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dla towarzysza STALINA
W obozach NKWD ZSRR dla jeńców wojennych i w więzieniach zachodnich obwodów
Ukrainy i Białorusi w chwili obecnej przetrzymywana jest wielka liczba byłych oﬁcerów armii
polskiej, byłych pracowników polskiej policji i organów wywiadu, członków polskich
nacjonalistycznych k-r [kontrrewolucyjnych] partii, członków ujawnionych k-r
[kontrrewolucyjnych] organizacji powstańczych, zbiegów i in. Wszyscy oni są zawziętymi
wrogami władzy sowieckiej, pełnymi nienawiści do ustroju sowieckiego.
Jeńcy wojenni, oﬁcerowie i policjanci przebywając w obozach próbują kontynuować
działalność k-r [kontrrewolucyjną] i prowadzą antyradziecką agitację. Każdy z nich tylko
czeka na uwolnienie, aby mieć możliwość aktywnego włączenia się do walki przeciwko
władzy radzieckiej.
Organy NKWD w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi wykryły szereg k-r
[kontrrewolucyjnych] organizacji powstańczych. Aktywną rolę kierowniczą odgrywali w nich

wszystkich byli oﬁcerowie byłej polskiej armii, byli policjanci i żandarmi.
Wśród zatrzymanych zbiegów i osób, które naruszyły pań-
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stwowe granice wykryto także znaczną liczbę osób, członków k-r [kontrrewolucyjnych]
szpiegowskich i powstańczych organizacji.
W obozach dla jeńców wojennych przetrzymywanych jest ogółem (nie licząc żołnierzy i
kadry podoﬁcerskiej) – 14.736 byłych oﬁcerów, urzędników, obszarników, policjantów,
żandarmów, dozorców więziennych, osadników i agentów wywiadu – według narodowości
ponad 97% Polaków.
Wśród nich jest:
Generałów, pułkowników i podpułkowników – 295
Majorów i kapitanów – 2.080
Poruczników, podporuczników i chorążych – 6.049
Oﬁcerów i młodszych dowódców policji, straży granicznej i żandarmerii – 1.030
Szeregowych policjantów, żandarmów, dozorców więziennych i agentów wywiadu – 5.138
Urzędników, obszarników, księży i osadników [wojskowych] – 144
W więzieniach zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi przetrzymywanych jest ogółem
18.632 aresztowanych (wśród nich 10.685 Polaków), w tej liczbie:
byłych oﬁcerów – 1.207
byłych policjantów, agentów wywiadu i żandarmów – 5.141
Szpiegów i dywersantów – 347
Byłych obszarników, fabrykantów i urzędników – 465
Członków różnorakich k-r [kontrrewolucyjnych] i powstańczych organizacji i różnych k-r
[kontrrewolucyjnych] elementów – 5345
Zbiegów – 6.127
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Biorąc pod uwagę, że wszyscy oni są zatwardziałymi i niepoprawnymi wrogami władzy

sowieckiej, NKWD ZSRR uważa za niezbędne:
I. Polecić NKWD ZSRR:
1) Sprawy znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych 14.700 osób, byłych polskich
oﬁcerów, urzędników, obszarników, policjantów, agentów wywiadu, żandarmów, osadników
i dozorców więziennych,
2) jak też sprawy aresztowanych i znajdujących się w więzieniach w zachodnich obwodach
Ukrainy i Białorusi 11.000 osób, członków różnorakich k-r [kontrrewolucyjnych]
szpiegowskich i dywersyjnych organizacji, byłych obszarników, fabrykantów, byłych
polskich oﬁcerów, urzędników i zbiegów - rozpatrzyć w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary –
rozstrzelania.
II. Sprawy rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów, decyzji o
zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia – w następującym trybie:
a) wobec osób znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych – według informacji
przekazywanych przez Zarząd ds. Jeńców Wojennych NKWD ZSRR,
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b) wobec osób aresztowanych – według informacji z akt przekazywanych przez NKWD USRR
i NKWD BSRR.
III. Rozpatrzenie spraw i powzięcie uchwały zlecić trójce w składzie t. t. [skreślone ręcznie
nazwisko najprawdopodobniej Berii) Mierkułow, [dopisane ręcznie] Kabułow i Basztakow
(naczelnik 1-go Spec-wydziału NKWD ZSRR).
LUDOWY KOMISARZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Związku SRR
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