w czasie wizyty gen. Władysława Sikorskiego na Kremlu w grud-
niu 1941 r., że poszukiwani oficerowie... uciekli do Mandżurii.

Prawdy o zbrodni nie udało się jednak ukryć. Sowieci zostali zmuszeni do wycofania się
z Katynia, który znalazł się pod okupacją niemiecką. W styczniu 1943 r. miejscowa lud-
ność poinformowała władze niemieckie, że w Kozich Górach koło Katynia NKWD wymor-
dowało polskich oficerów, których poszukuje gen. Sikorski. Przekazana Niemcom wiado-
mość uruchomiła lawinę. Oto władze III Rzeszy postanowiły wykorzystać zdobytą wiedzę,
którą potwierdzały rozpoczęte prace ekshumacyjne, do rozsadzenia wrogiej koalicji państw
zachodnich ze Związkiem Sowieckim. W kwietniu 1943 r. ogłosili o swym odkryciu, powo-
łali też Międzynarodową Komisję Lekarską do zbadania znalezionych szczątków.

Pomimo instrumentalnego podejścia do sprawy mordu na polskich oficerach działania
inspirowane przez Niemców doprowadziły do ważkich ustaleń faktycznych. Przede wszyst-
kim dowiodły one niezbicie, że zbrodnia została dokonana w 1940 r., a więc jej sprawca-
mi mogli być tylko Sowieci. Wyniki badań potwierdzały zeznania miejscowych mieszkań-
ców, mówiące o transportowaniu wiosną 1940 r. autobusami więziennymi (tzw. czarnymi
woronami) polskich oficerów ze stacji Gniezdowo do Kozich Gór koło Katynia, znanego
miejsca rozstrzeliwań NKWD. Chociaż nikt nie widział przebiegu egzekucji, niektórzy sły-
szeli strzały i krzyki mordowanych.

Znaczenie odkrycia dołów śmierci w Katyniu trudno przecenić. Katyń wyjaśniał jednak
tylko część ponurej zagadki „zaginionych” jeńców, mianowicie los jeńców obozu w Koziel-
sku. Tajemnicą pozostawało nadal to, co stało się z jeńcami dwóch pozostałych obozów.
Nie było już wątpliwości, że także oni zostali wymordowani. Ale też nie było żadnej konkret-
nej wiedzy na ten temat.

W późniejszym okresie nie brakowało inicjatyw, które miały wyjaśnić kwestię odpowie-
dzialności za mord w Katyniu oraz wyświetlić los „zaginionych” jeńców polskich w Związku
Sowieckim. Do najbardziej znanych należy powołanie w 1951 r. przez Izbę Reprezentan-
tów Kongresu USA specjalnej komisji celem zbadania masakry w Lesie Katyńskim (tzw.
Komisja Maddena, od nazwiska jej przewodniczącego – Raya J. Maddena). Komisja, na
podstawie przeprowadzonego postępowania (przesłuchano 81 świadków), uznała winę
władz ZSRS za wymordowanie polskich oficerów w Katyniu. Z uwagi na brak dowodów nie
była w stanie ustalić, co stało się z jeńcami Ostaszkowa i Starobielska. Zaznaczyła jednak,
w jej opinii również oni zostali zamordowani.

Na uzyskanie materiałów potwierdzających te przypuszczenia, a także innych – w spo-
sób jednoznaczny obciążających winą za śmierć polskich jeńców wojennych w ZSRS wła-
dze tego państwa – trzeba było czekać aż do czasów gorbaczowowskiej „pierestrojki”.
Przyniosły one m.in. politykę „głasnosti” (jawności), a w jej ramach – nie do końca zresztą
szczere – dążenie do likwidacji tzw. białych plam w historii stosunków Związku Sowieckie-
go z Polską w XX stuleciu. Nie bez nacisków ze strony polskiej ekipa Gorbaczowa nakazała
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wyświetlenia sprawy rozstrzelania polskich jeńców w Katyniu.

Wspomniane instytucje nie znalazły nowych elementów w sprawie zbrodni w Katyniu.
Jednak jeszcze w tym samym roku w Państwowym Archiwum Specjalnym Głównego Za-
rządu Archiwów przy Radzie Ministrów ZSRS prowadzący tam badania historycy odkryli licz-
ne dokumenty archiwalne dowodzące udziału NKWD w likwidacji polskich jeńców w 1940 r.
w czasie wizyty prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego w Moskwie, 13 kwietnia 1990 r., pre-
zydent Gorbaczow przekazał dwie teczki zawierające część odnalezionej dokumentacji.
Były to głównie imienne listy dyspozycyjne (listy śmierci) jeńców obozów w Kozielsku i Ostasz-
kowie. Tego samego dnia ukazał się komunikat Agencji TASS, w którym strona sowiecka
przyznała, że odpowiedzialność za wymordowanie polskich jeńców w Lesie Katyńskim, okre-
śloną mianem ciężkiej zbrodni stalinizmu, ponoszą Beria, Mierkułow i ich pomocnicy.

We wrześniu tego samego roku śledztwo w sprawie rozstrzelania polskich jeńców wo-
jennych powierzono Głównej Prokuraturze Wojskowej ZSRS. W śledztwie tym aktywną rolę
odgrywała polska Prokuratura Generalna i powołani przez nią w charakterze biegłych spe-
cjaliści z różnych dziedzin wiedzy, wykonujący czynności w ramach tzw. pomocy prawnej.

Śledztwo, którym osobiście interesował się prezydent ZSRS, nabrało dużego rozmachu i tempa.
Latem 1991 r. – przy udziale przedstawicieli strony polskiej, z zastępcą Prokuratora Generalne-
go RP Stefanem Śnieżką na czele – przeprowadzono ekshumacje w Charkowie (6. kwartał
strefy leśno-parkowej) oraz Miednoje koło Kalinina, lokalizując w sposób niebudzący żadnych
wątpliwości nieznane dotąd miejsca pochówku jeńców Starobielska i Ostaszkowa.

Kapitalne znaczenie miało przesłuchanie w latach 1990–1992 trzech funkcjonariuszy
NKWD, bezpośrednio zaangażowanych w likwidację polskich jeńców: b. szefa Zarządu ds.
Jeńców Wojennych Piotra Soprunienki, b. naczelnika Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego
Dmitrija Tokariewa oraz Mitrofana Syromiatnikowa, pracownika Zarządu NKWD obwodu char-
kowskiego. Dwaj ostatni szczegółowo opisali technikę mordowania polskich jeńców w budyn-
kach obwodowych Zarządów NKWD, a także podali nazwiska funkcjonariuszy dokonujących
rozstrzeliwań. Podane przez nich informacje były wprost bezcenne, ponieważ dokumenty wy-
tworzone przez NKWD w czasie trwania całej „operacji”, a także zeznania innych świadków,
milczą na ten temat. W październiku 1992 r. ujawniono dokumenty, z których wynikało, że
odpowiedzialność za dokonaną zbrodnię spada nie tylko na Berię i jego współpracowników,
ale także na kierownictwo partyjno-państwowe Związku Sowieckiego. Były to wspomniane już:
propozycja Berii z 5 marca 1940 r. i uchwała Biura Politycznego z tegoż dnia.

Odnalezione dokumenty nadały Zbrodni Katyńskiej nowy, szerszy wymiar, mówiły bo-
wiem o zamordowaniu w ramach tej samej akcji nie tylko jeńców, ale także więźniów;
najpierw w liczbie 11, ostatecznie zaś ponad 7 tysięcy. Tym samym w śledztwie pojawił się
zupełnie nowy wątek wymagający zbadania: wymordowanie 7305 osób cywilnych z wię-
zień tzw. Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi.

W maju 1994 r. odnotowano pierwszy znaczący sukces w wyświetlaniu tej sprawy: Służba
Bezpieczeństwa Ukrainy przekazała prokuratorowi Śnieżce odnalezioną w archiwum byłej KGB
USRS w Kijowie imienną listę rozstrzelanych z więzień tzw. Zachodniej Ukrainy, na której figu-
rowało 3435 osób. Niestety, nie odnaleziono żadnych dokumentów wytworzonych przez NKWD,
mówiących o sposobie dokonania zbrodni: miejscach rozstrzeliwań, pochówku itd.

W tej sytuacji strona polska w latach 1995–1996 przeprowadziła dodatkowe ekshu-
macje w Charkowie, gdzie, jak podejrzewano, mogły znajdować się ofiary z tzw. Ukraiń-
skiej Listy Katyńskiej. Prace wykopaliskowe przyniosły dość zaskakujący efekt: w miejscach
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polskich, które nie były zwłokami oficerów ani też nie udało się ich zidentyfikować jako
zwłoki osób znajdujących się na „Ukraińskiej Liście Katyńskiej”. Tym samym pojawiła się
kolejna zagadka w całej sprawie, do dziś niewyjaśniona – kim są osoby, których zwłoki
znaleziono w Charkowie podczas ekshumacji w połowie lat dziewięćdziesiątych.

W 1996 r. Wojskowa Prokuratura w Kijowie udostępniła stronie polskiej spis przedmio-
tów pochodzenia polskiego, wydobytych w 1971 r. podczas ekshumacji w Bykowni pod
Kijowem. Znajdowało się wśród nich, wspomniane już, prawo jazdy Franciszka Paszkiela.
Niestety, na tym sukcesy definitywnie się skończyły, jeśli chodzi o pozyskiwanie dokumenta-
cji obrazującej wymordowanie więźniów. Na Ukrainie nie odnaleziono już żadnych nowych
materiałów na ten temat.

Pewne nadzieje można wiązać z umorzonym w 2001 r. przez Wojskową Prokuraturę
Regionu Północnego Ukrainy śledztwem nr 50–0092. Śledztwo to doprowadziło do ustale-
nia, że w Kijowie pochowane są szczątki 270 niezidentyfikowanych polskich oficerów. Czy
ludzi tych można wiązać z uchwałą z 5 marca 1940 r.? Nie wiadomo. Zostanie to wyja-
śnione w ramach prowadzonego przez Instytut śledztwa.

Poszukiwania tzw. Białoruskiej Listy Katyńskiej nie przyniosły, jak dotychczas, żadnego
rezultatu. Władze Białorusi poinformowały, że nie posiadają żadnych dokumentów związa-
nych z rozstrzelaniem obywateli polskich w 1940 r.

Śledztwo, prowadzone początkowo z dużym dynamizmem przez Naczelną Prokuraturę
Wojskową, z końcem 1992 r. zaczęło wytracać swój impet. W tym roku stronie polskiej
przekazano jeszcze kserokopie 93 tomów akt śledztwa (akt w znacznej części zresztą nie-
czytelnych i z zaburzoną numeracją), ale widoczne były już symptomy wygaszania bliskiej
dotąd współpracy. Od 1993 r. strona rosyjska zaniechała korzystania z pomocy prawnej
polskiej prokuratury, a ciągu kilku kolejnych lat doprowadziła do tego, że strona polska
straciła orientację co do postępów śledztwa i jego stanu.

Próba zmiany tego stanu rzeczy przyniosła w końcu 2001 r. dość zdumiewającą odpowiedź
strony rosyjskiej, że wszelkie materiały śledcze zostały już Polsce przekazane. Takie stawianie
sprawy zmuszało do konstatacji, że śledztwo od niemal dziesięciu lat znajduje się w martwym
punkcie. Budziło to, ze wszech miar zrozumiałe, zaniepokojenie polskiej opinii publicznej.

Próbę skierowania sprawy śledztwa „katyńskiego” na nowe tory stanowiła wizyta dele-
gacji Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu, z prezesem Instytutu, prof. Leonem Kieresem, oraz dyrektorem Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prof. Witoldem Kuleszą, w Naczelnej Prokuratu-
rze Wojskowej w Moskwie w sierpniu 2004 r. W trakcie rozmów stronie polskiej okazano
materiały śledztwa, na które składało się 157 tomów akt, czyli o 64 tomy więcej, aniżeli,
jak wynikało z deklaracji strony rosyjskiej, miało stanowić całość materiałów śledczych (93
tomy). Delegacja Instytutu Pamięci Narodowej uzyskała zgodę na zapoznanie się przez
prokuratora i historyka z IPN z „dodatkowymi”, nieznanymi jej dotąd tomami, co pozwoli-
łoby wyrobić sobie zdanie na temat aktualnego stanu sprawy. Do przyjazdu przedstawicieli
IPN miało dojść szybko, jeszcze w sierpniu 2004 r.

Ku zdziwieniu władz Instytutu, które zaraz po powrocie podjęły przygotowania do wy-
ekspediowania swych przedstawicieli do Moskwy, zaproszenie do złożenia wizyty w sie-
dzibie Naczelnej Prokuratury Wojskowej nie nadchodziło. Wreszcie we wrześniu 2004 r.
strona rosyjska poinformowała, że wizyta będzie możliwa dopiero wówczas, gdy z doku-
mentów, które miały być badane przez przedstawicieli IPN, zostanie zdjęta klauzula taj-



6969696969

K
O

M
EN

TA
R

Z
E H

IS
TO

R
Y
C
Z
N

E

Fo
t. 

z 
A

IP
Nności. Deklaracja ta była za-

skakująca, w trakcie wizyty
w Moskwie bowiem problem
tajności tych dokumentów nie
był w ogóle podnoszony.

Nie był to koniec działań
strony rosyjskiej, które, co zro-
zumiałe, musiały budzić pewną
konsternację w IPN. Oto bo-
wiem 21 września 2004 r.
Naczelna Prokuratura Wojsko-
wa umorzyła śledztwo w spra-
wie Zbrodni Katyńskiej. Pomi-
mo wielokrotnych próśb IPN
nie udostępniono uzasadnienia
decyzji o umorzeniu śledztwa.
Zaistniała sytuacja skłoniła IPN do podjęcia refleksji nad zasadnością wszczęcia własnego
śledztwa w sprawie Zbrodni Katyńskiej. Z różnych źródeł wiadomo było, że śledztwo zakoń-
czono uznaniem Zbrodni Katyńskiej za ulegające przedawnieniu zabójstwo, odrzucając tym
samym postulowane przez stronę polską uznanie jej za zbrodnię ludobójstwa, zbrodnię wo-
jenną i zbrodnię przeciwko ludzkości.

Taka kwalifikacja prawna nie mogła być zaakceptowana przez IPN, rozmijała się też
z oczekiwaniami i poczuciem sprawiedliwości całego społeczeństwa polskiego. Dodajmy,
że przyjęta kwalifikacja sprawiała, że liczbę osób odpowiedzialnych za popełnienie zbrodni
ograniczono do kilku osób z kręgów kierowniczych ZSRS. Analizy dokonane w IPN dopro-
wadziły do wniosku, że polskie śledztwo w sprawie Zbrodni Katyńskiej jest niezbędne. Osta-
tecznie więc, uwzględniwszy podzielające ten punkt widzenia głosy organizacji społecz-
nych, z Rodzinami Katyńskimi na czele, Instytut Pamięci Narodowej 30 listopada 2004 r.
wydał postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie wymordowania około 22 tys. obywa-
teli polskich na podstawie decyzji Biura Politycznego WKP(b) z 5 marca 1940 r. Zbrodnię
tę zakwalifikowano jako nieulegającą przedawnieniu zbrodnię ludobójstwa, zbrodnię wo-
jenną oraz zbrodnię przeciwko ludzkości, jednocześnie szeroko to uzasadniając na gruncie
zarówno prawa polskiego, jak i międzynarodowego.

Społeczeństwo polskie ze zrozumieniem i aprobatą przyjęło decyzję IPN, jako akt, który
państwo polskie było winne swym najlepszym, wymordowanym właśnie za wierność temuż
państwu obywatelom. Akt, który przywracał im godność, ponieważ przyjęto, że nie padli oni
ofiarą zbrodni pospolitej (tj. zabójstwa), jak przyjęła to strona rosyjska, ale zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu.

Na początku marca 2005 r. strona rosyjska powróciła do kwestii udostępnienia przed-
stawicielom IPN dokumentów śledztwa katyńskiego. Jednak formuła, w której miało się to
dokonać, stanowiła kolejne zaskoczenie dla polskiego partnera. Oto prokurator i historyk
IPN mieli otrzymać wgląd jedynie w 67 tomów akt śledztwa, pozostałe 100 tomów akt
pozostało bowiem tajne. Kilkumiesięczny proces odtajniania dokumentów skutkował więc...
zwiększeniem liczby tomów akt, do których strona polska nie miała dostępu. Oczywiście
takie stawianie sprawy czyniło całą propozycję bezprzedmiotową. Naczelna Prokuratura
Wojskowa Federacji Rosyjskiej złożyła 11 marca 2005 r. oświadczenie, że nie znalazła
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E podstaw do uznania mordu katyńskiego za zbrodnię ludobójstwa. Jednocześnie poinformo-
wała, iż akta śledztwa w sprawie Zbrodni Katyńskiej liczą 183 tomy, z czego 116 jest
tajnych, pozostałe 67 to materiały jawne, które mogą być udostępnione stronie polskiej.
Z tym jednak zastrzeżeniem, że z akt tych nie można sporządzać kserokopii.

W komentarzu do powyższego oświadczenia dyrektor Głównej Komisji, prof. Witold
Kulesza, podniósł, że strona rosyjska stosuje dość szczególną metodę podejścia do Zbrodni
Katyńskiej, polegającą na mówieniu, czym ona nie jest, nie pokusiła się natomiast dotąd –
jak strona polska – o własną kwalifikację prawną tej zbrodni i nie przedstawiła przemawia-
jącej za nią argumentacji.

Bilans piętnastoletniego śledztwa w sprawie Zbrodni Katyńskiej jest rozczarowujący. Polska,
która śledztwo to zainicjowała, zmierzając do wyjaśnienia losów zamordowanych obywateli
Rzeczpospolitej i wymierzenia sprawiedliwości osobom odpowiedzialnym za ich śmierć,
nie otrzymała nawet prawa do wglądu w całość materiału śledczego. Nie udostępniono jej
też decyzji o umorzeniu śledztwa i jej uzasadnienia. Z prawdy o Zbrodni Katyńskiej znowu
zatem robi się tajemnicę. Nie można nie zadać pytania: dlaczego?

Kara?
Śledztwo prowadzone przez rosyjską Prokuraturę Wojskową dość szybko doprowadziło

do ujawnienia trzech żyjących funkcjonariuszy NKWD, zaangażowanych w mordowanie
polskich oficerów wiosną 1940 r. Byli to wspomniani już Soprunienko, Tokariew i Syro-
miatnikow. Ich zeznania nie pozostawiały najmniejszych wątpliwości, że są to zbrodniarze,
którzy powinni zostać aresztowani i oskarżeni o współudział w dokonaniu zbrodni. Pomimo
to rosyjska prokuratura potraktowała ich inaczej, uznając za... świadków zbrodni. Śmierć
całej trójki w kilka lat po rozpoczęciu śledztwa zamknęła ewentualną możliwość zmiany ich
aż nadto komfortowego statusu, który im przyznano. Prowadzone zaś dalej śledztwo stero-
wało coraz wyraźniej w kierunku ograniczenia odpowiedzialności za mord na Polakach do
garstki nieżyjących już członków Politbiura i „wierchuszki” NKWD.

Przy innej niż zastosowana kwalifikacji prawnej taki kierunek śledztwa byłby niemożliwy:
należałoby ustalić wszystkie osoby, które w taki czy inny sposób brały udział w zbrodni, a żyjącym
postawić zarzuty. Niestety, do tego nie doszło, a umorzenie śledztwa i późniejsze problemy
z zapoznaniem się z zebranym w jego trakcie materiałem nie pozwalają odpowiedzieć na pyta-
nie, ile osób i kto personalnie ponosi odpowiedzialność za wymordowanie polskich obywateli.

Polskie śledztwo, trzeba sobie wyraźnie z tego zdawać sprawę, nie może zakończyć się
procesem sprawców, nawet jeśli takowi jeszcze żyją, albowiem prawo Federacji Rosyjskiej nie
dopuszcza wydawania obywateli Federacji organom wymiaru sprawiedliwości innego państwa
w celu osadzenia. W przedstawionej sytuacji prawnej perspektywa ukarania być może jeszcze
żyjących sprawców Zbrodni Katyńskiej rysuje się w najlepszym razie niejasno. Tym bardziej więc
należy dołożyć wszelkich starań, by Zbrodnia Katyńska została wyjaśniona do końca.

Naszym moralnym obowiązkiem jest ustalenie pełnej listy ofiar, personaliów zbrodnia-
rzy, mechanizmu podejmowania zbrodniczej decyzji oraz odtworzenie przebiegu jej reali-
zacji. Póki kwestie te nie zostaną wyświetlone w sposób wyczerpujący, Zbrodnia Katyńska
będzie się kładła cieniem na stosunki polsko-rosyjskie teraz i w przyszłości.

Rozumie to Polska. Czy zrozumie Rosja?
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KOMISJA KATYŃSKA
KONGRESU USA (1951–1952)
W roku 1951 Izba Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych
powołała do życia komisję do zbadania okoliczności Zbrodni Katyń-
skiej. Od popełnienia przez Sowietów w roku 1940 mordu na ofice-
rach polskich minęło 11 lat, od jego ujawnienia przez Niemców w ro-
ku 1943 lat 8. Przyczyny podjęcia w tym właśnie momencie przez
jeden z najwyższych organów władzy USA kwestii zbrodni należy
upatrywać w ówczesnej sytuacji międzynarodowej.

Jeszcze w czasie II wojny światowej mocarstwa anglosaskie: USA i Wielka Brytania, otrzy-
mywały wiarygodne informacje o charakterze, rozmiarze i sprawcach straszliwego mordu na
polskich jeńcach. Obawiając się jednak wyjścia ZSRS z koalicji antyhitlerowskiej, wolały w tej
sprawie milczeć, co faktycznie oznaczało akceptację szerzonej przez propagandę sowiecką
kłamliwej wersji, spreparowanej przez Komisję Specjalną Nikołaja Burdenki w roku 1944,
o odpowiedzialności niemieckiej za zbrodnię. Franklin D. Roosevelt osobiście pilnował, by
informacje o Katyniu nie psuły atmosfery stosunków amerykańsko-rosyjskich. Również po wojnie
podejmowanie sprawy Katynia, wobec chęci szukania modus vivendi ze Stalinem, uznano
w Anglii i Stanach Zjednoczonych – odgrywających wiodącą rolę w świecie zachodnim – za
zbędny luksus. Jednak rozwój wydarzeń na świecie: rozwianie wiary Anglosasów w pokojowe
współistnienie z blokiem sowieckim i początek zimnej wojny, sprawił, że w Waszyngtonie
uznano za niebyły niepisany układ o niepodejmowaniu kwestii sowieckich zbrodni z czasów
wojny, respektowany od procesu norymberskiego 1945–1946 do końca lat czterdziestych.
Przy czym, co stanowi ironię losu, podjęcie w Waszyngtonie sprawy mordu dokonanego pod
Smoleńskiem zadecydowało się na Dalekim Wschodzie. Tak jak zdecydowane przejście do
polityki powstrzymywania komunizmu i rywalizacji z ZSRS rozpoczęło się w USA nie w związ-
ku z sowietyzacją Europy Środkowej, ale po szokującym Departament Stanu i większość po-
lityków zwycięstwie komunistów w Chinach w roku 1949, tak przejście w fazę ostrej konfron-
tacji i determinacja do użycia szerokiej gamy środków dla zwalczania komunizmu pojawiły
się po inwazji komunistycznej na Koreę, w połowie roku 1950.

Sygnałem zmiany atmosfery w USA w kierunku umożliwiającym podniesienie sprawy
katyńskiej było powołanie w roku 1949 przez Arthura Bliss-Lane’a komitetu ds. zbadania
mordu katyńskiego, ale była to cały czas tylko inicjatywa grupy obywateli amerykańskich
(można powiedzieć: komitet społeczny), a nie władz USA. Znamienne, że jeszcze w roku
1950 Departament Stanu (spraw zagranicznych), za pośrednictwem urzędników rozgłośni
„Głos Ameryki”, polecił usunąć wszystkie wzmianki o Katyniu (włącznie z samym słowem
Katyń) z audycji Józefa Czapskiego1; rok później działała już oficjalna komisja najwyższej
legislatury USA ds. Katynia! W arsenale działań towarzyszących otwartej wojnie w Azji klu-

1 J.K. Zawodny, Katyń, Lublin–Paryż 1989, s. 151. Relację J. Czapskiego o tym zdarzeniu
odnotowano w 1952 r., w protokole 82. Kongresu USA, s. 5390.
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ku sowieckiego, stąd też wydobycie na światło dzienne treści niewygodnych dla stojącego
za komunistami chińskimi i koreańskimi Związku Sowieckiego. Choć ustanowienie komisji
katyńskiej Kongresu było uwikłane w politykę chwili, nie przeszkadzało to jej w autentycz-
nym dążeniu do prawdy i rozgłoszenia jej w świecie. Dla wielu jej członków, niezależnie od
celów politycznych, wyjaśnienie prawdy materialnej i napiętnowanie winnych stało się nie-
wątpliwie, zwłaszcza w toku wychodzenia na światło dzienne straszliwych faktów, motywem
zasadniczym i niepotrzebującym innych uzasadnień.

Podstawa prawna, zasady procedowania i skład personalny komisji

„Komisja specjalna do przeprowadzenia śledztwa w sprawie faktów, wydarzeń i oko-
liczności masakry w lesie katyńskim” – tak brzmiała oficjalna nazwa organu, określanego
z reguły skrótowo mianem komisji katyńskiej Kongresu – została powołana przez Izbę Re-
prezentantów 82. Kongresu na mocy rezolucji nr 390 w roku 1951. Czynności miała roz-
począć na początku roku 1952. Podstawy formalne jej działań oraz zadania przed nią
postawione zostały określone we wspomnianej uchwale izby niższej amerykańskiego parla-
mentu. Konstrukcja prawna komisji wpisywała się w tradycję funkcjonowania podobnych,
wkraczających śmiało w domenę władzy sądowniczej ciał śledczych, powoływanych przez
najwyższą władzę ustawodawczą Stanów Zjednoczonych i zadających kłam rzekomo wzor-
cowemu trójpodziałowi władz. Komisja (commitee) była ciałem o uprawnieniach prokura-
torskich, niestawienie się na jej wezwanie czy utrudnianie jej działań w inny sposób podle-
gało sankcji (subpena). Miała ona kończyć działania nie wydaniem wyroku, lecz ogłoszeniem
raportu końcowego, którego treść zawierała: orzeczenie o prawdzie w materii podlegają-
cej jej badaniu oraz wnioski dla Kongresu co do dalszego postępowania w sprawach sta-
nowiących pole zainteresowania komisji. Czytelnik polski najprościej może uzmysłowić so-
bie charakter amerykańskich komisji Kongresu tego typu przez odniesienie do działań
współczesnych komisji śledczych Sejmu RP, wzorowanych na komisjach zza oceanu. Pa-
miętać jednak należy o niepodważalnym dla nikogo autorytecie odpowiednich komisji Kon-
gresu i głęboko, już w czasie funkcjonowania komisji katyńskiej, ugruntowanej praktyce ich
działania. Przykładem komisji o uprawnieniach śledczych mogły być: Komisja Izby Repre-
zentantów ds. Działalności Antyamerykańskiej oraz Senacka Podkomisja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego McCarthy’ego. Komisja Izby Reprezentantów działała od 1941 r., najpierw
zwalczała infiltrację nazistowską, następnie komunistyczną (w latach 60. została przekształ-
cona i przemianowana), a jej najsłynniejszym członkiem był Richard Nixon. Podkomisja
senacka zasłynęła w związku z krytyką Hollywood, w latach 50., gdy przewodził jej senator
McCarthy, tropiący skutecznie członków i sympatyków Komunistycznej Partii Ameryki. Po-
dobieństwo tych komisji z katyńską dotyczy tylko śledczych form działania, gdyż pola aktyw-
ności i stały charakter dwóch pierwszych przydawał im oczywiście szczególnego, niepo-
miernie większego znaczenia, co właśnie sprawiało, że dla bardziej okazjonalnych ciał
mogły być wzorcem postępowania. Konkretny cel działania, mogący dotyczyć bardzo sze-
rokiej gamy zagadnień, przede wszystkim wewnętrznych, ale jak widzimy na przykładzie
katyńskim, również międzynarodowych, każdorazowo określała Izba w rezolucji. W sumie
zapewniało to dużą sprawność i skuteczność tych instytucji.

Zgodnie z praktyką parlamentarną USA Kongres ma pełną swobodę w formowaniu ko-
misji i obdarzaniu ich wyznaczonymi zadaniami; pamiętać należy, iż komisje są każdorazowo
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zapisywane w regulaminie, a ewentualna stałość ich zadań, jak w wypadku np. komisji bu-
dżetu lub obrony, wynika z tradycji i przyzwyczajenia. Regulamin, inny dla Izby Reprezentan-
tów, inny dla Senatu, ustalają dowolnie kongresmani. Kongres stosuje takie metody w swoim
działaniu, jakie sam uzna za stosowne dla rozwiązania stojącego przed nim zadania, przy
czym nie mogą one naruszać konstytucyjnego porządku. W wypadku sprawy katyńskiej uznał
za właściwe powołanie specjalnej komisji, której cel działania jasno sprecyzował: przeprowa-
dzenie dogłębnego śledztwa nad faktem i okolicznościami masakry tysięcy polskich oficerów
pochowanych w masowym grobie w lesie katyńskim (o Miednoje i Charkowie nadal nie wie-
dziano) pod Smoleńskiem, na terenie okupowanym w chwili ujawnienia zbrodni przez Niem-
ców, a wcześniej przez ZSRS. Dochodzeniem miały być też objęte wypadki mające miejsce
zarówno bezpośrednio przed dokonaniem zbrodni, jak i po jej dokonaniu (sprawcy w samej
rezolucji nie wymieniano, pozostawiając to ustaleniom komisji). Całość postanowienia zwy-
kle była zwięzła i komunikatywna, co pozwalało postronnym obserwatorom łatwo zrozumieć
motywy powołania komisji. Lapidarna była też rezolucja katyńska (por. tekst źródłowy).

Członków komisji katyńskiej, na mocy rezolucji i zgodnie z praktyką, powołał Przewod-
niczący (Speaker) Izby Reprezentantów po przeprowadzeniu wcześniejszych konsultacji z przy-
wódcami demokratów i republikanów w Izbie, co miało zapewniać reprezentatywność or-
ganu i pomóc w selekcji przydatnych dla jego działań członków. Działania komisji w tym
przypadku nie dotyczyły najżywotniejszych interesów głównych sił politycznych kraju, kluczo-
we znaczenie przy przydziale miała niewątpliwie chęć uczestnictwa w jej pracach. Jak się
zdaje, sporów o miejsca nie było, na co może wskazywać dublowanie się reprezentantów
z jednego stanu. Motywami mobilizującymi do zgłoszenia chęci pracy w komisji katyńskiej
mogły być: znajomość i wcześniejsze zaangażowanie w propagowanie wiedzy o zbrodniach
sowieckich czy szerzej działalność antykomunistyczna. W skład komisji katyńskiej weszli:
Daniel L. Flood z Pensylwanii, Thaddeus M. Machrowicz z Michigan, George A. Dondero
również z Michigan, Foster Furcolo z Massachusetts, Alvin K. O’Konski z Wisconsin, Ti-
mothy P. Shennan z Illinois oraz Ray J. Madden z Indiany. Ostatni z wymienionych został
powołany na przewodniczącego komisji, nazywanej potem często od jego nazwiska ko-
misją Maddena. Przewodniczący, odpowiedzialny za organizację jej prac, de facto decy-
dował o dynamice i sprawności działań całego organu, ustalając daty i porządek posie-
dzeń, prowadząc je, a tym samym i odbywające się na nich przesłuchania. Komisja
pracowała również z dokumentami i opiniami biegłych, korzystając oczywiście z zaplecza
eksperckiego. Kierował nim, również osobiście zadający świadkom pytania, szef jej biura
i zespołu ekspertów John J. Mitchell2. Uchwały komisji, w tym raport końcowy, zapadały,
jako nie regulowane żadnymi specjalnymi zasadami, zwykłą większością głosów, przy zwy-
kłym kworum, co w praktyce oznaczało konieczność oddania trzech głosów „za” w obec-
ności czterech członków komisji. W pracach tej akurat komisji wyliczenia takie nie miały
jednak znaczenia, zarówno ze względu na jej specjalny charakter, jak i nietraktowanie
zagadnienia jako źródła wewnątrzamerykańskich napięć, np. na linii demokraci–republi-

2 „Chief Counsel” w zwykłym postępowaniu przed sądem pełni funkcję głównego prawnika
strony, np. w procesie cywilnym. Przewodniczącemu Izby pomocy, głównie prawnej, dostarcza
„office of counsel general”. W poszczególnych komisjach kongresowych są również zespoły
ekspertów, szefem takiego zespołu oraz całego biura, odpowiedzialnego za przygotowanie
materiałów dla komisji, był J. Mitchell. Na jego wniosek załączano do protokołów większość
świadectw (exhibits) zbrodni, które komisja otrzymywała z różnych źródeł. Mitchell brał również
istotny udział w przesłuchaniach, np. płk. Stewarta (por. przyp. 3).
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raczej gromadzenie kworum (vide posiedzenie inauguracyjne) niż zebranie większości dla
przegłosowania wniosku. W tej komisji poglądy „ucierano” jak na wyjątkowo spokojnym
sejmie w szesnastowiecznej Polsce, jeśli by użyć takiego „polskiego” porównania.

Sam skład komisji był bardzo znamienny i bardzo… polski. Thaddeus (Tadeusz) Machro-
wicz z Michigan był kongresmanem polskiego pochodzenia, korzeni polskich można doszuki-
wać się także u Alvina O’Konskiego (Okońskiego?) z Wisconsin, którego nazwisko złośliwie
komentowała następnie prasa PRL. Timothy Shennan był kongresmanem ze skupiającego
ówcześnie absolutnie najliczniejszą Polonię w USA stanu Illinois, w którym położone jest naj-
bardziej „polskie” miasto Ameryki Chicago (szczególnie wyraźne było to wówczas, kiedy no-
wojorski Greenpoint nie mógł jeszcze konkurować z chicagowskim Jackowem). Kolejnym
stanem zamieszkanym przez bardzo liczną Polonię było Michigan z wielkoprzemysłowym De-
troit. Dla Machrowicza, występującego jako polityk pochodzenia polskiego, i startującego z Il-
linois Shennana pozyskanie Polonii i jej głosów w wyborach było niewątpliwie sprawą klu-
czową z punktu widzenia szans reelekcji. Wytknęła im to prasa komunistyczna w Polsce,
suponując, że ich zaangażowanie w sprawę płynęło wyłącznie z właściwego zgniliźnie za-
chodniej demokracji karierowiczostwa i chęci pozyskania głosów w kolejnych wyborach. War-
to zauważyć, na co nie zwrócili uwagi warszawscy propagandyści, że faktycznie również cała
reszta członków komisji pochodziła z obszaru Ameryki zamieszkiwanego przez znaczącą liczbę
ich współobywateli pochodzenia polskiego, a mianowicie: północnego wschodu i rejonu Wielkich
Jezior z Detroit i Chicago; nawet mniej „polska” Indiana Maddena graniczy wszak z Illinois,
Michigan i Ohio. Nadreprezentacja osób pochodzenia polskiego, w tym najświeższej wów-
czas emigracji wojennej, w stanach kongresmanów wyznaczonych do komisji była uderzają-
ca; nikt nie wywodził się z głębokiego Południa i Zachodu, gdzie tradycyjnie żyło bardzo mało
Polaków. Stwierdzić jednak należy, że geograficzno-etniczny aspekt konstrukcji komisji, jak
i inne, stricte amerykańskie uwarunkowania jej działań (włącznie z relacjami pomiędzy kon-
gresmanami a administracją) nie odegrały podczas samych jej prac istotnej roli.

Dla sprawy Katynia najważniejsze było, że – powstała w bezpośrednim związku z polityką
światową, uwarunkowana w składzie wewnątrzamerykańskimi stosunkami – komisja Kongresu
uzyskała w roku 1951 roku zadania, uprawnienia i kształt, których właściwe wykorzystanie mogło
uczynić bardzo wiele dla ujawnienia prawdy o sowieckim mordzie na polskich oficerach.

Działalność komisji katyńskiej Kongresu, 1951–1952

Komisja wedle pierwotnego planu miała rozpocząć przesłuchania dopiero w roku 1952.
Jednak ze względu na nadzwyczajne okoliczności R. Madden zwołał pierwsze posiedzenie
już na 11 października 1951 roku, o godzinie 9.30. Oprócz przewodniczącego spośród
członków komisji obecni byli: T. Machrowicz, G. Dondero, F. Furcolo, co dawało kworum;
pozostali nie mogli, bądź nie zdążyli, przybyć do Waszyngtonu na nieoczekiwane wezwa-
nie. W posiedzeniu wzięli natomiast udział kongresmani o polsko brzmiących nazwiskach:
Kluczyński z Chicago (Illinois); Siemiński (New Jersey); Sadlak (Connecticut)3. Nagłość

3 The Katyn Forest Massacre. Hearings before the Select Committee to Conduct an Investiga-
tion of the Facts, Evidence, and Circumstances of the Katyn Forest Massacre, Eighty-Second Con-
gress: First Session on Investigation of the Murder of Thousands of Polish Officers in the Katyn
Forest near Smolensk, Russia, Washington 1952, sesja 1, cz. 1, t. 1, s. 1 i 29.



7575757575

K
O

M
EN

TA
R

Z
E H

IS
TO

R
Y
C
Z
N

E

decyzji była spowodowana koniecznością przesłuchania świadka, który za dwa tygodnie
miał udać się na front koreański, co można uznać za swoiste memento okoliczności poli-
tycznych, w których została powołana komisja. Tym pierwszym świadkiem był pułkownik
Donald B. Stewart, który jako amerykański jeniec wzięty do niemieckiej niewoli w lutym
1943 r. w Afryce Północnej brał udział w wyprawie oficerów alianckich do Katynia i wizji
lokalnej miejsca ekshumacji pomordowanych4. Teraz zeznawał o tym, co zobaczył, pod
przysięgą, a jako oficer amerykański, znany od roku 1936 z West Point członkowi komisji
G. Dondero (co zostało zgłoszone do protokołu), był niewątpliwie świadkiem szczególnie
wiarygodnym. Stąd wezwanie go i zwołanie komisji w trybie pilnym, mimo że nie działało
jeszcze jej biuro i zaplecze eksperckie. Przesłuchanie Stewarta wypełniło całą pierwszą
sesję komisji, inaugurując jej prace, które od początku kolejnego roku potoczyły się już
planowym i dynamicznym trybem, obejmując dziesiątki przesłuchań oraz prezentacji: pi-
semnych zeznań, relacji, dokumentów i dowodów rzeczowych.

Drugą sesję rozpoczęto 4 lutego 1952 r. przesłuchaniem pułkownika Johna Van Vlieta5.
Zakończono ją, formalnie finalizując część śledczą działań Kongresu w sprawie katyńskiej,
przesłuchaniem generała Claytona Bissella 14 listopada tegoż roku6. Równolegle prezento-
wano przed komisją świadectwa (exhibits), które po uznaniu za wartościowe numerowano
i włączano do akt sprawy. Dotyczyły one samej zbrodni bądź świadków. Dokumenty, listy,
memoranda, zdjęcia etc., przedkładane niezależnie od konkretnych przesłuchań, przygoto-
wywał dla komisji J. Mitchell; np. w początkowej (4–7 lutego) części drugiej sesji na jego
wniosek załączono do protokołu korespondencję Tadeusza Romera z Wiaczesławem Moło-
towem7. Poważną ilościowo, ale i niewątpliwie jakościowo, część świadectw stanowiły mate-
riały dostarczone przez Rząd RP na wychodźstwie8 (por. schemat i plan). Niektóre świadectwa
dostarczali sami przesłuchiwani; ostatnimi uzyskanymi tym sposobem były dokumenty doty-
czące drogi życiowej i kariery gen. Bissella, a wśród nich rozkaz nadający mu Krzyż Koman-
dorski Orderu Odrodzenia Polski z podpisem Kazimierza Sosnkowskiego.

W sumie komisja przesłuchała 81 istotnych dla sprawy świadków, wzywanych czasem
parokrotnie, oraz przyjęła zeznania około 200 kolejnych, których wyjaśnienia miały dla
sprawy poboczne znaczenie. Ponadto zebrano około 100 pisemnych oświadczeń i relacji
od świadków oraz zbadano 183 dowody rzeczowe, uzyskując przy tym wgląd do dokumen-
tacji Departamentów: Stanu (spraw zagranicznych) i Wojny (dziś Obrony). Poza Stanami
Zjednoczonymi przesłuchania komisji prowadzone były w: Londynie, Frankfurcie i Neapo-
lu, gdzie żyli świadkowie, głównie polscy, istotni dla sprawy. Czynności prowadziła również
w Berlinie specjalna podkomisja komisji R. Maddena. W samych Stanach Zjednoczonych
poza stolicą posiedzenia odbywały się jeszcze w Chicago. Wśród świadków komisji był np.

4 Ibidem, cz. 1, t. 1, s. 3 i n. Stewart, wówczas w stopniu kapitana, brał udział w wyjeździe
oficerów z Oflagu IX A/Z do Katynia wraz ze znanym później z roli w wyjaśnianiu sprawy katyń-
skiej amerykańskim pułkownikiem Johnem Van Vlietem (oraz brytyjskim płk. Stevensonem).

5 The Katyn Forest Massacre. Hearings…, sesja 2, cz. 2, t. 2, s. 32–74.
6 Ibidem, cz. 7, t. 5, s. 2298–2330. W ostatnich protokołowanych słowach R. Madden

podziękował w imieniu Kongresu członkom komisji za ich zaangażowanie w pracę.
7 Ibidem, cz. 2, t. 2, s. 130–132. Podczas II wojny T. Romer był ambasadorem RP w Mo-

skwie, a W. Mołotow Komisarzem Ludowym Spraw Zagranicznych ZSRS. Załączone listy po-
chodziły z 1943 r., momentu odkrycia zbrodni.

8 Ibidem, cz. 6, t. 5, s. 1621–1823, passim. Część szósta Hearings zawiera wyłącznie
materiały Rządu RP, określone jako white paper, czyli biała księga zbrodni katyńskiej.
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o mordzie dla Międzynarodowego Czerwonego Krzyża; osoba tyleż zasłużona dla wyja-
śnienia sprawy Katynia, co budząca kontrowersje w związku z niesprawiedliwym zarzutem
kolaboracji z Niemcami. Listę interesujących świadków można ciągnąć długo, ograniczy-
my się do podania jeszcze dwóch, wiele mówiących nazwisk: byłego premiera rządu pol-
skiego na emigracji Stanisława Mikołajczyka i byłego ambasadora USA w Moskwie
W. A. Harrimana, zeznających w drugiej fazie działań komisji (3 czerwca–14 listopada),
gdy koncentrowała się ona na naświetleniu kontekstu zbrodni, której anatomię już poznała
i solidnie udokumentowała. Znanym stał się też, tyle że nie ze względu na (wątpliwą) war-
tość merytoryczną składanych zeznań, ale sposób ich złożenia, świadek incognito „Joe
Doe”9, który stanął przed komisją zamaskowany, na czym używała sobie potem propagan-
da peerelowska (por. karykatura Sz. Kobylińskiego).

Całość zapisu przesłuchań świadków przed komisją i załączone do nich świadectwa (ale
nie wszystkie materiały ze śledztwa) na podstawie protokołów zaczęto wydawać już od stycznia
roku 1952, jako oficjalny druk kongresowy, na użytek członków komisji i innych kongresmanów
(por. ilustracja). Edycja, licząca pięć tomów i przeszło dwa tysiące stron, nie została dotychczas
w Polsce przyswojona; w drugim obiegu część pracy wydał Instytut Katyński w Krakowie (tzw.
Macedońskiego); zeznanie F. Goetla przypomnieli dopiero niedawno, całkiem słusznie jako
sporą ciekawostkę, Stanisław M. Jankowski i Ryszard Kotarba10. Wydawnictwo Kongresu z za-
pisem tak istotnego dla wyjaśnienia sprawy katyńskiej dochodzenia nie znalazło się w zasobach
bibliotecznych KŚZpNP, a tym samym obecnie IPN. Jeden z nielicznych przekazanych do Polski
egzemplarzy znajduje się w Bibliotece Sejmowej, opatrzony pieczęcią kongresmana Raya Mad-
dena, wskazującą go jako darczyńcę11 (por. ilustracja na stronie 79).

Konkluzją końcową, sformułowaną jeszcze w 1952 roku, a wynikającą z zasygnalizo-
wanych prac komisji w latach 1951–1952, było jednomyślne stwierdzenie przez jej człon-
ków odpowiedzialności sowieckiego aparatu bezpieczeństwa (chodziło oczywiście o NKWD)
za wymordowanie tysięcy polskich oficerów w Katyniu, co do których liczby oraz ewentual-
nych innych miejsc kaźni i pochówku nadal pozostało wiele niejasności. Tym samym zbrodnia
obciążała Związek Sowiecki, który wymieniono jako państwo, choć ponieważ nie dyspono-
wano znanymi nam dziś dokumentami, nie orzekano o winie takich czy innych naczelnych
władz partyjno-państwowych, np. Politbiura lub imiennie ich członków, np. Stalina i Berii.
Przypomnijmy przy tym, że nie był to wyrok wskazujący i skazujący winnych, lecz raport
o stanie faktycznym zleconej przez Izbę Reprezentantów sprawy. Wraz z opisem prawdy
materialnej komisja przedstawiła Kongresowi wnioski co dalszego postępowania, czyli su-

9 Ibidem, cz. 2, t. 2, s. 144–160. Ochrona świadków w trakcie procesu i po nim, a nawet
nadawanie skruszonym oskarżonym statusu świadka koronnego i zapewnianie im anonimowo-
ści (obecnie z oporami wprowadzane w Polsce), jako tradycja USA, nie były znane na gruncie
polskim, co stanowiło dogodny punkt wyjścia do ośmieszania w prasie PRL tego wydarzenia.
Joe Doe przedstawił się do protokołu (zeznawał po polsku za pośrednictwem tłumacza) jako
urodzony w Polsce (44 l.), który przeszedł w 1940 r. przez Pawliszczew Bor.

10 S.M. Jankowski, R. Kotarba, Literaci a sprawa katyńska, Kraków 2004, il. po s. 112:
faksymilia strony zeznań Goetla z 17 IV 1952 r.; wcześniej przytaczał je J.K. Zawodny, op. cit.,
s. 141 i 155.

11 The Katyn Forest Massacre. Hearings…, sesja 1–2, cz. 7, t. 5, United States Government
Printing Office, Washington 1952. Część tomów w Bibliotece Sejmowej, ksero z oryginału;
poza tym egz. w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
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E gestie, co dalej robić z poznanymi w trakcie czynności faktami. Komisja zaproponowała
przekazanie Zgromadzeniu Ogólnemu Narodów Zjednoczonych pisemnych zeznań, wraz
z innymi materiałami dowodowymi i wynikami jej dochodzenia, celem wniesienia do Mię-
dzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości pozwu przeciw ZSRS o popełnienie zbrodni,
stanowiącej pogwałcenie praw wszystkich cywilizowanych narodów. Rekomendację tę w trak-
cie dalszych prac w Kongresie uzupełniono zapisem, aby w sytuacji niepodjęcia przez Na-
rody Zjednoczone proponowanych działań prezydent USA zwrócił się o pomoc do między-
narodowej komisji, złożonej z przedstawicieli innych niż Niemcy i Rosjanie narodów, która
odegrawszy rolę ławy przysięgłych, zapoznałaby się z zeznaniami świadków i materiałem
dowodowym tyczącym zbrodni katyńskiej, a po zaprotokołowaniu swoich ustaleń wydała
zalecenia zgodne z wymogiem sprawiedliwości12. Była to w istocie propozycja przeprowa-
dzenia na arenie międzynarodowej dochodzenia podobnego amerykańskiemu.

Skutki i ocena działań komisji Maddena

Wypracowane przez komisję Maddena propozycje nie zostały zastosowane w praktyce.
W życie nie weszła koncepcja postawienia sprawy katyńskiej na forum ONZ i osądzenia jej
przed Międzynarodowym Trybunałem. Mimo funkcjonowania w latach pięćdziesiątych proza-
chodniej większości w ONZ, działanie na jej forum wprost przeciwko interesom sowieckim
było w praktyce niemożliwe. Pamiętać należy, że korzystnej dla USA rezolucji w sprawie kore-
ańskiej nie zawetowano w Radzie Bezpieczeństwa ONZ tylko dzięki opuszczeniu obrad Rady
przez delegację sowiecką13. Narody Zjednoczone, targane walką dwóch bloków, a jednocze-
śnie determinowane wolą części reprezentowanych państw dążących do rozładowania skraj-
nego napięcia w świecie, wywołanego wojną w Korei, nie były absolutnie zdolne do przepro-
wadzenia działania uderzającego w interes Sowietów i ich satelitów; nawet w imię prawdy.
Nie udało się też sformować specjalnej komisji międzynarodowej. W tym wypadku legislaty-
wa, mniej uczulona na uwarunkowania polityki międzynarodowej, zobligowała władzę wyko-
nawczą do aktywności, której charakter nie był jasno określony, i której precyzyjnej wizji nie
miał chyba sam uchwałodawca. Wprowadzona jako poprawka (zapewne wobec przewidywa-
nego fiaska w ONZ) propozycja bazowała wyraźnie na doświadczeniu samej komisji katyń-
skiej, które miano przenieść na grunt międzynarodowy. Stworzenie jednak podobnego ciała,
z założenia poza strukturami Narodów Zjednoczonych, było zadaniem z wszech miar politycz-
nie i prawnie karkołomnym, trudno się więc dziwić, że nie zostało zrealizowane.

Fiasko tych propozycji można również wyjaśnić dojściem do głosu różnic w podejściu do
sprawy katyńskiej i zagadnienia walki ze Związkiem Sowieckim pomiędzy poszczególnymi
instytucjami i postaciami amerykańskiego życia publicznego. Duża grupa kongresmanów,
wojskowych, nie tworzących co prawda na gruncie amerykańskim polityki, ale mających
wśród siebie np. niepozbawionego ambicji politycznych generała Douglasa McArthura,

12 Protokół 82. Kongresu USA, 1952, s. 8864; poprawka ibidem, s. 9240 [za:] J.K. Za-
wodny, op. cit., s. 152 i 158. Raport końcowy komisji został przyjęty jako raport Izby Reprezen-
tantów nr 2430 (82. Kongres, sesja 3, 1952 r.).

13 Rosjanie nie uczestniczyli w obradach w proteście przeciwko reprezentowaniu Chin w ONZ
(i RB) przez Rząd Narodowy Republiki Chińskiej (Kuomitangu), rezydujący od 1949 r. na Tajwa-
nie, a nie Rząd Robotniczo-Chłopski Chińskiej Republiki Ludowej (KPCh), rządzący na konty-
nencie; uchwałę koreańską, podjętą przy własnej absencji, oprotestowali jako nieformalną,
odmawiając jej uznania.
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E a nawet sterników Departamentu Obrony, była skłonna nagłaśniać prawdę o Katyniu i uży-
wać jej jako ostrego narzędzia w wojnie politycznej i propagandowej z komunizmem. Ale
już bezpośrednio odpowiedzialny w administracji prezydenckiej za politykę zagraniczną
Departament Stanu był wyraźnie odmiennego zdania. Interesujące może być zestawienie,
wspomnianego już, sprzeciwu Departamentu Stanu z roku 1950 wobec nagłaśniania sprawy
katyńskiej z ostentacyjnie przychylną postawą Departamentu Obrony w początkach same-
go śledztwa, która umożliwiła przesłuchanie pułkownika Stewarta, przed jego służbowym
wyjazdem do Korei, za co solennie podziękował przewodniczący R. Madden14. Wskazywa-
łoby to na dysonans w podejściu do sprawy Katynia pomiędzy jastrzębiami z Departamentu
Wojny a gołębiami z Departamentu Stanu.

W ostatecznym rozrachunku, w ramach administracji, arbitrem w sporach pomiędzy de-
partamentami był prezydent. Trudno powiedzieć coś bliższego na temat osobistego stosunku
prezydenta Harry’ego Trumana do prac komisji. Raport komisji, przyjęty przez Kongres, wraz
z wnioskami został przekazany do Białego Domu. Pamiętać jednak należy, że wedle zgodnej
opinii amerykanistów, prezydent nie czyta tekstów dłuższych niż jedna-półtorej strony. Kwestii
dotarcia z omawianą sprawą „do ucha” prezydenta Trumana nie sposób więc rozstrzygnąć.
Można natomiast stwierdzić, że ostatecznie ani demokrata Truman, ani żaden inny prezydent
nie podniósł sprawy katyńskiej, choć dysponował ustaleniami i postulatami Kongresu.

Przyczynić się do tego mógł również koniec kadencji prezydenckiej. W 1952 roku wypa-
dały w Stanach Zjednoczonych wybory prezydenckie, w czasie prac komisji trwała kampania,
a w momencie gdy jej prace dobiegły końca, odbyły się wybory. Po wyborach prezydent
sprawował jeszcze formalnie urząd do końca roku, ale jest oczywiste, jakkolwiek cynicznie by
to zabrzmiało, że miał już inne problemy niż inicjowanie nowego tematu w polityce zagra-
nicznej. To samo tyczyło dużej części urzędników, szczególnie że wygrał przedstawiciel kon-
kurencyjnej partii, republikanin Dwight Eisenhower. W systemie „podziału łupów” oznaczało
to konieczność szukania nowej pracy. Faktycznie ani prezydent Truman, ani jego urzędnicy
nie mieli czasu na wdrożenie działań postulowanych przez komisję. Zajęcie się tą kwestią
przez nową administrację, tuż po wyborach, było ze zrozumiałych względów jeszcze mniej
realne. Nowa ekipa musiała przejąć administrację przed podjęciem się realizacji ryzykow-
nych inicjatyw, jak zwykle też preferowano te zrodzone już w nowej kadencji.

Prezydent Eisenhower, niezależnie od wskazanych ograniczeń, przystąpił do realizacji obietnic
wyborczych, wyznaczających priorytety rządu. Była wśród nich walka z komunizmem, a tu kwe-
stia katyńska mogła wydawać się użytecznym narzędziem. Elekt obiecał jednak także zakoń-
czenie konfliktu koreańskiego. Tymczasem o ile w wypadku działań Kongresu na gruncie ame-
rykańskim sprawa miała przede wszystkim wymiar propagandowy, o tyle podjęcie sprawy przez
administrację wyprowadzało ją na arenę międzynarodową, powodując ostry konflikt dyploma-
tyczny z ZSRS. Eisenhower zaś bezpośrednio po wyborze dążył do zakończenia konfliktu w Ko-
rei. Spotkał się w tym dążeniu z polityką Moskwy i w 1953 roku doszło do podpisania porozu-
mienia pokojowego. Nie był to moment, w którym USA chciałyby podejmować sprawę zbrodni
sowieckiej z czasu II wojny światowej. W roku 1954 skończyła się kadencja Kongresu, z które-
go demokratyczną większością w Izbie Reprezentantów walczył prezydent, w nowej izbie prze-
wagę nadal mieli demokraci, co nie sprzyjało podejmowaniu jej inicjatyw, tym bardziej tych
starych. W sumie czynniki te sprawiły, że postulaty komisji trafiły do lamusa historii.

14 The Katyn Forest Massacre. Hearings…, sesja 1, cz. 1, t. 1, s. 1. Dziękuję Maciejowi
H. Jabłońskiemu za konsultację amerykanistyczną.
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Obozy jeńców polskich w ZSSR oraz miejsce mordu w Katyniu wraz z szacunkowym
zestawieniem liczby przetrzymywanych w: Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.

Strona 1625 wydawnictwa Kongresu USA z 1952 roku.
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oznaczało jednak, że praca kongresmanów poszła na marne. Zaryzykować można wręcz
twierdzenie, że omawiane postulaty komisji nie należały do najistotniejszych wyników jej
prac. Koncepcje zaangażowania ONZ i tworzenia komisji międzynarodowej były od po-
czątku mało realne. Pozostało coś ważniejszego – dorobek komisji w zakresie wyświetlenia
i rozpropagowania prawdy o zbrodni na oficerach polskich w Katyniu. Ustalono ponad
wszelką wątpliwość masowy charakter zbrodni, rok 1940 jako datę jej popełnienia i praw-
dziwych jej sprawców – rosyjskich komunistów. Ustalenia te potwierdzały oczywiście znaną
już wcześniej Polakom prawdę, ale o ich wielkiej wadze nie decydowała nowość. Istotne
było, że werdykt, choć bez wyroku, został wydany przez instytucję państwa niebędącego
stroną, ani nawet uczestnikiem, tragicznych wydarzeń sprzed dwunastu lat, a równocześnie
państwa o olbrzymim znaczeniu i autorytecie międzynarodowym. Autorytet ten, nawet jeśli
usilnie podważany zza żelaznej kurtyny, sprawiał, że od tego momentu nie mogło być już
mowy o niepodzielnym panowaniu sowieckiej wersji wydarzeń. W Stanach Zjednoczonych,
w Wielkiej Brytanii, w całej tzw. anglosferze, a do pewnego stopnia i w całym niekomuni-
stycznym świecie, prawda nie mogła być już od tej pory zagłuszona. Mogła być ta prawda
nadal dla Zachodu mało interesująca, mogła podlegać świadomemu przemilczaniu, ale
od momentu, w którym została zaprotokołowana w dokumentacji komisji Kongresu USA
R. Maddena, była faktem politycznym i prawnym.

Najlepszym zaś chyba świadectwem znaczenia działań Komisji było rozpętanie, w reak-
cji na jej prace, największej w dziejach fałszerstwa kampanii propagandowej Moskwy i War-
szawy, mającej na celu podtrzymanie kłamstwa katyńskiego.

DokumentDokumentDokumentDokumentDokument

[H. Res. 390, 82d Cong., 1st sess.]15

R E Z O L U C J A
Postanawiamy, iż niniejszym utworzona zostaje specjalna komisja [selected committee],

w składzie siedmiu Członków Izby Reprezentantów, wyznaczonych przez jej Przewodniczą-
cego, spośród których jednego desygnuje on na przewodniczącego [komisji]. Każdy wakat,
powstały w składzie komisji, będzie uzupełniony tym samym sposobem, którym dokonano
pierwotnego wyboru.

Komisja jest uprawniona i przeznaczona do przeprowadzenia pełnego i kompletnego
śledztwa oraz studiów nad faktami, wypadkami i okolicznościami łagodzącymi [extenuating],
zaszłymi zarówno przed, jak i po masakrze tysięcy polskich oficerów, pochowanych w ma-
sowym grobie w lesie katyńskim nad brzegami Dniepru, w pobliżu Smoleńska, który był
wówczas16 terytorium okupowanym przez nazistów, a wcześniej był okupowany i kontrolo-
wany przez Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich.

15 H[ouse] Res[olution] 390, czyli House of Representatives Resolution, oznacza rezolucję
Izby Reprezentantów nr 390; dalej 82d [eighty-second] Cong[ress], numer kadencji Kongresu
(nie mają tu znaczenia rotacje w Senacie), podobnie chętnie Amerykanie numerują prezydentu-
ry; 1st [first] sess[ion] to numer sesji odpowiadający latom kadencji.

16 Czyli w trakcie odkrycia mogił i ekshumacji ciał, co pozostało niedopowiedziane. W tym
akapicie powstała zatem niezręczna konstrukcja (pozostawiona w tłumaczeniu), która czytana
literalnie wskazuje, że teren był pod władzą Niemców bezpośrednio przed i po dokonaniu
zbrodni, a pod władzą Sowietów – wcześniej.
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Po zebraniu potrzebnych zeznań komisja zda sprawę Izbie Reprezentantów (lub Urzęd-
nikowi Izby, jeśli Izba nie będzie obradować) przed przekazaniem Osiemdziesiątemu Dru-
giemu Kongresowi rezultatów tego dochodzenia i studiów, wraz ze wszystkimi rekomenda-
cjami, które komisja uzna za słuszne doradzić.

W celu wypełnienia tej rezolucji komisja, lub każda jej podkomisja, są uprawnione: do
obradowania i działania w czasie kadencji obecnego Kongresu, w takim czasie i miejscu
w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy Kongres ma sesję, ferie lub obrady są odroczone,
do prowadzenia przesłuchań i do żądania pod groźbą sankcji17, lub w inny sposób, stawie-
nia się i zeznań takich świadków i otrzymania takich książek, nagrań, korespondencji,
memorandów, notatek i dokumentów, jakie uzna za potrzebne. Sankcja może być ustano-
wiona podpisem przewodniczącego komisji albo innego członka komisji wyznaczonego
przez niego i może być użyta przez każdą osobę wyznaczoną przez tegoż przewodniczące-
go lub członka.

Rezolucja katyńska Izby Reprezentantów Kongresu USA, tłum. W. Wasilewski [w:] The
Katyn Forest Massacre. Hearings..., sesja 1, cz. 1, t. 1, s. 1–2.

17 W oryginale subpena, wł. dziś subpoena, oznaczała faktyczny przymus stawienia się na
wezwanie komisji i składanie przed nią wyjaśnień, uchylenie się od obowiązku groziło sankcja-
mi karnymi.

Miejsca przetrzymywania polskich oficerów, policjantów, pograniczników (KOP) w ZSSR z uwzględ-
nieniem kierunków przepływów pomiędzy obozami, drogi ocalenia nielicznych oraz zaznaczenie
pewnych (Katyń) i prawdopodobnych (Charków, Wiaźma) miejsc kaźni 97 proc. spośród ogółu
internowanych. Strona 1624 wydawnictwa Kongresu USA z 1952 roku.
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Karykatura Śladami Goebbelsa zamieszczona pod tekstem: Amerykańska prowokacja
w sprawie Katynia służy przygotowaniu nowej wojny. Głos prasy [w:] „Trybuna Ludu”,

czwartek, 6 marca 1952 r. (nr 66), s. 2.
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KŁAMSTWO KATYŃSKIE
Nim dnia 5 marca 1940 roku Stalin, Beria, Woroszyłow, Mołotow,
Mikojan, Kalinin i Kaganowicz wydali i podpisali rozkaz wymordowa-
nia polskich oficerów, policjantów i funkcjonariuszy KOP, ludzie ci zna-
leźli się w sowieckiej niewoli – będącej skutkiem wiarołomnej napa-
ści ZSRS na broniącą się przed Niemcami Polskę. 17 września faktycznie
oznaczał dla ponad dwudziestu tysięcy reprezentantów polskiej inte-
ligencji wyrok śmierci. Dla Polski zaś utratę znacznej części warstwy
przywódczej – co miało odegrać niebagatelną rolę w latach powojen-
nych w trakcie „utrwalania władzy ludowej” w naszym kraju.

Paradoksalne jest w tym wszystkim to, że część polskich inteligentów – oficerowie rezerwy
(mimo niezwykle intensywnych niemieckich działań uderzających w elity, a prowadzonych w latach
1939–1945) znajdowała „ochronę” w niemieckich obozach jenieckich, a ginęła od strzału
w tył głowy z rąk funkcjonariuszy państwa niebędącego w stanie wojny z Rzeczpospolitą.

Na dobrą sprawę do dziś nie wiemy, jakie były zasadnicze przyczyny wydania polecenia
mordu na Polakach – wspomina się często o zemście za porażkę w roku 1920, uwarunko-
waniach ideologicznych, rzadziej napomykając o bardzo wyraźnym rosyjskim (sowieckim)
antypolonizmie i chęci zainstalowania w Polsce „nowej władzy”, co wymagało „oczyszczenia
przedpola” z trudnego do opanowania patriotycznego elementu inteligenckiego.  Na dzi-
waczną koincydencję faktów zwracał uwagę w „drugim obiegu” Dariusz Fikus, pisząc: „W
kwietniu nastąpiło zerwanie stosunków dyplomatycznych między rządem polskim a sowiec-
kim. Pretekstem była sprawa katyńska [...] 30 czerwca następuje aresztowanie przez Niem-
ców »Grota«-Roweckiego, Komendanta Głównego AK w Warszawie, a 5 lipca w katastrofie
pod Gibraltarem ginie premier i Wódz Naczelny, gen. Władysław Sikorski. Trudno o większe
nagromadzenie fatalnych wydarzeń”1. Z perspektywy czasu widać rzeczywiście, że przypadku
tu nie było, a wręcz przeciwnie – tak rozpoczęło się ujarzmianie Polski i narzucanie jej „no-
wego systemu”. Jednym z kroków w tym kierunku była likwidacja jej warstw przywódczych.
Zarówno te właśnie kwestie, jak i późniejszy rozwój sytuacji politycznej na terenie Polski wpły-
nęły zasadniczo na powstanie atmosfery, w której „Katyń” musiał być i był zakłamywany.

Mit założycielski PRL-u, a później cała konstrukcja ideologiczna Polski Ludowej nie znio-
słyby ujawnienia prawdy o tym bezprzykładnym mordzie, który możemy bez obawy popeł-
nienia błędu prawnego (i wbrew dzisiejszym twierdzeniom rosyjskiej prokuratury) określić
mianem ludobójstwa. Fakt ujawnienia go delegalizowałby bowiem i czyniłby zupełnie nie-
wiarygodną sowiecko-polską „przyjaźń”. Kazałby też pytać o motywy „wyzwolenia” Polski
przez ZSRS, tak różne przecież od tych deklarowanych oficjalnie.

Kłamstwa niemieckie
Kłamstwo katyńskie ma długą historię – zaczęła się ona praktycznie już w chwili odkry-

cia grobów, czyli w kwietniu 1943 roku. Zaczęli je Niemcy, sugerując, że w grobach w Kozich

1 D. Fikus, Pseudonim „Łupaszka” – Z dziejów V Wileńskiej Brygady Śmierci Mobilizacyjnego
Ośrodka Wileńskiego Okręgu AK, Warszawa 1988, s. 43.
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nych i ilu zaginionych, chcieli zamknąć problem i wykorzystać go propagandowo z obawy,
że później ze względu na skomplikowaną sytuację militarną może nie starczyć na to czasu.

Zaznaczyć też od razu należy, że niemiecka propaganda nie odniosła w stosunku do
polskiej opinii publicznej w kraju i działań Rządu RP na wychodźstwie takich skutków, ja-
kich sami Niemcy oczekiwali. Ich zamiary odczytywano prawidłowo, charakteryzując je
w sposób następujący w dokumencie stworzonym w kraju, a stanowiącym później podsta-
wę do szczegółowych opracowań w Londynie:

„a) Wytworzenie w społeczeństwie polskim dreszczu grozy przed widmem bolszewizmu
i narzucenie opinii polskiej świadomości, że hitleryzm broni Polaków przed zagładą, jaką
niesie ościenna despotia komunistyczna narodom zachodnim.

b) Sparaliżowanie akcji komunistycznej na ziemiach polskich i odebranie jej debitu
moralnego, a więc zabezpieczenie tyłów i etapów armii wschodniej przed dywersją bolsze-
wicką, której rozmiary w r. 1942 stawały się niepokojące.

c) Próba moralnego oddziałania na Rząd Polski w Anglii postawienia go w trudnej sytua-
cji międzynarodowo-politycznej i albo skłócenia go z Anglosasami, albo zaszachowanie
pozycji Sowietów w bloku antyniemieckim.

d) Zdepopularyzowanie Rządu Polskiego w opinii polskiego społeczeństwa i stworzenie
warunków do utrwalenia się poglądu, że czynniki emigracyjne nie mają moralnego prawa
zarządzania opinią i działaniami w kraju, oraz że rolę tę mogłyby przejąć czynniki krajowe,
współdziałające z okupantem.

e) Stworzenie po prostu dogodniejszych warunków politycznych dla werbunku sił robo-
czych z GG dla potrzeb wojny niemieckiej.

f) Uzasadnienie masakry antyżydowskiej w oczach społeczeństwa polskiego”.
Ich usiłowania można skwitować sformułowaniem z wyżej cytowanej publikacji: „Z pró-

by politycznej początków 1943 r. Naród Polski wbrew intencjom Geobbelsa wychodzi z pod-
sumowanym bilansem: Katyń i Oświęcim – jednacy wrogowie”2.

Pierwsze kłamstwa Sowietów i aliantów
Niedługo po pierwszych komunikatach niemieckich do akcji wkroczyły media sowiec-

kie, rozpoczynając to, co twórczo kontynuowali później polscy komuniści i usłużni „history-
cy”. Umownie można też przyjąć, że dzieje „kłamstwa katyńskiego” kończą się w zasadzie
w latach 1988–1990. Dla osiągnięcia pełnego obrazu problemu dodać należy i to, że
niestety nie mniejszy udział w jego tworzeniu mieli też alianci wpisujący się w sowiecką
poetykę oskarżania Polski o wszelkie możliwe naruszenia sojuszniczego savoir vivre, włącz-
nie ze ścisłą współpracą z Niemcami przeciwko ZSRS. Marian Hemar w swoim wierszu
Racja stanu, odnosząc się do ostrożnych postaw i ocen kwestii katyńskiej, wykpiwał bezlito-
śnie poprawność polityczną. Czynił to w sposób następujący:

2 Dokument ten, zatytułowany Katyń i propaganda niemiecka, opublikowałem jako aneks
do tekstu Prasa niemiecka o Katyniu – jak niemiecka propaganda przedstawiała w 1943 r. spra-
wę mordu popełnionego na polskich oficerach, który został zamieszczony w: „Katyń – problemy
i zagadki. Zeszyty katyńskie”, nr 1, Wydawnictwo Pomost, Warszawa 1990, s. 108–114. Moż-
na dodać na marginesie: jedynym i wręcz nieprzewidzianym skutkiem działań niemieckiej pro-
pagandy w sprawie Katynia były sowieckie zyski i otworzenie przed Sowietami szerokich moż-
liwości działania, które to możliwości Stalin w odniesieniu do Polski skwapliwie wykorzystał.
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Kiedy w Katyniu ziemia na światło wydała
Mierzwę trupów – pobite, porzucone ciała...
Jak skwapliwie pyskali nasi politycy,
Realni demokraci, trzeźwi anglofile,
Żeby nie mówić o byle mogile...
Żeby nie psuć humoru angielskiej ulicy...
Żeby nie robić gwałtu z jednego Katynia...
Bo pan Goebbels o Katyń Sowiety obwinia –
Więc jak nam demokratom, popierać Goebbelsa?
Jak – za Goebbelsem – Rosję oskarżać przed światem?
Jak nam Anglię przed takim stawiać dylematem?
Szyki psuć Churchillowi? Drażnić Pana Wellesa?
A jeszcze kto napisze: „Polacy faszyści!
Basują Goebbelsowi z wspólnej nienawiści
Do sowieckiego raju... ręka rękę myje”...
Jak polski demokrata ten zarzut przeżyje?
Więc trzeźwi, polityczni, realni i mili.
Zrobili tak, że właśnie – wiemy, jak zrobili”.

Po kilkudziesięciu latach od omawianej sytuacji w wielu przypadkach część polskiej
i zachodniej opinii publicznej (które są gotowe „sprzedać” prawdę za „święty spokój”) w ob-
liczu polsko-rosyjskiej dyskusji o przeszłości nadal zachowuje się dokładnie tak, jak opisał
to Marian Hemar.

Kłamstwa polskich komunistów
O Katyniu polscy komuniści i ludzie z nimi współpracujący kłamali wszędzie, gdzie się

tylko dało i wszędzie tam, gdzie było to w danym momencie potrzebne. Już 1 maja 1943
roku w odezwie KC PPR pisano: „W antyradzieckiej kampanii posłużył się rząd Sikorskiego
prowokacją katyńską. [...] Rząd Sikorskiego dlatego podchwycił tak skwapliwie hitlerowską
prowokację, gdyż szła mu na rękę jako środek pomocniczy w jego kampanii i realizacji
terytorialnych pretensji na ziemiach wschodnich etnograficznie niepolskich [...] Sikorski stał
się dobrowolnym i świadomym narzędziem w rękach Hitlera”4.

Podstawę do formułowania nieprawdziwych opinii o mordzie oprócz oficjalnej propa-
gandy dały (de facto także wmontowane w nią) wyniki prac komisji Burdenki, która zakoń-
czyła swe prace w 1944 roku. Michał Rola-Żymierski, Zygmunt Berling, Karol Świerczew-

3 M. Hemar, Satyry patetyczne, Londyn 1947, s. 48–49.
4 Polska Partia Robotnicza – Dokumenty programowe 1942–1948, red. M. Malinowski,

R. Halaba, R. Nazarewicz, T. Sierocki, Warszawa 1984, s. 132. W tym samym zbiorze za-
mieszczono następujący tekst (s. 134–135): „Rząd radziecki przerwał stosunki dyplomatyczne
z polskim rządem emigracyjnym 25 kwietnia w następujących okolicznościach. Bezpośrednio
po opublikowaniu przez propagandę III Rzeszy wiadomości o rzekomym wymordowaniu przez
radzieckie organa bezpieczeństwa tysięcy polskich oficerów prasa ugrupowań burżuazyjnych
w kraju i na emigracji przyłączyła się do antyradzieckiej kampanii rozpętanej przez hitlerow-
ców. Pod presją sił zachowawczych i reakcyjnych polski rząd emigracyjny – bez konsultacji
z rządem radzieckim, a nawet brytyjskim – ogłosił 17 kwietnia komunikat, iż zwrócił się do
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie [...]”.
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głosem określali dążenia do wyjaśnienia przyczyn i nazwania sprawców mordu działaniami
sprzyjającymi bitym właśnie Niemcom, których całkowicie obciążano winą za to masowe
morderstwo. Wpisywano je przy tym (propagandowo mądrze) w ogólny obraz niemieckich
okrucieństw w okupowanej Polsce. Czerpano tu pełnymi garściami z sowieckiej propa-
gandy z okresu, gdy Moskwa zerwała stosunki z Rządem RP na wychodźstwie w 1943 roku.
I tak na przykład w Słowniczku politycznym dla żołnierzy wydanym w maju 1945 roku pod
hasłem „Katyń” pisano co następuje: „[...] miejscowość pod Smoleńskiem, gdzie jesienią
1941 roku Niemcy rozstrzelali 11 000 oficerów polskich. Później przedstawili oni to mor-
derstwo jako zbrodnię bolszewików. Cały świat odwrócił się z pogardą od hitlerowskiej
prowokacji, rozumiejąc, że jej celem jest ukrycie własnego przestępstwa [...]”5.

Kłamiąc w sprawach zasadniczych, posuwano się do fałszerstw mających uprawdopo-
dobniać i dokumentować głoszoną „prawdę”. Wszystkich mających odwagę mówienia praw-
dy atakowano i poddawano presji. Tak uczyniono między innymi z Ferdynandem Goetlem.

Przy kolportowaniu kłamstwa katyńskiego nie obywało się też bez wyraźnych nacisków
z zewnątrz. W 1945 roku sowiecki ambasador przy „rządzie lubelskim” W. Lebiediew po
ojcowsku upomniał niezwiązanych z lewicą polityków, dając im szansę na zmianę swej po-
stawy wobec problemu – był to sygnał, że „wielki brat” nie pozostawi sprawy bez kontroli.
Jednym z elementów tego działania było opublikowanie po polsku treści opinii komisji Bur-
denki. Uczyniono to w 30 tysiącach egzemplarzy. Wszystkie te działania były głęboko prze-
myślane i oprócz bieżących i perspektywicznych działań propagandowych miały służyć wnie-
sieniu sprawy pod jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze.
Przedkładając własne dowody, Sowieci usiłowali obciążyć winą ludobójstwa Niemców (od
1 do 3 lipca 1946 r. badano sprawę po zreferowaniu jej przez przedstawiciela ZSRS) –
zarówno władze w Warszawie, jak i przebywający w Norymberdze delegaci strony polskiej
(T. Cyprian, S. Kurowski, S. Piotrowski, J. Sawicki) przyglądali się działaniom sowieckim bez
jakiejkolwiek reakcji. Było to znamienne. Mądra obrona spowodowała, że po zeznaniach
pułkownika F. Ahrensa oskarżanego o udział i kierowanie zbrodnią Sowieci wycofali się z oskar-
żeń, widząc ostatecznie pełne fiasko swoich poczynań.

W pierwszych latach istnienia Polski Ludowej do akcji zakłamywania Katynia przyłączył
się Władysław Gomułka, wyznaczając przy tym oficjalną wykładnię ideologiczną, gdy mówił
o niemieckich prowokacjach, łączył podpalenie Reichstagu i sprawę katyńską w jeden ciąg
propagandowych działań Goebbelsa. W tej konwencji utrzymane było także wystąpienie
Jana Karola Wendego (w drugiej połowie lat 40. podsekretarz stanu w  MKiS, wicemar-
szałek sejmu PRL, członek Stronnictwa Demokratycznego), który w partyjnym wydawnictwie
SD atakował rząd polski za ewakuację armii z terenu ZSRS i zerwanie stosunków z potęż-
nym sąsiadem, pisząc przy tym, że dramatyczna sytuacja stałaby się jeszcze gorsza, gdyby
nie to, że ZSRS obdarzył zaufaniem „naród polski”6. Stefan Litauer (w czasie wojny kore-
spondent Polskiej Agencji Telegraficznej – czasami jako Stefan Lityński – w Londynie, po
1945 r. w kraju) i Tadeusz Polak, pisząc o Katyniu z zupełnie odmiennych ideologicznie
pozycji, dochodzili do tych samych wniosków i sugerowali Rządowi RP podejście do tragedii
z większym rozsądkiem i przyjęcie za prawdziwe twierdzenia władz radzieckich, które wie-

5 Słowniczek polityczny dla żołnierzy, Z[arząśd] Pol[ityczno-] Wych[owawczy] WP, maj 1945
– hasło „Katyń”.

6 J.K. Wende, Polska a Związek Radziecki, Warszawa 1945, s. 14, 18.
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lokrotnie szczerze ustami swych przedstawicieli informowały: „[...] że niestety [...] mimo
starań nie zdołały ustalić, gdzie się ci oficerowie znajdują [...] Raczej prawdopodobne było,
że nie zdążyło się ich ewakuować”7.

Reakcja na raport Kongresu
Początek lat pięćdziesiątych, wojna w Korei, niepokój o los amerykańskich jeńców spowodo-

wały wzrost zainteresowania problematyką wymordowanych Polaków w USA. Powołana do życia
(1951) Komisja Kongresu USA opublikowała liczący ponad dwa tysiące stron raport, który nie
pozostawiał cienia wątpliwości co do sprawstwa mordu na polskich oficerach. Było jasne, że
musiało to wywołać „pełne słusznego oburzenia” reakcje. Zarówno propaganda ZSRS, jak i pol-
scy komuniści zaatakowali Amerykę za „kłamstwa i oszczerstwa”. W Polsce pierwsze skrzypce
grały Wydział Propagandy KC i oczywiście „Trybuna Ludu”. Oprócz intensywnej propagandy
antyamerykańskiej wewnątrz kraju wzmocniono istotnie inwigilację środowisk mogących głośno
dopominać się o prawdę. Zapadały wyroki za mówienie o Katyniu8.

Mała stabilizacja kłamstwa
Rok 1956 nie przyniósł zasadniczych zmian w traktowaniu problemu poza rzekomymi suge-

stiami Chruszczowa wobec Gomułki (ujawnione później, w 1972 roku) co do odkrycia prawdy
o zbrodni, których ten ostatni, ze zrozumiałych względów, nie przyjął. Do obawy przed kompro-
mitacją doszedł tu jeszcze lęk przed wzbudzeniem fali antysowieckich nastrojów. Tak więc szan-
sa (jeśli w ogóle była) na rozwiązanie problemu została zaprzepaszczona, kłamstwo zaś w róż-
nych formach kontynuowane.

Stanisław Strumph-Wojtkiewicz (dziennikarz, pisarz, publicysta, oficer prasowy Armii
gen. Władysława Andersa w ZSRS, po wojnie osiadł w kraju) widział w sprawie intrygę
Goebbelsa, na którą udało się nabrać tylko Polaków. Generalnie jednak tylko oni właśnie
okazali się głupcami, a „[...] świat nie uwierzył Niemcom [...]”9. Cynizm tego wywodu jest
porażający – Goebbels rzeczywiście chciał grać (i grał) sprawą katyńską, a Rząd RP na
wychodźstwie – jeśli chciał zachować twarz i polityczną legitymację – nie miał innych moż-
liwości działań niż takie właśnie, jakie podjął, a że był w tej walce i kompletnie osamotnio-
ny i zarazem skazany na porażkę, to już zupełnie inna sprawa.

Maria Turlejska10 (która później zmieniła poglądy) z kolei przyjmowała, że polska burżu-
azja, błędnie analizując sytuację i przyjmując niemieckie zmyślenia, uniemożliwiła kontynu-
owanie przyjaźni polsko-radzieckiej. W ogóle sprawa wystąpienia rządu polskiego do MCK
w całym ciągu czasowym, który nas interesuje, przedstawiana jest jako prywatna inicjatywa

7 S. Litauer, Zmierzch Londynu, Warszawa 1945, s. 23. Ta sama oficyna (Czytelnik) wydała
(co niewątpliwie nie jest przypadkowe) w roku 1952 „pomnikowo” kłamliwą publikację Bole-
sława Wójcickiego Prawda o Katyniu; T. Polak, Zbrodnicza polityka rządu polskiego w Londy-
nie (jej przyczyny i skutki), Kraków 1945, s. 53.

8 Kroniki rejestrują tu aresztowanie (1951 rok) Zofii Dwornik studiującej w Łódzkiej Szkole
Filmowej za rozpowszechnianie fałszywych informacji, między innymi o zbrodni katyńskiej.

9 S. Strumph-Wojtkiewicz, Gwiazda Władysława Sikorskiego, Warszawa, s. 365.
10 M. Turlejska, O wojnie i podziemiu – dyskusje i polemiki, Warszawa 1959, s. 76. Ta

sama Turlejska po pewnym czasie pod pseudonimem Łukasz Socha wyrażała diametralnie
inne opinie o sprawie, widząc przygotowania polskich komunistów do przejęcia władzy w Pol-
sce, gdy sprawa Katynia była tylko pretekstem do zerwania stosunków dyplomatycznych z Rzą-
dem RP i początkiem instalowania w Polsce nowego ustroju (zob. Ł. Socha, Te pokolenia żało-
bami czarne... Skazani na śmierć i ich sędziowie 1944–1954, Warszawa 1986, s. 16).
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nerała Sikorskiego. Takie stawianie sprawy było oczywistą manipulacją, wszelkie bowiem
decyzje Rady Ministrów RP nie mogły być podejmowane bez zgody Władysława Sikorskiego.
Historyk dziejów PPR Władysław Góra informował w jednej ze swoich prac, że: „W Katyniu
wymordowali hitlerowcy kilka tysięcy oficerów polskich znajdujących się uprzednio w radziec-
kich obozach jenieckich, których władze nie zdążyły ewakuować w związku z szybkim posu-
waniem się wojsk niemieckich w głąb ZSRR latem 1941 r. Na początku 1943 roku hitlerow-
cy, którzy wymordowali już od tego czasu miliony obywateli polskich, »odkryli« nagle te obozy,
oskarżając o wymordowanie oficerów polskich władze radzieckie. Do kampanii antyradziec-
kiej rozpętanej w związku z tym przez władze hitlerowskie włączył się rząd emigracyjny”11.

Krajowa historiografia (mam na myśli tych historyków, którzy podjęli się reprezentowania
oficjalnej wykładni Zbrodni Katyńskiej) w tym czasie zasadniczo przedstawiająca zbliżone do
powyższych poglądy, starała się jednak unikać artykułowania opinii w tak drastyczny sposób,
ograniczając się do atakowania Sikorskiego i jego rządu za umiędzynarodowienie kwestii
Katynia i zerwanie stosunków z ZSRS. Lokowało to piszących o sprawie w szeregu fałszerzy
historii. Klasycznym przykładem na powyższe twierdzenie są następujące sformułowania: „Nie
potrafili skarbca leninowskich idei pochwycić ci, w których rękach znalazły się losy Polski mię-
dzywojennej [...] doprowadziło to do trwałego rozłamu między obozem londyńskim a Związ-
kiem Radzieckim na tle prowokacji katyńskiej”12. W pracy W.T. Kowalskiego zaś zwracano
uwagę na to, że w chwili odkrycia „[...] masowych grobów oficerów polskich w Katyniu za-
mordowanych rzekomo przez władze radzieckie [...]” rząd polski chciał użyć sprawy katyń-
skiej, wykorzystując niemieckie działania propagandowe do zmiany terytorialnego status quo13.
Była to wyjątkowo podła sugestia, można bowiem z dużą dozą pewności powiedzieć, że
kwestie mordu na polskich oficerach nie były rozpatrywane w szerszym kontekście prowadze-
nia jakiejś gry politycznej wobec straconych w 1939 roku na rzecz ZSRS ziem Rzeczpospolitej.

Kłamstwa lat siedemdziesiątych
Zdecydowaną i pozytywną aktywność w sprawach katyńskich przejawiały środowiska

emigracyjne; oprócz nieprzerwanej fali publikacji14, czczono poległych bohaterów pomni-
kami. Ważne byłoby, w kontekście kłamstwa rozpowszechnianego w kraju i milczenia pol-
skich czynników oficjalnych wobec „antykatyńskich” działań ZSRS, przypomnienie aktyw-
nych poczynań dyplomacji (A. Gromyko) tego państwa wywierającego wpływ na lokalną
społeczność, by nie dopuścić do budowy pomnika katyńskiego na londyńskim cmentarzu
Gunnersbury. Działania te jednak nie przyniosły oczekiwanych efektów.

Sprawa ta musiała w sposób istotny interesować polską Służbę Bezpieczeństwa, bo po
powrocie z Londynu w 1976 roku w trakcie oddawania paszportu oprócz tzw. rutynowych
i pełnych troski pytań w stylu „czy nie było jakichś kłopotów” padło także pytanie o to, czy
jest mi cokolwiek wiadomo o „jakimś pomniku na jakimś cmentarzu”, który to pomnik miał
być związany z kwestiami stosunków polsko-radzieckich.

11 W. Góra, Rola PPR w historycznym przeobrażeniu stosunków polsko-radzieckich, Warsza-
wa 1962, s. 9.

12 T. Cieślak, Geneza sojuszu polsko-radzieckiego, Warszawa 1965, s. 13.
13 W.T. Kowalski, Sprawa polska w II wojnie światowej, Warszawa 1963, s. 20–21.
14 Chciałbym tu wspomnieć nazwisko zmarłego niedawno Pana Zdzisława Jagodzińskiego,

szefa biblioteki w londyńskim POSK, którego mrówcza praca i działalność przyniosła wiele
dobrego, a nie została do tej pory w sposób należyty doceniona.
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którym uczciwość nie pozwalała na aktywne uczestnictwo w głoszeniu propagandowych
kłamstw, zajmowali się innymi kwestiami lub badali okresy mniej kontrowersyjne), nadal
powielano ustalone wcześniej schematy pisania; dodawano jedynie do poprzednio stawia-
nych Sikorskiemu i „emigrantom” zarzutów nowe, łącząc je z propagowaniem obrazu ko-
munistów polskich, którzy jako jedyni mieli być zdolni do poprawy losu Polaków w ZSRS
zagrożonego w efekcie „kryzysu katyńskiego”.

ZSRS zaś zachowywał się przewidywalnie, reagując ostro i nie tolerując wypowiadanych
pod swoim adresem „nieodpowiedzialnych zarzutów”, jak pisał Stefan Turlej. Przyczyny tego
stanu rzeczy Turlej widział w uwstecznianiu się „obozu burżuazji” , który nieodpowiedzialnie
wywołał sprawę katyńską15. Podejmując niemiecką inicjatywę i oskarżając o wymordowanie
oficerów „władze bezpieczeństwa ZSRR”, Sikorski przerwał współpracę ze Stalinem rozpo-
czętą w 1941 roku – takiego zdania byli W.T. Kowalski i Andrzej Skrzypek16.

Lata siedemdziesiąte to z jednej strony milczenie i aktywne przeciwdziałanie władz PRL, z drugiej
nasilająca się działalność środowisk niezależnych w odniesieniu do kwestii katyńskich. Odbicie
tych tendencji było bardzo wyraźne w dyspozycjach cenzury odnoszących się do sprawy. Główny
Urząd Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk rezydujący w Warszawie przy ulicy Mysiej nakazywał,
by: nie dopuszczać do jakichkolwiek prób obarczania ZSRR odpowiedzialnością za śmierć pol-
skich oficerów, w pracach naukowych czy pamiętnikach dopuszczać zaś do używania określeń
„rozstrzelany przez hitlerowców w Katyniu”, „zmarł w Katyniu”, „zginął w Katyniu” tylko wtedy,
gdy opatrzy się powyższą informację datą po lipcu 1941 roku. Nie wolno było używać w odnie-
sieniu do polskich żołnierzy internowanych przez ZSRS we wrześniu 1939 roku pojęcia „jeńcy
wojenni”. Ingerowano też w tak osobiste obszary jak treść nekrologów i klepsydr, które mogły być
publikowane tylko po wcześniejszej zgodzie wspomnianego urzędu. Eliminowano nazwiska osób
związanych z publikacjami i zdarzeniami sprzecznymi z oficjalną wersją „Katynia”. Chodziło tu
o wspominanego już wyżej Goetla, Bregmana, Czapskiego, Mackiewicza i innych.

Kłamstwa lat osiemdziesiątych
Prawdziwą ofensywę „innej” wizji Katynia zapoczątkował ostatecznie „festiwal Solidar-

ności”. Liczne publikacje tzw. drugiego obiegu nie zmieniły nic w oficjalnym widzeniu pro-
blemu. Nie dość tego, w tym okresie (1980/1981–1988/1989) można zauważyć pew-
nego rodzaju kontrofensywę zwolenników tezy o niemieckiej winie za Katyń.

Longin Pastusiak pisał w swojej pracy Roosevelt a sprawa polska co następuje: „Napięcie
w stosunkach między rządem emigracyjnym a rządem radzieckim wzrastało jednak szybko.

15 S. Turlej, Koncepcje ustrojowe obozu londyńskiego, Warszawa 1978, s. 215. Wywody Turleja
można skomentować wypowiedzią Stanisława Cata Mackiewicza: „I oto półtora roku zachwy-
tów rządu polskiego nad Rosją, Niemcy, którym nikt nie wierzy i których my sami na co dzień
traktujemy jako oszustów, ogłaszają komunikat, że Rosjanie pomordowali polskich oficerów,
i oto rząd polski w oczach zdumionego świata, przed którym starannie zatajano wszelkie ante-
cedencje tej sprawy, daje wiarę oświadczeniu niemieckiemu [...] Należało oczywiście od po-
czątku, od 1941 r. nie taić sprawy zaginięcia 15 000 osób [...] i wzbudzić zainteresowanie
dookoła tej sprawy [...] W odpowiedzi na nasz komunikat »zelżona niewinność« rząd sowiecki
wykazał święte oburzenie cnotliwej Zuzanny i zerwał z nami stosunki dyplomatyczne [...]” – cyt.
za: Lata nadziei (17 września – 5 lipca 1946) t. 4, Warszawa 1986, s. 142.

16 W.T. Kowalski, A. Skrzypek, Stosunki polsko-radzieckie 1917–1945, Warszawa 1980,
s. 215–217.
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12 kwietnia 1943 r. Goebbelsowska propaganda ogłosiła, że Niemcy natrafili w Katyniu na
mogiły kilku tysięcy oficerów polskich rzekomo rozstrzelanych przez Rosjan [...] ale 17 kwiet-
nia minister obrony narodowej w rządzie polskim, generał Marian Kukiel, opublikował ko-
munikat, w którym sugerował, powtarzając za Geobbelsem, że uczynili to Rosjanie [...]”17.

Tak więc „Pod naciskiem żywiołowych reakcji antyradziecko nastawionej emigracji londyń-
skiej, polegając jedynie na informacjach hitlerowskich bez porozumienia z rządem radziec-
kim, równocześnie z rządem Trzeciej Rzeszy (!) wystąpił do Międzynarodowego Czerwonego
Krzyża o przeprowadzenie dochodzenia” – pisała Walentyna Korpalska18. Zbigniew Kumoś
zaś twierdził, że: „kosztem interesu narodowego” wykorzystano niemiecką prowokację do
ataków na ZSRS, a „[...] rozpoczęta kampania przekroczyła normy przyzwoitości nie tylko dy-
plomatycznej [...]”19. Abstrahując od rzeczywistości, Jacek Ślusarczyk i Antoni Czubiński twier-
dzili, że skład społeczny Rządu RP w Londynie uniemożliwiał z definicji współpracę z ZSSR20.

Im bliżej końca lat osiemdziesiątych, tym wyraźniejsze były znaki nadchodzących zmian
i coraz odważniejsi stawali się poszczególni badacze naszych dziejów najnowszych – nie-
stety, nie odkrywali tu „ziemi nieznanej”. Zasadniczy i podstawowy zrąb wiedzy o Katyniu
opartej na dostępnych w latach 1943–1988/1989 materiałach archiwalnych był opraco-
wany na emigracji i później w drugim obiegu w kraju. Wielu badaczom pozostawało się
tylko wstydzić pisanych poprzednio tekstów lub udawać, że się ich nigdy nie pisało21.

Konfrontacja w kwestii katyńskiej toczyła się nie tylko na stronach książek; przenosiła się też na
cmentarne aleje. Ustawiony w tzw. Dolince Katyńskiej na warszawskich Powązkach kamienny
krzyż (31 lipca 1981 r.) został potajemnie w kilka godzin potem wywieziony przez „nieznanych
sprawców” w „nieznane miejsce” i odnaleziony dopiero po kilku latach, już w czasach III RP.

Z końcem istnienia PRL-u padły też ofiary. Można stwierdzić, że było to (niestety) zwień-
czenie walki komunistów z prawdą o Katyniu – w nocy z 20 na 21 stycznia 1989 roku
„nieznani sprawcy” zamordowali księdza Stefana Niedzielaka, który stworzył istniejące do
dziś miejsce pamięci o Pomordowanych na Wschodzie, zwane Ścianą Katyńską, w koście-
le św. Karola Boromeusza na Powązkach.

Kwestie związane z polską krajową historiografią w sprawach katyńskich można opisać
w sposób następujący: „Katyń” nigdy nie był (do lat 1988/1989) samoistnym przedmio-
tem badań krajowej historiografii. Wzmacniałoby to bowiem wymowę faktów z nim związa-
nych i wskazywało precyzyjnie sprawców. Sprawę zawsze przedstawiano w ciągu zdarzeń:

1) wycofanie polskiej armii z ZSRS,
2) spór o granice i obywatelstwo między Rządem RP a Moskwą,

17 L. Pastusiak, Roosevelt a sprawa polska, Warszawa 1980, s. 98–99 i dalej.
18 W. Korpalska, Władysław Eugeniusz Sikorski. Biografia polityczna, Wrocław 1981, s. 236.
19 Z. Kumoś, O wolną i demokratyczną Polskę. Myśl polityczna i wojskowa lewicy polskiej w ZSRR

1940–1944, Warszawa 1985, s. 49–50. Tak zupełnie na marginesie: ten historyk na stronie 90
swej pracy lokalizuje śmierć gen. Władysława Sikorskiego w Gibraltarze dnia 6 VI 1943 r.

20 J. Ślusarczyk, Rola sojuszu polsko-radzieckiego w formowaniu nowego kształtu państwa polskie-
go i jego orientacji międzynarodowej, kwiecień 1945, Warszawa 1986, s. 3; zob. także inne publika-
cje tegoż autora. A. Czubiński, Najnowsze dzieje Polski 1914–1983, Warszawa 1987, s. 295.

21 Pytanie o uczciwość naukową i ludzką wymienionych wyżej jest istotnym problemem, o któ-
rym trzeba rozmawiać (a nie rozmawia się). Tym bardziej że ci sami ludzie, jeżdżąc za granicę,
deklarowali się jako patrioci walczący heroicznie z „władzą ludową” . Opowiadał mi o takich
wizytach podczas mojego pobytu w Londynie w roku 1980 pan Andrzej Stypułkowski (szef wy-
dawnictwa „Polonia Book Found”), wymieniając między innymi prof. W.T. Kowalskiego.
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przez Polaków).

Ten układ logiczny powielany w zasadzie we wszystkich analizowanych pracach ułatwiał
w sposób kapitalny ukrycie meritum sprawy, tworząc przy okazji pozory obiektywizmu piszących,
ostatecznie zaś umożliwiał stawianie zarzutów antysowieckości, braku politycznego rozsądku,
reakcyjności Sikorskiemu i jego gabinetowi. Per saldo służyło to ukrywaniu prawdziwych spraw-
ców mordu, a także legitymizowaniu władzy sprawowanej przez komunistów w Polsce.

W tym miejscu w zasadzie można by było zakończyć opisywanie kwestii kłamstwa katyń-
skiego. Wydawałoby się, że przyznanie się do winy przez przywódców ZSRS – Michaiła
Gorbaczowa i Rosji – Borysa Jelcyna skończy sprawę. Tak się niestety nie stało. Zarówno
zupełnie niezrozumiałe działania władz polskich po roku 1989 (odwołanie prokuratora
prowadzącego śledztwo katyńskie –  Stefana Śnieżki), jak i postawa przewodniczącego
Europarlamentu Hiszpana Josepa Borrella odmawiającego uczczenia minutą ciszy naszych
pomordowanych podstępnie rodaków, bo jak powiedział, „każdego dnia przypada jakaś
tragiczna rocznica, ponieważ Europa była podzielona przez konflikty, w których zginęły mi-
liony obywateli”, czy ostatnia agresywna ofensywa rosyjska udowadniająca Polsce (według
starego sowieckiego kanonu) wszystkie możliwe winy łącznie ze współpracą z Niemcami
oraz negująca ludobójczy charakter zbrodni katyńskiej, wskazują na to, że nie jest to jeszcze
koniec opisywanej powyżej historii.

Wydana ostatnio (w 2003 r.) w Moskwie książka powtarzająca kłamstwo katyńskie
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OFIARY ZBRODNI KATYŃSKIEJ
Z WOJEWÓDZTWA
BIAŁOSTOCKIEGO

Zbrodnia Katyńska dotknęła bardzo wiele rodzin w Polsce. Na podstawie dostępnej dziś
wiedzy trudno jest ustalić dokładną liczbę osób z województwa białostockiego zmobilizowa-
nych w 1939 r., przetrzymywanych w obozie jenieckim w Kozielsku, a następnie zastrzelo-
nych w Katyniu. Podstawowym źródłem informacji są spisy osób zamordowanych z obozów
w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie1. Nie przynoszą one jednak zbyt wielu danych bio-
graficzych dotyczących interesujących nas postaci. W większości przypadków zawierają jedy-
nie lakoniczne informacje dotyczące miejsca urodzenia, stopnia wojskowego, przydziału
mobilizacyjnego, czasem wykształcenia i zawodu. Dokładniejsze dane biograficzne odnaleźć
można w rozszerzonych biogramach jeńców rozstrzelanych w Katyniu, drukowanych w „Woj-
skowym Przeglądzie Historycznym”2. Pomocna okazała się również książka wydana przez
Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w Białymstoku3. Autorzy tego ostatniego opracowania
podają liczbę 153 osób z województwa białostockiego, przetrzymywanych w trzech wspo-
mnianych wyżej sowieckich obozach jenieckich. Spośród nich 51 oficerów miało zginąć
właśnie w Lesie Katyńskim. Spis ten zawiera jednak luki i nieścisłości.

Stosując szersze kryteria – oprócz miejsca urodzenia również miejsce zdobycia wykształ-
cenia, pracy i przydział mobilizacyjny podczas kampanii wrześniowej – szacować można,
że ok. 120 rozstrzelanych w Katyniu polskich jeńców wojennych miało związki z wojewódz-
twem białostockim w jego przedwojennych granicach (z powiatami Grodno i Wołkowysk).

W większości (71 osób) byli to oficerowie rezerwy piechoty zmobilizowani w sierpniu
1939 r. i przydzieleni do 42. pułku piechoty w Białymstoku, 41. pułku piechoty w Suwał-
kach, 81. pułku piechoty w Grodnie oraz 77. pułku piechoty w Lidzie. Wśród nich znalazło
się także piętnastu oficerów rezerwy artylerii oraz siedmiu oficerów rezerwy kawalerii (czte-
rech służyło w 9. pułku strzelców konnych w Grajewie). Oprócz tego są pojedynczy przed-
stawiciele wojsk saperskich, łączności i zaopatrzenia. Jedynym lotnikiem był kpt. Stanisław
Stankiewicz urodzony w Białymstoku w 1899 r. Służył w 2. i 5. pułku lotniczym oraz dowo-
dził kompanią Baonu Szkolnego Lotnictwa w Świeciu.

Oprócz wyżej wymienionych jednostek służyli oni w ponad dwudziestu innych pułkach,
dywizjonach i batalionach. Charakteryzując ich szarżę wojskową, z dużym prawdopodo-
bieństwem można stwierdzić, że było ok. 80 podporuczników, 18 poruczników, 16 kapita-

1 Wykorzystano następujące pozycje: J. Tucholski, Mord w Katyniu. Kozielsk. Ostaszków.
Starobielsk. Lista ofiar, Warszawa 1991; Katyń. Księga cmentarna Polskiego Cmentarza Wojen-
nego, t. 1, Warszawa 2000; T. Mikulski, Biogramy jeńców. Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków,
Wrocław 1999; Rozstrzelani w Katyniu, Ośrodek KARTA, Warszawa 1995.

2 Pro Memoria, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, numery: 2/1989 – 4/1994.
3 Ostatnia droga ..., Białystok 1998.
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E nów, 5 majorów, 1 podpułkownik. W grupie tej znalazło się także dwóch generałów: gen.
bryg. Bronisław Bohaterewicz oraz gen. dyw. Henryk Minkiewicz.

Gen. bryg. Gen. bryg. Gen. bryg. Gen. bryg. Gen. bryg. BroBroBroBroBronisław Bohaterewicznisław Bohaterewicznisław Bohaterewicznisław Bohaterewicznisław Bohaterewicz urodził się 27 lutego 1870 r. w Grodnie. Przed
I wojną światową pełnił służbę w armii rosyjskiej jako oficer zawodowy. W listopadzie
1914 r. został ranny i dostał się do niewoli niemieckiej, ale już cztery lata później dowo-
dził oddziałem samoobrony grodzieńskiej, która dała początek Dywizji Litewsko-Białoru-
skiej. Jako dowódca 81. pułku piechoty tejże dywizji walczył w 1920 r. w wojnie polsko-
-bolszewickiej. W bitwie warszawskiej bronił Radzymina i został ranny. Uczestniczył w ope-
racji pościgowej, a później w kampanii nadniemeńskiej i w bitwie nad Lebiodą. Następ-
nie pracował w Sztabie Naczelnego Dowództwa Wojsk Środkowej Litwy. Działał aktywnie
na rzecz przyłączenia do Polski Litwy Środkowej, w tym swego rodzinnego Grodna. Póź-
niej był dowódcą 18. i 20. dywizji piechoty. W 1927 r. został awansowany do stopnia
generała, w tymże roku przeszedł w stan spoczynku. Gen. Bohaterewicz był odznaczony
Krzyżem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Walecznych czterokrotnie i Krzyżem Zasługi Wojsk
Litwy Środkowej.

Gen. dyw. Henryk MinkiewiczGen. dyw. Henryk MinkiewiczGen. dyw. Henryk MinkiewiczGen. dyw. Henryk MinkiewiczGen. dyw. Henryk Minkiewicz urodził się 19 stycznia 1880 r. w Suwałkach. W latach
1898–1902 studiował nauki przyrodnicze na uniwersytecie w Petersburgu, następnie me-
dycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim i malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krako-
wie. Od 1904 r. był członkiem PPS. Pełnił funkcję komendanta Związku Walki Czynnej
w Krakowie oraz komendanta oddziału Związku Strzeleckiego w Zakopanem. W sierpniu
1914 r. wstąpił do Legionów Polskich. Od 1916 r. znajdował się w niewoli rosyjskiej,
skąd zbiegł w końcu lipca 1917 r. Wrócił do kraju i wstąpił do Polskiej Siły Zbrojnej jako
inspektor kursów wyszkolenia. Przebywał na kursie dla wyższych dowódców armii niemiec-
kiej w Sedanie. W niepodległej Polsce w grudniu 1918 r. objął stanowisko dowódcy Okręgu
Przemyśl, następnie dowództwo Grupy Operacyjnej działającej na froncie ukraińskim.
W kwietniu 1919 r. został mianowany dowódcą Grupy „Bug” operującej na tymże froncie.
Od sierpnia 1920 r. był zastępcą generał-gubernatora Warszawy, a od września głównym

inspektorem piechoty przy Naczelnym Wodzu. W la-
tach 1925–1929 był dowódcą Korpusu Ochrony
Pogranicza. W stan spoczynku przeszedł w 1934 r.
Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl., Krzyżem
Odrodzenia Polski II i III kl., Krzyżem Niepodległości,
czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Medalem za Wojnę
1918–1921.

Osoby rozstrzelane w Lesie Katyńskim stanowiły elitę
intelektualną i kulturalną przedwojennej Polski. Wśród
białostocczan prawie trzydziestu to absolwenci uniwer-
sytetów: Stefana Batorego w Wilnie, Jana Kazimierza
we Lwowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersyte-
tu Warszawskiego oraz uczelni technicznych.

Nauczyciele
Najliczniejszą grupę zawodową – 29 osób – stano-

wili nauczyciele szkół powszechnych i gimnazjalnych.
Przy tym wielu z nich ukończyło Seminarium Nauczy-
cielskie im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku.Ppor. rez. Czesław Sucharski
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W Katyniu zamordowano m.in.: Ferdynanda Mareckiego – kierownika szkoły w Supraślu,
Józefa Jana Kubalę – kierownika szkoły w Wasilkowie, Stefana Macieszę – kierownika szkoły
w Izabelinie, Józefa Adamskiego – kierownika szkoły w Michałowie-Niezabudce.

Ppor. rez. Czesław Sucharski – nauczyciel ze szkoły w Księżynie nieopodal Białegosto-
ku, przesłał z obozu kilka listów pełnych troski o najbliższych. Nawet w ostatnim liście z datą
5 marca 1940 r. – a więc dniu, kiedy los jego i wszystkich jeńców został przesądzony –
pisał: „Może nie tyle mróz, ale myśl – troska o Was, że Wy tam głodujecie, hartuje mię.
Życzyłbym sobie jednak, byście Wy takiego hartu nigdy nie zaznali”. 13 kwietnia 1940 r.
po rodzinę Sucharskich przyszło NKWD. Zostali wywiezieni w głąb ZSRR, skąd wrócili do-
piero po sześciu latach4. Społeczność i nauczyciele Księżyna uhonorowali Czesława Su-
charskiego tablicą pamiątkową.

Urzędnicy
Wśród sześciu absolwentów wydziałów prawa kpt. rez. Kazimierz Borwicz legitymował

się dyplomem doktora, który uzyskał na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie. Do 1939 r. pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Białymsto-
ku. Oprócz niego z obozu w Kozielsku nie wróciło wielu innych urzędników państwowych
pracujących w Białymstoku. Zginęli m.in. ppor. rez. Zygmunt Bartnicki – pracownik Urzędu
Ziemskiego; ppor. rez. Anatol Bołbot, ppor. rez. Wacław Omeljan i ppor. rez. Jan Bru-
ksztus z białostockiej Izby Skarbowej, ppor. rez. Gennadiusz Gryniewicz i ppor. rez. Antoni
Kozłowski pracujący w Urzędzie Wojewódzkim oraz kpt. rez. Zygmunt Machnacz – naczel-
nik Wojewódzkiego Urzędu Skarbowego.

Lekarze
Sześć osób posiadało wykształcenie medyczne. Szcze-

gólnie dramatyczne wydają się losy rodziny ppor. rez. dr.
Józefa Chodorow-
skiego pochodzą-
cego z Knyszyna
w powiecie Biały-
stok. Służył on
w kadrze zapaso-
wej 3. Szpitala
Ok r ęgowego
w   G r o d n i e .
Ukończył studia
medyczne na Uni-
wersytecie Stefana
Batorego w Wil-
nie. Od 1935 r.
był starszym asystentem w Klinice Chirurgii Uniwersytetu
w Wilnie, a w 1939 r. uzyskał tam doktorat z chirurgii.
Do sowieckiej niewoli dostał się w Baranowiczach. Taki
sam los spotkał jego starszego brata Bronisława. Ten z kolei

4 Listy Czesława Sucharskiego, „Kurier Podlaski”, 12–14 V 1989, nr 93.

Ppor. rez. dr Józef Chodorowski

Dr Bronisław Chodorowski
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E był lekarzem weterynarii, absolwentem Akademii Weterynaryjnej we Lwowie. Do wybuchu wojny
pracował jako lekarz powiatowy weterynarii w Święcianach. Bronisław Chodorowski zginął w Ka-
tyniu na kilka dni przed swoim bratem. W kwietniu 1940 r. rodzice Józefa i Bronisława zostali
deportowani do Kazachstanu – jechali na zesłanie, w czasie kiedy mordowano ich synów. W 1946 r.
do kraju powróciła jedynie schorowana matka.

W Katyniu zginął wybitny okulista kpt. rez. Antoni Wieczorek, urodzony w Białymstoku
w 1889 r. W 1920 r. podjął studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie
w 1923 r. otrzymał dyplom doktora wszech nauk lekarskich. Był pracownikiem naukowym
Instytutu Oftalmicznego oraz ordynatorem Oddziału Okulistycznego Warszawskiego Szpi-
tala Dziecięcego. Pozostawił po sobie wiele publikacji naukowych. We wrześniu 1939 r.
został przydzielony do rezerwowej kadry zapasowej 1. Szpitala Okręgowego.

Wspomnieć należy jeszcze o kpt. rez. Henryku Grzegorzu Grodzieńskim, urodzonym w Bia-
łymstoku w 1882 r. Medycynę studiował w Monachium, a dyplom lekarski uzyskał w Mo-
skwie. W 1920 r. walczył w armii gen. Józefa Hallera, a w czasie kampanii wrześniowej
służył w szpitalach polowych pod Tarnopolem i tam trafił do niewoli sowieckiej. W podob-
nych okolicznościach znalazł się w niewoli kpt. rez. Antoni Łatacz, urodzony w 1893 r. w Bo-
brówce k. Białegostoku. Był lekarzem w Suchowoli, ukończył Akademię Wojskowo- Lekarską
w Petersburgu. W 1939 r. został przydzielony do kadry zapasowej 3. Szpitala Okręgowego.

Inżynierowie
Dziewięć osób miało wyższe wykształcenie techniczne. Wśród inżynierów wymienić można

ppor. rez. Józefa Połujana urodzonego w Grodnie, wybitnego specjalistę w zakresie bu-
downictwa wodnego. Chemikiem był ppor. rez. Konstanty Stefan Łazarewicz pochodzący
z Suwałk oraz białostocczanin ppor. rez. Aleksander Wieczorek – absolwent Wydziału Ma-
tematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu w Lyonie. Z kolei ppor. rez. Zygmunt Bujnowski
pochodzący z Jasionówki ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Warszaw-
skiej. Walczył w 81. pułku piechoty pod Kutnem i tam został wzięty do niewoli. W obozie
w Kozielsku spotkał znajomego lekarza z Warszawy dr. Siennickiego, który namawiał go
do ucieczki. Bujnowski odmówił jednak, nie chcąc opuszczać kolegów. Siennicki zdołał
wydostać się z obozu i po wielu miesiącach tułaczki dotarł do Warszawy.

Największe osiągnięcia na polu nauki miał kpt. Edward Radliński, urodzony w Suwałkach.
Do 1933 r. pracował w Wojskowym Instytucie Badań Inżynieryjnych, później do roku 1939
w Biurze Badań Technicznych Broni Pancernej w Warszawie. Był autorem podręczników samo-
chodowych rozpowszechnionych poza wojskiem. Brał czynny udział w organizacji pionu nauko-
wego Szkoły Podchorążych Wojsk Samochodowych. Został wzięty do niewoli w nieznanych
okolicznościach podczas kampanii wrześniowej. Z obozu w Kozielsku zdołał przekazać przez
siostrzeńca ostatnią wiadomość, w której prosił rodzinę o opiekę nad najbliższymi.

W krótkim szkicu nie sposób przypomnieć wszystkich zamordowanych w Katyniu synów
ziemi białostockiej i osób, które były związane z nią zawodowo, a często emocjonalnie.
Chciałem jednak zwrócić uwagę na potrzebę opracowania słownika biograficznego ofiar
zbrodni katyńskiej z województwa białostockiego. Przygotowując go, należy zweryfikować
opublikowane dotychczas listy ofiar oraz wykonać szczegółową kwerendę archiwalną. Za-
danie to wyjątkowo trudne, gdyż część dokumentów już nie istnieje, a do części badacze
nie mają dostępu. Osobny problem to ciągle jeszcze żywa obawa rodzin zamordowanych
jeńców. Ludzie ci – mimo upływu czasu – w wielu wypadkach boją się dzielić wspomnie-
niami o swoich bliskich rozstrzelanych przez NKWD w kwietniu i maju 1940 r.




