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.JAROSŁAW ROSIAK 
Warszawa 

BADANIA ELEMENTÓW AMUNICJI I BRONI 
PALNEJ WYDOBYTYCH W CZASIE EKSHUMACJI 

W CHARKOWIE I W MIEDNOJE 
' 
Ekshumacja przeprowadzona w Charkowie i Miednoje 

w lipcu i sierpniu 1991 r. objęła swym zasięgiem każdorazowo 
areał około l ha. W trakcie prac ziemnych wykonano w Char
kowie 49 wykopów, w tym 44 rowy sondażowe szerokości O, 7 m, 
głębokości 1,5 m i długości 3-37 m, oraz odkryto całkowicie 
3 jamy grobowe, w tym 2 ze szczątkami obywateli polskich 
oraz częściowo jedną również ze szczątkami obywateli polskich. 
W Miednoje wykonano 30 wykopów, w tym 28 rowów sonda
żowych szerokości 1,0 m, głębokości 1,5-2,0 m i długości 
2,5-4,0 m, oraz odkryto zespół 5 jam grobowych i ich zary
sów bocznych. Z jam tych jedną wyeksploatowano do calca. 
Ponadto odkryto jamę z dużą liczbą przedmiotów osobistego 
użytku, zakopanych na głębokości około 2,5 m. 

W czasie ekshumacji zabezpieczono do badań wiele mate
riału dowodowego, zawierającego w swej masie elementy broni 
palnej, amunicji artyleryjskiej, strzeleckiej (karabinowej, pisto
letowej i rewolwerowej) oraz sygnałowej. Stan przebywających 
w ziemi przez 50 lat metalowych części broni i amunicji był 
różny w zależności od warunków glebowych. O ile metalowe 
części wydobyte w Charkowie były w znacznym stopniu znisz
czone przez korozję, to w nasiąkniętym wodą i produktami 
przem,iany tłuszczowo-woskowej gruncie w Miednoje zachowa
ły się one w stanie niebywale dobrym. 

Wstępne oględziny wydobytego materiału dowodowego po
zwoliły na stwierdzenie, że stanowi on w przeważającej części 
elementy amunicji strzeleckiej produkcji sowieckiej i niemiec
kiej. 

Ekspertyza przeprowadzona w Centralnym Laboratorium 
Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji miała na celu 
ustalenie rodzaju, typu, producenta oraz czasu i miejsca wy
produkowania amunicji i jej elementów znalezionych w czasie 
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eksploracji masowych grobów w Charkowie i Miednoje. Okreś
lenie rodzaju, modelu, producenta i przeznaczenia elementów 
broni palnej znalezionych w czasie eksploracji masowych gro
bów w Charkowie. Zidentyfikowanie rodzaju broni oraz okreś
lenie odległości, z jakiej oddawano strzały do ofiar. Ustalenie 
kierunków kanałów postrzałowych w tych czaszkach, w któ• 
rych ujawniono wlotowe i wylotowe otwory postrzałowe. Usta
lenie pozycji, w jakiej znajdowały się ofiary w chwili oddawa
nia do nich strzałów. 

Badania szczegółowe, jakim poddano wydobyty i zabezpie
czony materiał dowodowy, pozwoliły na identyfikację następu
jących przedmiotów. 

EKSHUMACJA W CHARKOWIE 

Wykop nr V 

w czasie eksploracji tego wykopu odnaleziono: 
- metalowe części pistoletu przeznaczonego do strzelań 

sportowych, tj. lufę o przekroju ośmiograniastym z mechaniz
mem spustowym i zewnętrznym kurkiem mechanizmu ude
rzeniowego, kabłąk języka spustowego oraz metalowe okucie 
(piętę) chwytu. Po usunięciu grubej warstwy rdzy odczytano 
na powierzchni lufy poniżej celownika dwie cyfry "55", mo
gące stanowić fragment numeru· fabrycznego lub oznaczenie 
kalibru w milimetrach (5,5). Tego typu broń, przeznaczona do 
strzelania nabojami sportowymi boczmiga zapłonu kal. 5,6 mm 
Long Rifle, nie jest bronią wojskową i wykorzystywana by
ła w zasadzie do treningowych strzelań sportowych (zdj. 72); 

- łuskę od odstrzelonego naboju artyleryjskiego kal. 
23 ·mm, przeznaczonego do armatek przeciwlotniczych. Ozna
czenia fabryczne ria łusce wskazują, że pochodzi ona od naboju 
produkcji sowieckiej (symbol zakładu "187") z roku 1941 
(zdj. 73); 

- łuskę od odstrzelonego naboju sygnałowego kal. 26 mm 
produkcji niemieckiej (symbol producenta - litery "VDM", 
umieszczone w trójkącie równoramiennym). Na łusce, wyko
nanej ze stopu aluminium, znajdują się oznaczenia wykonane 
farbą koloru czerwonego oraz napisy w języku niemieckim in
formujące, że ładunek sygnalizacyjny stanowiły wystrzeliwane 
"gwiazdy", płonące kolorem czerwonym (zdj. 74); 

- łuskę o kalibrze około 38 mm i wysokości 57 mm pro
dukcji austriackiej z roku 1916 (Georg Roth, Vienna & Brati
slava), pochodzącą najprawdopodobniej od naboju do granat
nika nie ustaloriego modelu (zdj. 75. i 76); 
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Zdj. 94. Laboratorium polowe w Charkowie 

Zdj. 95. Wizyta dzieci i młodzieży z woj. poznańskiego na terenie ekshumacji w Charkowie 



Zdj. 96. Państwo młodzi, mieszkańcy Charkowa, po złożeniu wiązanki ślubnej przy pomni
ku pomordowanych 

Zdj. 97. Dziennikarze w czasie pracy 

Zdj. 98. Polska ekipa ekshumacyjna podczas zwiedzania Starobielska. Od lewej: A. Komar
ski, J. Tucholski, J. Rosiak, A. l)ladolski, E. Reff, B. Młodziejowski, R. Mądro, E. Baran, 

H. Stawryłło, S. Snieżko, Z. Mielecki, Z. Sawicki, A. Załęski 

Zdj. 99. Pracownicy Energopolu wnoszą dębowy krzyż 



Zdj. 100. Uroczystości pogrzebowe celebruje ks. biskup Sławoj L. Głódź 

Zdj. 1 O 1. Rodziny Katyńskie, ekipa ekshumacyjna i delegacje oficjalne w czasie uroczystości 
pogrzebowych w Charkowie 

T 
l 

Zdj. 102 .. Początek prac ekshumacyjnych w Miednoje 

Zdj. 103. Eksploracja podchodzącego wodą wykopu I-B w.Miednoje 



Zdj. 104. Praca na stanowiskach rewizji zwłok 

Zdj. 105. Wydobyte szczątki policjanta (nie zidentyfikowane) 

Zdj. 106. Ks. biskup Sławoj L. Głódź święci szczątki ofiar przed pochowaniem. Miednoje 
31 VIII 1991 r. 

Zdj. 107. Ks. prałat Zdzisław Peszkawski zapala świeczki wydobyte z grobów w Miednoje 
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Zdj. 108. Podziękowanie ekipom za ofiarną pracę składa ks. prałat Peszkawski 

Zdj. 109. Wieniec od Federacji Rodzin Katyńskich. Miednoje 31 VIII 1991 r. 

- 11 łusek od odstrzelonych naboi karabinowych kal. 
7,62 mm wz. Mosin (7,62 x 54 R) oraz 7 łusek (bez pocisków) 
od naboi jak wyżej. Amunicja, od której pochodzą ww. łuski, 
przeznaczona jest m.in. do karabinów "Mosin" mod. 1891!30, 
"Tokariew" mod. 1938, karabinu maszynowego "Maxim" mod. 
1910. Ustalono, że łuski te pochodzą od naboi produkcji so
wieckiej (ZSRR) z lat 1904-05, 1909, 1913, 1924, 1932 -
łącznie 9 szt. oraz produkcji USA z roku 1905 - dwie sztuki. 
W siedmiu przypadkach nie ustalono producenta z powodu 
daleko posuniętego procesu korozji (zdj. 77); 

- 8 łusek od odstrzelonych naboi rewolwerowych kal. 
7,62 mm wz. Nagant (7,62 mm Nagant) produkcji sowieckiej 
(ZSRR) z lat 1932-34 i 1937 - łącznie 6 sztuk. W dwóch 
przypadkach nie ustalono producenta z powodu daleko posu
niętego procesu korozji. Naboje kal. 7,62 mm Nagant przezna
czone są do rewolwerów "Nagant" mod. 1895 (Russisch-Na
gant), które były w wyposażeniu Armii Czerwonej i oddziałów 
NKWD (zdj. 78); 

- l nabój pistoletowy kal. 7,65 mm wz. Browning (7 ,65 x 
x 17HR) produkcji belgijskiej (FN). Amunicja tego typu prze
znaczona jest do wielu modeli pistoletów produkowanych 
w różnych krajach, m.in. do pistoletów produkcji belgijskiej 
"Browning" mod.: 1900, 1910, 1922, produkcji niemieckiej 
"Mauser" mod. 1914, "Walther" mod.: PP, PPK, "Sauer 
& Sohn" mod. 1935 (zdj. 78); łuskę od naboju pistoletowego 
kal. 7,65 mm wz. Browning. Nie ustalono producenta z po
wodu daleko posuniętego procesu korozji (zdj. 88); 

- łuskę (bez pocisku) od nieodstrzelonego naboju pistole
towego kal. 9 mm wz. Bergmann-Bayard (9 mm Steyr) pro
dukcji austriackiej z 1918 r. Amunicja tego typu przeznaczona 
jest m.in. do pistoletów produkcji hiszpańskiej takich firm, jak 
"Astra" i "Star", oraz pistoletu "Steyr" mod. 1911 produkcji 
austriackiej (zdj. 78); 

- 2 naboje oraz l łuskę od naboju sportowego bocznego 
zapłonu kal.( 5,6 mm Long Rifle bez cech producenta na 
spłonkach. Amunicja tego typu przeznaczona jest do wielu mo
deli karabinków i pistoletów sportowych produkowanych 
w różnych krajach w różnych okresach począwszy od roku 
1888 (zdj. 78); 

- l pocisk kształtem i wymiarami zbliżony do pocisku od 
naboju rewolwerowego kal. 7,62 mm wz. Nagant, pokryty bar
dzo grubą warstwą produktów korozji (zdj. 78); 

- l pocisk, bez rdzenia, kształtem i wymiarami zbliżony do 
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pocisku. od. nabąju karabinowego kal. 7,62 mm wz. Mosin 
(zdj. 78) .. 

Wykop m~ XXII 

W wykopie tym znaleziono: . 
. - dwa magazynki nabojowe od pistoletu "TOZ" lub .. ma

czej "TK" (TULSKIJ KOROWIN) kal. 6,35 mm produkcJI so
wieckiej (ZSRR), w znacznym stopniu uszkodzone przez ko.,. 
rozję. Pistolet "TK" został skonstruowany jako pist~let. spor~ 
towy, jednak na początku lat. trzyd_zi~stych .. zaczął s1ę 71:szyc 
powodzeniem pośród kadry oficerskieJ Armu CzerwoneJ 1 był 
noszony jako pistolet kieszonkowy (zdj. 79); , . 

- fragment magazynka nabojowego ~denko z częscią kor
pusu) od pistoletu kalibru 7,65 mm m.e~stalo?ego . modelu. 
Kształt denka (i wystającym ku przodowi J~zyki~m)_ J~st c~a
rakterystyczny dla pistoletów produkcji h1szpansk1:J, kt~re 
były wytwarzane w dużej liczbie niewiele różniących s1ę od sie
bie modeli (zdj. 79); 

- 109 łusek od odstrzelonych naboi rewolw~:owyc.h k~l: 
7,62 mm w{ Nagant (7,62 mm Nagant) produkcJI sowieckieJ 
(ZSRR) w ptżt!ważającej części z lat 1932-33, a w pr~~padku 
pojedyncżych.szhik ż lat 192~, 1930, _1931. Z?acz~a częsc łusek 
jest skorodowana, z ubytkami matenału (zdJ. 80), 

- 92 łuski od odstrzelonych naboi karabinowych kal.. 
7 62 mm wz.',.JMosi~ (7,62 X 54R) produkcji sowieckiej (Z~mR) 
z' lat 1932_:_:33~: Znaczna część łusek jest skorodowana 1 ma 
ubytki materiału '(zdf 81); · . . . 
· - 2 naboN·kar~binowe kal. 7,62 mm wz. Mos~n (7,62 x 54~) 
produkcji sowl.e'cĘl.ej' (ZSRR) z przewierconymi poprzeczme 
łuskami i 'ibftyfui sf.Horikarrii. Otwory na obu łuskach wykona; 
ne są hiesyP:iętryczh,te; co wskazuje na to, że mogły zostac 
wykonarie sarhbdżiałówd (zdj. 82); . 

- 2 naboje karabinowe kal. 8 mm wz. Steyr (8 x50,5 ~ 
Steyr), w tytn'jeden z fragmentem pocisku w łusce produ~CJI 
austria:ckie'Jż'foku 1916. Amunicja tego typu przeznaczona JeSt 
m.in. do· ·austriackich karabinków "Mannlicher" mod.: 1890, 
1B95 · k~tabinów mod. · 1895 oraz karabinów maszynowych 
Schwarzlose" mod~·07/12 (żdj. 82, 81);' · .· . 

" - łuskę oraz pocisk (mogące stanowić jedną całość) od na
boju karab~now~go .. kal. 6,5.mmAri~aka (6~5 mm !apa~ ~YP 38). 
Amunicja .tegq:typu.przeznaczona Jest m.m. do. JapooskiCh ka
rabinków i karabinów "Arisaka" mod. 1938 (zdJ. 82, 83); · . 

....,.,.. 3 nab<;>ję. oraz 4 łuski od naboi. sportowych. bocznego za-
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plonu kal. 5,6 mm Long Rifle bez cech producenta na spłon-
kach (zdj. 83); · 

- l pocisk od naboju pistoletowego kalibru około 7 mm. 
Pocisk ten (uszkodzony przez korozję w części dennej) kształ
tem i częściowo wymiarami zbliżony jest do pocisku od naboju 
pistoletowego kal. 7 mm wz. Nambu produkcji japońskiej 
(zdj. 83); 

- 19 łódek nabojowych do karabinów "Mosin" mod. 
1891/30 kal. 7,62 mm zniszczonych przez korozję. W każdej 
łódce może się pomieścić 5 naboi, co pozwala w tym przypadku 
na oddanie 95 strzałów z ww. karabinu, przy 92 łuskach zna
lezionych w tym wykopie (zdj. 84). 

Wykop nr XXX 

Znaleziono tu: 
- l nabój karabinowy kal. 7,62 mm wz. Mosin (7,62x 54 R) 

produkcji sowieckiej (ZSRR) z roku 1924 (zdj. 85); 
- 31 łusek od odstrzelonych naboi karabinowych kal. 

7,62 mm wz. Mosin (7,62 x 54 R), w tym produkcji rosyjskiej 
(przedrewolucyjnej) z lat 1898, 1904, 1914 - łącznie 3 sztuki, 
produkcji belgijskiej (FN) z roku 1905 - l sztuka, najprawdo
podobniej produkcji USA z roku 1905 - 2 sztuki. W pozo
stałych przypadkach na skutek daleko zaawansowanego pro
cesu korozji nie można było ustalić producenta lub daty pro
dukcji (zdj. 85); 

- 12 łusek od odstrzelonych naboi rewolwerowych kal. 
7,62 mm wz. Nagant (7,62 mm Nagant), w tym 5 sztuk pro
dukcji sowieckiej (ZSRR) z lat 1932-33. W pozostałych przY:: 
padkach nie można było ustalić producenta lub daty produkcJI 
z powodu korozji łusek w stopniu uniemożliwiającym identyfi
kację znaków fabrycznych (zdj. 88); 

- l łuska z nieodstrzeloną spłonką oraz fragmenty dal
szych 4 łusek od naboi karabinowych kal. 11 x 59 R French
-Grass. Na dnie zachowanej w swym kształcie łuski odczytano 
znaki producenta należące do francuskiej firmy "Societe Fran
caise des Munitions, Paris". Amunicja tego typu jest przezna
czona do karabinów kal. 11, używanych we francuskich woj
nach kolonialnych przełomu XIX i XX w. (zdj. 86); 

- l nabój pistoletowy kal. 9 mm wz. Bergmann-Bayard 
(9 mm Steyr). Amunicja tego typu przeznaczona jest m.in. do 
pistoletów produkcji hiszpańskiej takich firm, jak "Astra" 
i "Star", oraz pistoletu "Steyr" mod. 1911 produkcji austriac
kiej (zdj. 88); 
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- 6 łusek od naboi karabinowych (sztucerowych) nieusta
lonego wzoru i kalibru. Z powodu braku fragmentów łusek za
wierających szyjkę oraz ich odkształceń niemożliwe było okreś
lenie całkowitej długości łuski, co z kolei pozwoliłoby na usta
lenie rodzaju amunicji, od których pochodzą. Kształt ich części 
dennej sugeruje, że mogą pochodzić od naboi sztucerowych 
(zdj. 86). 

Wykop nr XXXIX 

Tu znaleziono tylko l łuskę od naboju karabinowego kal. 
7 62 mm wz. Mosin (7,62 x 54 R) produkcji sowieckiej (ZSRR) 
z' roku 1924. Łuska ta jest razpęczona na całej długości, co 
wskazuje na odstrzał z broni niewłaściwego kalibru, tzn. na 
niedopasowanie wymiarów łuski do wymiarów komory nabo
jowej broni (zdj. 87). 

Wykopy nr. XLVI-XLVII 

W wykopach tych znaleziono: 
- 1. łuskę od odstrzelonego naboju rewolwerowego kal. 

7,62 mm wz. Nagant (7,62 mm Nagant) produkcji sowieckiej 
(ZSRR) z roku 1932 (zdj. 87); 

- ·l nabój karabinowy kal. 7,92 mm wz, Mauser (7 ,9 mm 
Mauser) z częściowo zniszczonym przez korozję pociskiem. Na 
dnie łuski odczytano znaki fabryczne mogące należeć do produ
centa hiszpąńsk;iego .. An;J.J.micja tego typu przeznaczona jest do 
karabinków,· ~~rabinów i karabinów maszynowych różnych 
wzorów, .. wytw:~rŻapycb ·od roku 1898 m.in. w Egipcie, Hisz
panii; Niellłczech, ·Kanadzie i Polsce (zdj. 87); 

--'---' 1· nabój·sportowy bocznego zapłonu kal. 5,6 mm Long 
Rifle ze śladem grotu igliczn·ego na spłonce (niewypał), bez 
znaków producenta (zdj. 87). 

Wykop nr XLVIII 

ZnaieŻiono tu: . 
- B łusek od . odstrzelonych naboi karabinowych kal. 

7 62 mm wz .. ·Mosin (7,6-2 X 54 R), w tym produkcji sowieckiej 
Ó~SER) z .lat '1919 i. 1924 łącznie 2 sztuki, 1933 - 2 sztuki. 
W pozostałych. ,przypadkach, na skutek ?alek o zaawansowanego 
procesu korozji, nie można było ustahć producenta lub daty 
produkcji (zdj. :90)j . , . 

·_ ·tf łusek'· Ód odstrzelonych naboi rewolwerowych kal. 

7,?2 1'?1'? wz. Nagant (7,62 mm Nagant), w tym produkcji so
WieckieJ (ZSRR) z lat 1932-33 łącznie 3 sztuki. W pozostałych 
przypadkach nie można było ustalić producenta lub daty pro
?ukcji .z p~wodu ~orozji łusek w stopniu uniemożliwiającym 
IdentyfikacJę znakaw fabrycznych (zdj. 90); . · 

- 2 łuski od odstrzelonych naboi karabinowych .kaL 8 mm 
wz. Steyr (8 x 50,5 R Steyr) produkcji austriackiej z lat 19.16-
17. Amunicja tego typu przeznaczona jest m.in. ·do austriac
kich karabinków "Mannlicher" mod.: 1890, 1895, karąbinów 
mod. 1895 oraz karabinów maszynowych "Schwarzlose" mod. 
07/12 (zdj. 90); 

- 2 łuski od odstrzelonych naboi sportowych bocznego za
płonu kal. 5,6 mm Long Rifle, bez znaków producenta (zdj. 90); 

----: 2 pociski od naboi karabinowych kalibru około 8,2· mm, 
z~k~nczone tępołukowo (w tym jeden bez rdzenia). Długość po
Ciskow, wynosząca około 32 mm, i ich kształt wskazują, że mo
gą one pochodzić od naboi karabinowych kal. 8 mrri wz. Steyr 
(8 x 50,5 R Steyr, zdj. 89); 

- 2 pociski od naboi karabinowych kalibru około 7,8 mm, 
zakończone ostrołukowo. Długość pocisków, wynosząca około 
28 mm, i ich kształt wskazują, że mgą one pochodzić od· naboi 
karabinowych kal. 7,62 mm wz. Mosin (zdj. 89). 

Liczbę wydobytej w czasie ekshumacji w Charkowie amu-
nicji i jej elementów przedstawia tabela l. . . 

Badania kryminalistyczne, z uwagi na zniszczenie materiału 
dowodowego korozją, ograniczyły się do identyfikacyjnych ba
dań grupowych, określających rodzaj, kaliber i producenta 
elementów broni palnej, amunicji oraz jej części w dających 
się do ustalenia przypadkach. Czynności z nimi. związane po
legały w zasadzie na oczyszczeniu powierzchni przedmiotów 
z produktów korozji w celu ujawnienia cech fabrycznych oraz 
śladów użytkowania (śladów grotu iglicznego na spłonkach). 

Liczba zwłok wydobytych z jam grobowych w wykopach 
nr V i nr XXII w stosunku do liczby wydobytych łusek od
strzelonych naboi oraz łódek nabojowych (tabela 2) może wska
zywać, że jama grobowa w wykopie nr XXII była jednocześnie 
miejscem kaźni pomordowanych jeńców. 

EKSHUMACJA W MIEDNOJE 

Ekshumacja przeprowadzana w Miednoje odbywała· się 
w całkiem odmiennych warunkach glebowych. Zaleganie zwłok 
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nad nieprzepuszczalną warstwą gleby spowodowało, że w wy
niku zachodzących przemian wytworzyła się substancja che
miczna w niespotykany sposób konserwująca elementy umun
durowania, dokumenty, przedmioty osobistego użytku oraz ele
menty amunicji. 

Wydobyty materiał dowodowy, mający bezpośredni związek 
z użyciem broni palnej w celu dokonania egzekucji, ograniczył 
się do niewielkiej liczby łusek i pocisków. 

Badania szczegółowe, jakim poddano wydobyty i zabezpie
czony w Miednoje materiał dowodowy, pozwoliły na identyfi_; 
kację następujących przedmiotów z wykopu nr l: 

- 15 łusek od odstrzelonych naboi pistoletowych kal. 
7,65 mm wz. Browning (7,65 x 17 HR), w tym jednej łuski 
w znacznym stopniu zniszczonej przez korozję. Po wypłukaniu 
łusek w wodnym roztworze amoniaku przy uzyciu myjki ultra
dźwiękowej ujawniono na ich dnach cechy fabryczne występu
jące w postaci liter i cyfr będących symbolami i znakami pro
ducenta. Symbole uwidocznione na 14 łuskach to litery "DWM" 
i dwie litery "K" po bokach, identyfikujące jako producenta 
niemiecką firmę "Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken 
AG, Karlsruhe". Natomiast cyfry i litera "497 A" oznaczają 
wg katalogu ww. firmy amunicję pistoletową kal. 7,65 mm 
Browning (zdj. 91); 

- 20 pocisków od odstrzelonych naboi pistoletowych kal. 
7,65 mm wz. Browning (7,65 x 17 HR). Wszystkie pociski są od
kształcone w różnym stopniu na skutek uderzenia w przeszko
dę (kości czaszki, kulochwyt). w trakcie grupowych badań po
równawcŻych stwierdzono, że dowodowe pociski swą budową, 
materiałem płaszcza (mosiądz powlekany niklem) oraz śladami 
obciskania szyjki łuski odpowiadają pociskom od naboi pisto~ 
letowych produkcji niemieckiej firmy "DWM" (zdj. 92,. 93); 

··- 2 pocisków od naboi rewolwerowych kal. 7,62 mm 
wz. Nagant (7,62 mm Nagant), których powierzchnie zniszczone 
są przez korozję. 

Wydobyte w Miednoje łuski i pociski, jakie przekazano do 
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głów
nej Policji, ze względu na dobrze zachowany stan, kwalifiko-' 
wały się do grupowych badań identyfikacyjnych broni. Bada
nia takie przeprowadzono przy użyciu stereoskopowego mikro
skopu porównawczego produkcji USA, sprzężonego z kamerą 
CCD i wideoprinterem. 

N a podstawie cech grupowych śladów na łuskach pozosta" 
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wianych przez współdziałające części broni, tzn. grotu iglicz
nego, czółka zamka i wyrzutnika, ustalono, że mogą one po
chodzić od elementów co najmniej czterech egzemplarzy pi
stoletów tego samego typu - najprawdopodobniej "Walther" 
mod. PPK, oraz jednego egzemplarza pistoletu - najprawdo
podobniej "Mauser" mod. 1914, produkcji niemieckiej. 

Talbela 2 

Porównanie liczby elementów amunicji z liczbą usrz:kodzonych czaszek 

Chalrków 

LiiCZJba cza1szek l Li.CZiba łUJsek old na.'bo;i LiJcZiba 
Wykop ka:ra;b.iJnowy.ch, ;pi.s to-

łódek 
l1lr !L ws•zk. poot<rz. letówych :L rewoiwe- tnaibOjOWYJch 

1 rowyoch 

V 87 28 -
35 

XXji.I 
74 

l 205 19 
27 

Miedinoje 

Wyikop l Lilczba cza1szek l . Ucz ba 
~ .'7. llllSllk. postrz. 

łUJs ek/!PoCii:sków l -

l 2126 

l l I 15/~ -
169 

Badania grupowe śladów przewodu lufy na dowodowych 
pociskach kal. 7,65 mm, pochodzących od pól i bruzd gwinto
wych, wykazały, że ich liczba i parametry geometryczne od
powiadają śladom pozostawianym na pociskach wystrzelonych 
m.in. z luf pistoletów "Walther" mod. PP i PPK. 

Z bezpośrednich zeznań świadków i uczestników ówczes
nych zdarzeń, znajdujących się w aktach śledztwa w Departa
mencie Prokuratury Ministerstwa Sprawiedliwości RP, wynika, 
że w trakcie rozstrzeliwań w Twerze posługiwano się pistole
tami "Walther" kal. 7,65 mm produkcji niemieckiej. Fotwierdza 
to materiał dowodowy w postaci łusek i pocisków wydobytych 
w czasie ekshumacji w Miednoje. 
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WNIOSKI 

Analiza uszkodzeń postrzałowych czaszek wydobytych 
w Charkowie i Miednoje, opisanych i przedstawionych w Orze
czeniu Komisji Ekspertów Medycyny Sądowej z 9 i 30 VIII 
1991 r., pozwala na przedstawienie następujących wniosków: 

l. Co do rodzaju broni użytej w Charkowie 

Zdecydowana większość uszkodzeń postrzałowych spowodo
wana została przy użyciu broni palnej kalibru 7-8 mm, a zna
cznie mniejsza liczba uszkodzeń strzałami z broni palnej kal. 
5,6--:-9 mm. Fotwierdza to zebrany materiał dowodowy w po
staci łusek od odstrzelonych naboi karabinowych i rewolwero
wych kal. 7,62 mm oraz elementów amunicji sportowej kal. 
5,6 mm, jak również mogących mieć bezpośredni związek zE 
sprawą naboi pistoletowych kal. 9 mm i karabinowych kal. 
8mm. 

2. Co do rodzaju broni użytej w Miednoje 

Zdecydowana większość uszkodzeń postrzałowych spowo
do~ana została przy użyciu broni palnej kalibru 7-8 mm. Fa
twierdza to zebrany materiał dowodowy w postaci łusek i po
.cisków od odstrzelonych naboi pistoletowych kal. 7,65 mm. 

3. Co do odległości, z jakiej oddawano strzały do ofiar 

Z powodu braku śladów bezpośredniego oddziaływania ga
zów p~ochowych na tkankę ciała ludzkiego (włosy, skórę, kości 
czaszki) nie można określić precyzyjnie odległości, z jakiej były 
oddawane strzały. Na podstawie umiejscowienia otworów wlo
towych i wylotowych pocisków i określenia kierunków prze
h.iegu k~nałów postrzałowych można stwierdzić, że strzały mu
siały hyc oddawane z przystawienia lub bezpośredniego pobliża 
(odległość do 5 kalibrów). 

4. Co do lderunków kanałów postrzałowych 

W zdecydowanej większości przypadków kierunek kanału 
postrzałowego w czaszkach wydobytych zarówno w Charkowie 
jak i Miednoje przebiega od strony potylicy i górnego odcink~ 
tylnej powierzchni szyi w stronę części czołowej, co dla czło
wieka znajdującego się w postawie stojącej oznacza - od tyłu 
do przodu i od dołu do góry. W przypadku czaszek wydobytych 
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w Miednoje usytuowanie otworów wlotowych i kierunku prze
biegu kanałów postrzałowych wyrażają się niebywałą syste
matycznością, co może świadczyć o dużej wprawie osób zada
jących śmierć. 

5. Co do pozycji, w jakiej znajdowały się ofiary w chwili od:.. 
dawania do nich strzałów 

Nie jest możliwe określenie położenia ofiary w chwili od
dawania do niej strzału wyłącznie na podstawie kierunku prze
biegu kanału postrzałowego w czaszce; bez odniesienia tego' do 
budowy fizycznej ofiary i oprawcy, precyzyjnego kontekstu 
sytuacyjnego, użytej broni oraż czynnika: czasu (zaskciczeniar 
Strzał do głowy ludzkiej możliwy jest przy różnym położeniu 
zarówno tułowia, jak i głowy względem niego. Bez wyznaćze"
nia stałego punktu na torze lotu pocisku nie jest możliwe 
W· tych przypadkach odtworzenie wzajemnego połozenia ofiary 
i oprawcy z wyczerpaniem wszystkich możliwych wersji. · 

* 

Badania przeprowadzone w Zespole Badań Broni i Balistyki 
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głó\v.L. 
riej Policji ustaliły w sposób nie budzący wątpliwości rodzaj 
i pochodzenie amunicji i jej elementów,· które wydobyto 
w trakcie ekshumacji zbiorowych mogił obywateli polskich 
w Charkowie i Miednoje. 

:·;: 
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