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Red. OLEG ZAKIROW 

ŚWIADKOWIE I UCZESTNICY 
ZBRODNI KATYŃSKIEJ* 

(Notatki z prywatnego śledztwa) 

Sięgając do swoich notatek z prywatnego śledztwa, które pro
wadziłem w latach 1989-1990 celowo wybrałem informacje o re
presjach wobec Polaków oraz tych, którzy w ankietach podawali na
rodowość polską. W ten sposób pragnąłem pokazać w jaką, łagodnie 
mówiąc, "atmosferę" trafili po 17 września 1939 roku wzięci do nie
woli polscy oficerowie i co się działo w kraju, w którym dopełnił się 
ich jeniecki los. 

O wszystkim, o czym poniżej pisze, dowiedziałem się podczas 
pracy w archiwum KGB obwodu smoleńskiego. Po oświadczeniu 
sekretarza generalnego KC KPZR, że będą przeglądane akta repre
sjonowanych, zająłem się tym przeglądem analizując materiały archi
walne. Byłem wstrząśnięty rozmiarami represji. Praktycznie po raz 
pierwszy zetknąłem się z tą brutalną prawdą. Wszystko mi się wew
nątrz odmieniło już po pierwszym tygodniu pracy w archiwum; sta
łem się innym człowiekiem. Ujrzałem prawdziwe oblicze imperium 
komunistycznego. Mimo, że i wcześniej coś niecoś czytałem na ten 
temat, coś niecoś słyszałem w "Głosie Ameryki" itd. - wszystko 
to było jednak niczym dopóki sam się nie zetknąłem z lawiną akt 
ludzi niewinnie prześladowanych. Natychmiast rozwiały się wszelkie 
mity o tym, że rozstrzeliwano rzekomo głównie komisarzy ludowych 

* Tłumaczył z rosyjskiego Jerzy Redlich. Obszerne fragmenty publikowane w 
"Rzeczpospolitej" z 11-12.03.2006. 
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i wyższych dowódców, że dobry Stalin jakoby o niczym nie wiedział 
i że czynili to Jeżowowie i Berie. 

Szewc ze spółdzielni "Trud" P.K. Prokopienko, ur. w 1908 r. 
(nr akt 83) został skazany jako polski szpieg, ponieważ miał zna
jomych narodowości polskiej. Państwo robotników i chłopów nie 
znało litości ani dla robotników ani dla chłopów, a już tym bardziej 
dla inteligencji. Jeżeli przyjrzymy się składowi narodowościowemu 
osób represjonowanych to mamy do czynienia z okrucieństwem wo
bec wszystkich: Łotyszy, Polaków, Litwinów, Rosjan, Białorusinów, 
Ukraińców. Natrafiłem nawet na akta Chińczyka, którego zamor
dowano w kazamatach NKWD. Akta archiwalne świadczyły wy
raźnie, że najcięższym represjom byli poddawani Polacy. W aktach 
tych enkawudziści powołują się na instrukcję z Moskwy dotyczącą 
"likwidacji polskich elementów nacjonalistycznych". W okrutnej rze
czywistości była to najczęściej dosłowna fizyczna likwidacja nie
winnych ludzi - rozstrzelanie na podstawie orzeczenia tzw. trójki 
NKWD ... Po przejrzeniu kilku akt schodziłem do piwnicy po na
stępne zakurzone teczki (była t<;> ta sama piwnica, gdzie rozstrzeli
wano między innymi polskich oficerów z obozu w Kozielsku). 

Martwe akta i ludzie, których na ich podstawie zamordowano -
przemówiły, zakrzyknęły prosząc nas, żywych, o prawdę, o wydoby
cie z zapomnienia. Mimo pośpiechu i ryzyka zacząłem robić notatki 
z tych akt. Oto one: 

Akta Stanisława Danilewicza, syna Piotra, ur. w 1908 r., pocho
dzącego z biedoty wiejskiej, Polaka, z obwodu mińskiego, powiatu 
pleszenieckiego. Na podstawie art. 58-6 K.K. (szpiegostwo) skazany 
na najwyższy wymiar kary - rozstrzelany. Razem z nim zostało ska
zanych 11 osób. 

Akta nr 457-s J.S. Tube, ur. w 1905 r., bezpartyjna, ze Smoleń
ska, Rosjanka, jako "żona szpiega polskiego" skazana na rozstrzela
nie (art. 58-12). 

Akta nr 10146 J.A. Urbanczuka, Polaka, bezpartyjnego, z Doro
gobuża w obwodzie smoleńskim. Na podstawie art. 58--6-10 skazany 
na l O lat karnego obozu pracy za to, że mówił znajomym: "Pod re
żymem sowieckim życie stało się gorsze niż za cara, władze lekce
ważą społeczeństwo, nie dają ani towarów ani nie dają żyć ... Od ich 

109 



gadaniny ludziom coraz gorzej się żyje, przelewają tylko z pustego 
w próżne". 

Akta nr 11978 A.B. Kozłowskiego, Polaka, bezpartyjnego, oby
watela ZSRR. Na podstawie art. 58-10 skazany na 8 lat karnego 
obozu pracy. Cała jego wina polegała na tym, że powiedział: "Wy
bory to oszustwo, nie ma co skreślać - wystawili jedną kandyda
turę ... nas, durniów owijają sobie wokół palca. Kołchozy zmierzają 
ku upadkowi, kołchoźnicy na dniówki obrachunkowe nic nie dostają, 
chodzą głodni", "pod władzą sowiecką źle się żyje, ludzie głodują", 
"prywatne gospodarowanie było lepsze ... W Polsce jest lepiej ... ". 

Akta nr 10915 S.W. Muszyńskiego, ur. w 1915 r., Polaka, bez
partyjnego, który pracował jako sprzedawca w powiecie gagarińskim 
obwodu Smoleńskiego. Na podstawie art. 58-1 O został skazany na 
5 lat karnego obozu pracy za to, że powiedział: "Komuniści rozstrze
liwują porządnych ludzi". Śledztwo w jego sprawie prowadził mł. 
lejtnant NKWD Biełow, o którym wiadomo, że podczas przesłuchań 
stosował tortury, między innymi "torturę chińską'' -puszczanie wody 
kroplami na głowę przesłuchiwanego. 

Podobnych akt było wiele, zrobiłem jeszcze sporo notatek; mam 
nadzieję, że Instytut Pamięci Narodowej zainteresuje się wreszcie 
tymi materiałami. 

Chciałbym jeszcze dodać coś na inny temat, mianowicie o oby
watelach ZSRR, którzy po wojnie 1920 r. trafili do polskiej niewoli. 
To dobrze, że Rosja upomniała się wreszcie o tych, którzy zginęli 
albo zostali wzięci do niewoli poza granicami kraju. Z ludzkiego 
punktu widzenia trzeba to potraktować z uznaniem, ale aby być 
w pełni obiektywnym historyk powinien wiedzieć co się stało z tymi, 
którzy powrócili z polskiej niewoli do ojczyzny i dotrwali do 1937 ro
ku. Oto kilka przykładów: 

Akta nr 12017 EJ. Kuraszowa, ur. w 1892 r., Rosjanina, robotni
ka zakładów garbarskich w Wiaźmie w obwodzie smoleńskim. Został 
on skazany jako polski szpieg za to, że był w niewoli w Polsce i 19 
października 1938 r. rozstrzelany. 

Akta nr 11982 K.A. Kozłowa, Rosjanina, bezpartyjnego, koł
choźnika. Jako polski szpieg został skazany na 10 lat obozu pracy 
karnej (art. 58--6-10). Był w polskiej niewoli, znajomym mówił, że 
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"w Polsce, w niewoli wiodło mu się lepiej". O życiu w kołchozie 
mówił: "wszystko nam zabierają a nic nie dają ... ". 

Akta nr 11898 1.1. Żurawlowa, ur. w 1893 r., kandydata na człon
ka WKP(b), Rosjanina z miasta Jarcewo, głównego księgowego. 
Został skazany na podstawie art. 58-6 jako polski szpieg (rzekomo 
został zwerbowany w polskiej niewoli). 19 października 1938 r. zo-
stał rozstrzelany. / 

Podobnych akt jest 
1
mnóstwo. Oto jak ,,kochające" państwo so

wieckie "współczuło" tym, którzy byli w niewoli. Oczywiście we 
wszystkich przytoczonych aktach nie ma zgoła żadnych dowodów 
przestępczej działalności. W aktach jednej ze spraw brak było nawet 
protokołu przesłuchania. 

A jaki klimat panował wewnątrz lokalnych organów NKWD ( ob
wodowych i powiatowych)? O tym można sądzić na podstawie nie
których dokumentów, na jakie natrafiłem w aktach kryminalnych 
samych enkawudzistów. Gdy po Jeżowie nastał Beria, wielu funk
cjonariuszy NKWD zbliżonych do Jeżowa zostało zamordowanych 
za stosowanie przesadnych represji; widocznie Stalin się przestraszył, 
że wkrótce nie będzie kogo rozstrzeliwać skoro Jeżow nadał tak 
zawrotne tempo eksterminacji obywateli. 

Pamiętam, że gdy byłem w Leningradzie w 1978 roku, to pewien 
funkcjonariusz tamtejszego urzędu KGB opowiedział mi, że w 1939 
roku członków kierownictwa leningradzkiego urzędu NKWD wy
prowadzono na podwórze wewnętrzne i bez jakiegokolwiek docho
dzenia rozstrzelano z karabinu maszynowego. W taki to sposób Stalin 
odnawiał kadry czekistów a równocześnie rozstrzygał kwestię od
powiedzialności za przegięcia - zwalając winę na kolejnego ,,kozła 
ofiarnego". 

Oto co mówiły akta archiwalne nr 12611: " ... w dziale kolejowo
transportowym NKWD zachodniej dyrekcji kolejowej oraz w jej 
organach peryferyjnych w latach 1937-1938 przeprowadzono bezza
sadne aresztowania na podstawie atestacyjnych materiałów komisji, 
które nie zawierały żadnych informacji kompromitujących. Wypa
czone metody przesłuchań - bicie, sadzanie odbytnicą na specjalnie 
skonstruowany wysoki stołek bądź na nogę taboretu. Fałszowano 
protokoły przesłuchań, przekręcano narodowość aresztowanych. 
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Dwaj aresztowani zostali zamordowani podczas przesłuchań. Na 
przykład w dziale kolejowo-transportowym NKWD stacji Orsza are
sztowanych umieszczano w tzw. "sadłotopce", czyli komorze z wy
soką temperaturą. W wyniku tych tortur aresztowani oskarżali się na
wzajem oraz oczerniali inne osoby. Zastępca szefa DK-T NKWD 
Żukow żądał jak największej liczby aresztowań, sam uczył funkcjo
nariuszy bestialskich metod przesłuchań. ( ... ) Oficerowie śledczy 
dopuszczali się fałszerstw, podając zamiast narodowości: Rojsanin, 
Białorusin inne narodowości: Polak, Litwin, Łotysz". Czyli, że wów
czas bycie Polakiem już było przestępstwem! Czytamy dalej: "Ma
teriały służące za podstawę aresztowania były fałszowane. Sporzą
dzone w taki sposób pozasądowe akta kierowano na pozasądowe 
rozprawy" ( ... ) "podjęto aresztowania według list zakładów pracy 
( ... ) nakazywano rozprawy grupowe ( ... ) utworzono fikcyjną organi
zację «POW» (mówi o tym 13. karta akt sprawy nr 63)". Z zeznań 
Markiełowa - funkcjonariusza NKWD stacji Witebsk: " ... na na
radzie Żukow wyznaczył nam limit aresztowań: 50 osób (tygodniowo) 
i zalecał aresztowania obywateli według list z zakładów pracy ... ". 
Mówiąc językiem normalnym: wsadzano ludzi do więzienia za nic, 
a dopiero później dopasowywano artykuł kodeksu. Czytamy dalej: 
"w czerwcu i lipcu 1938 roku wystarczył anonimowy wniosek albo 
donos agenta, że ktoś jest narodowości polskiej, wierzący, wychwala 
życie w Polsce, a natychmiast na tę osobę wypisywano nakaz aresz
towania". W tych samych aktach mówi się, że G.S. Żukow cieszył się 
szczególnym zaufaniem Berii i dosłużył się rangi generała-lejtnanta. 
Po upadku Berii Żukowa pozbawiono stopnia, usunięto z KGB, wdro
żono przeciwko niemu śledztwo ... (ślad po nim zaginął). 

Osoby narodowości polskiej mordowano w takim tempie, że już 
trudno było je znaleźć, dlatego za Polaków uznawano osoby innej 
narodowości: Rosjan, Żydów, Białorusinów i in. Z relacji podoficera 
służby bezpieczeństwa o wykształceniu dwuklasowym Andrieja Osi
powa, syna Osipa, ur. w 1902 r. (akta sprawy nr 22104), który pełnił 
funkcję zastępcy szefa sekcji wydziału specjalnego NKW:V Lenin
gradzkiego Okręgu Wojskowego: " ... Awdiejew zmieniał Zydów na 
Polaków ... "-jest to cytat z zeznań dotyczących jego szefa o falsy
fikacjach i niedozwolonych metodach śledztwa. Dalej czytamy: 
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" ... szefowie zmuszali do sporządzania akt osób chorych umysłowo 
( ... ) uważałem, że były to rozkazy zbrodnicze ... ". Tu od razu nasuwa 
się porównanie z faszystowską praktyką likwidowania osób chorych 
psychicznie. Oto ona - paralela między gestapo i NKWD! W tychże 
aktach znalazłem powołanie się na ściśle tajny rozkaz, który stwarzał 
szerokie możliwości samowoli - rozkaz NKWD ZSRR nr 00485 
w sprawie "uproszczenia przewodu sądowego". 

Wszystko to opisałem po to, by na przykładzie smaleńskiego 
NKWD (a przecież to ono operatywnie kierowało rozstrzeliwaniem 
polskich jeńców) wykazać w atmosferze jakiego okrucieństwa zna
leźli się obywatele polscy. 

Szefem smaleńskiego urzędu KGB był generał-major AJ. Szy
wierskich (przeszedł na emeryturę w 1992 r.). Funkcję tę objął dzię
ki potężnemu protektorowi - generałowi pułkownikowi Agiejewowi 
(zastępcy przewodniczącego KGB ZSRR); obaj wcześniej służyli 
w Irkucku. Szywierskich był przeciętnym, bezbarwnym urzędnikiem 
(ale równocześnie pewnym siebie i chełpliwym) a wszystkich, którzy 
odważyli się na krytykę nazywał demagogami. Generał miał wady 
wymowy, mówiąc połykał wyrazy, jakby nie mówił ale żuł gumę. 
Gdyby nie opiekuńcza łapa w Moskwie chyba nie dosłużyłby się 
nawet do podpułkownika. Tacy właśnie ludzie robili karierę w KGB 
i w partii, ci, którzy postępowali według zasady: "nie służę, ale się 
wysługuję". 

Za moje krytyczne wypowiedzi i żądania likwidacji ośrodka 
wypoczynkowego dla funkcjonariuszy KGB w Katyniu (na kościach 
pomordowanych ofiar, między innymi również polskich oficerów) 
bardzo szybko znalazłem się w służbie dyżurnej, czyli na najniższym 
stopniu służbowym urzędu KGB. Tę służbę nazywano "cmentarzys
kiem czekistów", następnym etapem kariery była ulica. 

"Oleg, nie pchaj się na widelec - mówił mi kolega ze służby 
dyżurnej Grigoriew- jeszcze zobaczysz, że ta cała pierestrojka skoń
czy się dyktaturą''. Powoływał się przy tym na przykłady historyczne. 
"Pierestrojka skończy się pierestriełką (strzelaniną)"- żartował elek
tryk urzędu KGB i, jak się okazało, miał rację. 

Mniej więcej w tym samym czasie zaobserwowałem niezwykłe 
zainteresowanie szefów urzędu KGB polowaniami: raptem wszyscy 
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stali się myśliwymi. Kupowali jednak nie dubeltówki na śrut ale bez
pośrednio z zakładów w Tule sprowadzali wielostrzałowe karabiny 
z gwintowaną lufą (na wszelki wypadek). 

Żywiłem nadzieję, że nie będzie już gorzej niż jest. Trwała burz
liwa wiosna 1989 roku, czas nadziei i wielkich rozczarowań. Rosja
nie (i nie tylko oni) zaczęli wyjeżdżać z republik południowych do 
Federacji Rosyjskiej. Zapachniało łatwym zarobkiem, półki sklepo
we katastrofalnie opustoszały, wprowadzono kartki na żywność i inne 
towary. Szczególnie dotkliwie ludzie odczuli zniknięcie ze sklepów 
mydła i proszków. Rozpoczęła się panika. Wiele mieszkań zamieniło 
się na magazyny żywnościowe - worki z mąką, sól, zapałki itd. Jak 
na wypadek wojny albo końca świata. Coraz bardziej rozpalał się 
konflikt ormiańsko-azerski ... 

Kierownictwo KGB klęło Gorbaczowa, ale niewielka część mło
dych funkcjonariuszy swoje nadzieje wiązała z pierestrojką - nieco 
później tych młodych szybko pozwalniano, po prostu wyrzucono ich 
jak niechciane szczenięta. Generał Szywierskich zaczął teraz staran
niej dobierać słowa: zamiast szkalowania epitetem "przejawów anty
sowieckich", łagodnie zauważał "utratę wyczucia politycznego przez 
niektórych funkcjonariuszy KGB" mając na myśli mnie i mnie po
dobnych. KGB czekało na swoją porę ... I trzeba uczciwie przyznać, 
że się doczekało. Partia jeszcze nie wypuściła cugli z rąk, komitety 
partyjne szalały. 

Zwalając na mnie pilnąpracę w archiwum Szywierskich liczył na 
to, że nie starczy mi ani czasu ani sił na "demagogię". Tak też to 
z pozoru wyglądało, śmigałem długopisem ze zdwojoną szybkością, 
obok zasadniczej pracy sporządzałem też własną listę ofiar dla przy
szłego (tak marzyłem) muzeum represji i księgi pamięci. KGB nie 
reagowało na moje żądania opublikowania listy represjonowanych 
w gazecie obwodowej (dopiero po upływie kilku lat zaczęto publiko
wać listy osób zrehabilitowanych). Wydłużając moją smutną listę 
ofiar notowałem krótkie informacje, numery akt i, jak to określił Osip 
Mandelsztam, "umilkłe głosy". 

Akta sprawy nr 1422(s) Jakowa Jefriemowa, syna Wasyla, ur. w 
1879 r., zam. we wsi Rażjewka w powiecie monastyrszeńskim ob
wodu smoleńskiego. Na podstawie art. 58-10, 5 października 1937 
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skazany przez trójkę NKWD na 8 lat karnego obozu pracy. Mówił on: 
" ... krwawy był nie Mikołaj II ale Stalin ... Obdarli nas do gołej skóry, 
a jeszcze każą nam się podpisywać na pożyczkę obronną. Czego 
mamy bronić?! Najwaźniejsze to uwolnić się od Stalina. Rozstrze
liwują tych, którzy chcieli, żeby chłopom lepiej się żyło ... ". 

Akta sprawy nr 15068 LA. Titowa, ur. w 1906 r. i P.A. Kabanowa, 
ur. w 1898 r., pochodzących ze wsi Zabieżynka w pow. baturińskim 
obwodu zachodniego (potem Smoleńskiego). 01.09.1931 r. na podsta
wie art. 58-8-10 trójka obwodowego urzędu politycznego (GPU) ska
zała obu na l O lat obozu koncentracyjnego. Kabanowa skazano m.in. 
za taką wypowiedź: " ... Kołchozy to wyniszczenie i zagłada chłop
stwa ... Obrażaliśmy się na poprzednią władzę, że była zła, a władza 
sowiecka jest powielekroć gorsza. Dawniej było wszystko i ludzie byli 
najedzeni, a teraz nie ma niczego, wszyscy są głodni i bosi ... ". 

Nieliczni, którzy dożyli do drugiej rehabilitacji przysyłali listy na 
adres urzędu KGB. Np. F.A. Pantielejew, ur. w 1916 r., akta sprawy 
nr 21503(s). Na podstawie art. 58-9-10 przez trójkę NKWD został 
skazany 30.09.1937 r. na lO lat obozu. Oto fragmenty jego listu: 

" ... stosowano wobec mnie przeróźne tortury - bito mnie, nie 
pozwalano usiąść ... musiałem podpisać, żeby nie umrzeć z głodu ... 
Zesłano mnie na katorgę do obozu Iwdel (na stacji Soma, 60 km od 
Iwdela kazano wysiąść) ... Wyskakiwaliśmy z wagonów, kazano nam 
klęczeć (na śniegu). Potem podjechał na koniu komendant obozu 
Mataksapula i zmusił wszystkich klęczących, żeby wypowiedzieli 
następujące słowa: "Jesteśmy wrogami ludu, przywieziono nas tu, 
ażebyśmy odkupili swoją winę wobec ojczyzny i wobec towarzysza 
Stalina osobiście". Dopóki nie wypowiedzieliśmy tych słów, konwo
jenci nie pozwolili nam podnieść się z klęczek, ale zimno zmusiło nas 
do wykrzyczenia tych słów. Przemówił Mataksapula: " ... w czasie 
zimy musimy zbudować linię kolejową do Iwdela- jeżeli podkładów 
nie starczy to ułożymy ludzi, ale kolej zbudujemy". I rzeczywiście 
ułożono ludzi więcej niż podkładów, umierali z głodu i zimna, ale ko
lej zbudowali ... Na budowie tej linii zginęły setki tysięcy ludzi, któ
rych grzebano na miejscu, w tajdze ... rodzin o zgonie nie zawia
damiano. Zostałem zwolniony w 1947 roku. 

Przez l O lat byłem ofiarą samowoli, znajdowałem się poza pra-
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wem. Ci, którzy dręczyli ludzi otrzymali wysokie emerytury, a my, 
udręczeni, nie mamy żadnej rekompensaty. W obwodzie kostrom
skim żyją Aleksander Toporow i Aleksander Frołow, syn Andrieja-
esesmani, którzy szykanowali ludzi (więźniów) ... Mimo, że mnie 
szykanowali, krzywdzili, przeżyłem tę udrękę ... żyję ze skromnej 
emerytury ze szwankującym zdrowiem ... ". 

Wbrew twierdzeniom zaciekłych stalinowców o rzekomym en
tuzjazmie lat 30. dokumenty świadczą o czymś odwrotnym. Zdumie
wa trafna charakterystyka zbrodniczych władz: 

"Władza sowiecka to garstka drani i bandytów, którzy okaleczyli 
życie ludzi w naszym kraju. Wszyscy najlepsi ludzie zostali aresz
towani, męczą się w więzieniach, a sami łajdacy rządzą krajem"
akta sprawy nr 11985 Perszyn P.I., ur. w 1892 r. Z art. 58-6--10 roz
strzelana 17.10.1937 r. 

Ludzi nie da się oszukać, widzieli przestępstwa tej władzy, nie 
byli stadem głupców. Toteż często natrafiałem w aktach na opinie: 
"To nie jest władza ale banda". Enkawudziści nie oszczędzali ludzi 
w sędziwym wieku. Skazany został G.G. Dawydow urodzony aż 
w 1844 roku! Stalin postawił sobie cel wyniszczeniajak największej 
liczby ludzi, którzy pamiętali lepsze (przedrewolucyjne) lata. Co 
prawda, również dla dzieci władza nie miała litości, wysyłano je do 
obozów, na Syberię, jako członków rodzin wrogów ludu. Na przykład 
13-letni Walerij Wichoriew (z domu dziecka) za "zdradę ojczyzny" 
został wywieziony do obozu dziecięcego. 

NKWD utworzyło (a raczej sfabrykowało) POW (Polską Orga
nizację Wojskową), której w rzeczywistości na tamtych terenach nie 
było. Większość ludności polskiej w zachodniej części ZSRR repre
sjonowano za rzekomą przynależność do POW. Ludzi po prostu 
aresztowano na podstawie danych biur adresowych, którym nakazano 
przedstawienie list obywateli narodowości polskiej. Następnie tortu
rami wymuszano zeznania pod zawczasu sporządzone fikcyjne pro
tokoły przesłuchań. 

Akta archiwalne świadczą, że bezlitosnym represjom poddawano 
duchownych (katolickich, prawosławnych, protestanckich i innych). 
Na przykład w związku ze sprawą pastora Gustawa Szwalbego, ur. 
w 1880 r., aresztowanego 06.11.1929 r. przez okręgowy Główny 
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Urząd Polityczny (GPU) represjonowano 111 osób a 24 rozstrzelano 
(byli to głównie Łotysze). 

Zanim szefowie urzędu KGB połapali się czym się zajmuję i za
kazali mi pracy w archiwum, zdążyłem przejrzeć 130 akt setek ofiar. 
Oprócz listy represjonowanych sporządziłem także listę enkawu
dzistów, którzy wówczas służyli w Smoleńsku i obwodzie. 

W Smoleńsku mieszkało wówczas ponad dwa tysiące Polaków, 
a w obwodzie znacznie więcej. Można się tylko domyślać ilu ich 
zostało po represjach (dokładnych danych nie znalazłem). 

Mimo, że starałem się natrafić w smoleńskim archiwum na jaki
kolwiek ślad katyńskich rozstrzeliwań polskich oficerów w 1940 ro
ku, to jednak niczego nie znalazłem. Prócz powołania się w aktach 
jednej ze spraw na aresztowanie mieszkańca Katynia za nadmier
ne gadulstwo - nie znalazłem niczego. Oczywiście tego człowieka 
aresztowano za to, że mówił prawdę: że to nie Niemcy zamordowali 
ale nasi, NKWD. Prawdopodobnie po wojnie archiwa zostały mocno 
"przesiane", a wszystko co dotyczyło Katynia zostało skonfiskowane 
(najpewniej zabrane do Moskwy, do archiwum centralnego NKWD 
ZSRR). 

Tak więc, będąc podejrzany, czy też z powodu ostrożności ge
nerała KGB Szywierskich, żeby nie narazić się na jakieś kłopoty -
znowu znalazłem się w służbie dyżurnej urzędu KGB. Miałem teraz 
wiele czasu i było mi to na rękę. Nie znajdując dokumentów doty
czących Katynia, po zastanowieniu postanowiłem odszukać żywych 
świadków - emerytowanych funkcjonariuszy NKWD, którzy pra
cowali w Smoleńsku w 1940 roku. Dokument, papier można spalić 
ale najcenniejsi są żywi świadkowie (w jakimkolwiek dochodzeniu) 
- do takiego doszedłem wniosku. Pomógł mi przypadek, który zda
rzył mi się podczas dyżuru. Był już późny wieczór, większość funk
cjonariuszy KGB już poszła do domu. Poszedł sobie wreszcie i ge
nerał, umilkły telefony, trochę się odprężyłem po dziennej krzą

taninie. I wtedy zadzwonił nasz telefon miejski. A komu to tak pilno? 
- pomyślałem podnosząc słuchawkę. W słuchawce odezwał się głos 
jakiejś starszej kobiety, która poprosiła o natychmiastowe połączenie 
z zastępcą szefa Smoleńskiego urzędu KGB pułkownikiem Gołowko. 
Odpowiedziałem, że Gołowko właśnie poszedł do domu. 
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-Niech pan natychmiast zadzwoni do niego do domu - zażądała 

kobieta. 
-No, dobrze, powiedziałem, ale co mu mam powiedzieć? Jak się 

pani nazywa? 
-Niech pan mu przekaże, że jakiś mężczyzna z Moskwy wypy

tywał mieszkańców Kozich Gór o polskich oficerów. I dodała: on 
będzie wiedział kto telefonował. 

Gdy to powiedziała od razu stałem się czujny, senność minęła jak 
ręką odjął. Gorączkowo zacząłem się zastanawiać jak by tu prze
dłużyć rozmowę. 

- A o co konkretnie pytał ten człowiek z Moskwy i kogo przepy
tywał? - zapytałem. 

- Moskwianin pytał kto rozstrzelał polskich oficerów; mnie py
tał - odpowiedziała kobieta. 

-Co mu pani powiedziała?- płonąc z niecierpliwości zapytałem 
donosicielkę. 

-Odpowiedziałam to co należało odpowiedzieć- odparła wymi
jająco. 

Taka jej odpowiedź zupełnie mi nie wystarczała, zapytałem więc 
co należy mówić w takich przypadkach. 

- Odpowiedziałam tak jak trzeba, to znaczy, że to Niemcy roz
strzelali polskich oficerów. 

O mało nie zapytałem: a kto rozstrzelał naprawdę? Żeby nie 
wzbudzić jej podejrzeń powiedziałem: 

- W zasadzie pani odpowiedziała jak należy, a pani informację 
natychmiast przekażę Gołowce, a on się z panią skontaktuje. 

Wybierając numer Gołowki miałem nadzieję, że może on powie 
mi więcej niż należy. W ten sposób zacząłem rozwikływać kłębek 
"tajemnicy Kremla nr l" jak będą później pisały gazety. 

Po pewnym czasie zrozumiałem, ze wobec "obiektu Kozie Góry" 
(tak w języku czekistów nazywał się Katyń) KGB prowadzi nie
przerwanie działalność operacyjną. Ściśle tajne akta AOO (czyli akta 
obserwacji operacyjnej) przechowywano w sejfie szefa smoleńskiego 
urzędu KGB generała Szywierskich i gromadzono w nich wszelkie 
dokumenty związane z obiektem Kozie Góry (doniesienia agentów, 
osób zaufanych itd.) o wszystkim co budziło podejrzenia i o wszyst-
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kich, którzy zadawali pytanie: kto rozstrzelał?, o każdym co za dużo 
mówi ... Te akta na własne oczy widział zastępca szefa, pułkownik 
Bułdakow; od niego to dowiedziałem się o wszystkim. Bułdakow 
powiedział mi, że widział te akta przypadkiem i surowo ostrzegł: 
"W razie czego- ja ci tego nie powiedziałem". 

Wybierając numer domowy pułkownika Gołowki sądziłem, że 
"na łowcę zwierzyna sama wychodzi". Niestety jednak nie dowie
działem się niczego od pułkownika. Oschle powiedział, że nazajutrz 
pośle do tej kobiety funkcjonariusza i to wszystko. Wiedziałem, że 
tym rejonem zawiaduje funkcjonariusz urzędu KGB Łaszkiewicz. Do 
jego obowiązków należała "obsługa" operacyjno-agenturalna rejonu 
Katynia, m.in. Kozich Gór. Był to człowiek nie w ciemię bity, nic 
zbędnego nie mówił. O Kozich Górach dowiedziałem się dotychczas 
co następuje: były tam dacze szefów Smoleńskiego urzędu KGB. 
Każdy kto obejmował funkcję kierowniczą (kierownicy działów, 
sekcji itd.) mógł objąć służbową daczę za wysokim betonowym 
ogrodzeniem, którym były otoczone nie tylko domy letniskowe ale 
i spory masyw leśny (głównie jodły i sosny). Był tam również dom 
dla prominentnych gości z Moskwy komitetu obwodowego KPZR
dom ten odwiedzali Woroszyłow, Budionny, Kaganowicz, Szwemik 
a nawet Gorbaczow. Od funkcjonariuszy urzędu KGB dowiedziałem 
się, że letnikom zabroniono kopać ziemię poza terenem własnego 
ogródka. Ci, którzy (wbrew zakazowi) próbowali kopać opodal dom
ków rychło natrafiali na ludzkie kości i czaszki. Od strażników 
Kozich Gór dowiedziałem się, że każdej wiosny do tego lasu przy
jeżdźają ciężarówki z piaskiem, aby zasypywać kości wystające 
z rozmytej podczas roztopów ziemi i piasku. Ostre, białe kości ster
czały z ziemi niczym szable i bagnety- to nie kości zadręczonych ale 
prawda wyrywała się na zewnątrz, na światło ... albowiem "każdą 
rzecz Bóg sprowadzi na sąd, nawet to co głęboko ukryte ... " (Eccl 
12, 14). 

Wszystkie te prace maskujące miejsce zbrodni prowadzono natu
ralnie na rozkaz dowództwa KGB ZSRR. Ukrywanie ciężkiego prze
stępstwa (a tym bardziej zbrodni przeciw ludzkości) de facto i de iure 
jest takim samym przestępstwem jak współudział w zbrodni. 

Straźnikami obiektu w Kozich Górach w różnych okresach byli: 
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N.F. Szapowałow, Fiedosiejew i inni. Od nich, jak również od emery
tów NKWD-KGB dowiedziałem się, że katyński masyw leśny wokół 
dacz KGB (czyli Kozie Góry) jest gigantycznym miejscem pochów
ku osób represjonowanych. 

W kraju nasilała się pierestrojka, walczono o jawność a także 
z nadużyciami. Ale partia komunistyczna nadal (na podstawie kon
stytucji) sprawowała władzę kierowniczą, toteż mało kto oczekiwał 
rzeczywistych zmian społecznych. Przeciwnie, w partii i w KGB 
umacniały się siły wrogie pierestrojce. 

Pod wpływem klimatu pierestrojki zacząłem otwarcie piętnować 
szefa smaleńskiego urzędu KGB za to, że jeździ na daczę służbową 
wołgą. Ale oczywiście najbardziej oburzało mnie to, że na kościach 
osób represjonowanych znajduje się osiedle wypoczynkowe KGB, 
w którym "zwierzchność" wypoczywa i bawi się (pije, zażywa ką
pieli w łaźni itd.) Nie mogąc tego już znieść psychicznie i fizycznie 
rozpocząłem otwartą walkę o zlikwidowanie ośrodka rekreacyjnego 
w miejscu pochówku ofiar represji. Wraz z demokratyczną częścią 
Smoleńska (przy pomocy gazet, radia, wieców) udało nam się prze
pędzić kagebistów z miejsca zbrodni i skończyć z tym wołającym 
o pomstę do nieba świętokradztwem - gorszym niż "uczta w czasie 
dżumy". Nastąpiło to oczywiście później, nie z dnia na dzień. 

W smoleńskim KGB pracowali jeszcze emeryci NKWD, jed
nakże żaden z nich nie miał ochoty na rozmowy o Katyniu. Pierw
szym, któremu wyrwało się parę słów był Jegor Poliakow. W 1940 r. 
pracował jako mechanik w garażu smaleńskiego urzędu NKWD. 
Wyraźnie i stanowczo powiedział mi, że rozstrzelanych grzebano 
w Kozich Górach (w Katyniu). Wymienił również nazwiska żyjących 
jeszcze emerytów CzK- OGPU- NKWD: Gurkowa, Nozdriewa 
i Titkowa. 

Zacząłem szukać ich adresów domowych w Smoleńsku. Jak się 
później okazało, jeden z emerytów mieszkał naprzeciwko urzędu 
KGB, po drugiej stronie ulicy. Mimo to szef urzędu potem stale 
utrzymywał, że poszukiwania świadków spełzły na niczym, "świad
ków nie udało się odnaleźć" itd. Wkrótce znalazłem emeryta NKWD 
Fiodora Gurkowa. Był to już ciężko chory stary człowiek (prawie nie 
wstawał z łóżka). Pokazałem mu legitymację majora KGB i zmyś-
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liłem, że w związku z pierestrojką, muzeum potrzebuje informacji 
o rozstrzelaniu polskich oficerów i że on może mi śmiało o wszyst
kim opowiedzieć. To preludium niespecjalnie go przekonało, nato
mi.ast moja ,legitymacja majora podziałała. Gurkaw zeznał, że pol
skich oficerow w 1940 roku przywożono na stację Gniezdowo w wa
gonach, rozstrzeliwano w siedzibie NKWD Smoleńska, a zwłoki 
zakopywano w Kozich Górach. Tam również grzebano represjono
wanych obywateli sowieckich. W końcu Gurkaw wymienił żyjących 
weteranów NKWD, którzy pamiętają wszystko lepiej niż on: Gri
goriewa, Titkowa, Nozdriewa. 

Był lipiec 1989 roku, jawność dawała o sobie znać, a urzędnicy 
najbardziej bali się dziennikarzy i prezenterów telewizyjnych (np. 
Programu TV "Wzgliad"). Obecnie, w putinowskiej Rosji jest nieste
ty odwrotnie: urzędnicy niczego się nie boją. A w kraju spełniają się 
najśmielsze marzenia byłych członków Państwowego Komitetu 
Stanu Wyjątkowego i zmarłego przewodniczącego KGB ZSRR An
dropowa: władza staje się coraz bardziej "pionowa", liczba czynow
ników i generałów rośnie jak grzyby po deszczu. Tylko że nie ma kto 
bronić dzieci w Biesłanie, a Putin milczał za murem kremlowskim 
zarówno w przypadku katastrofy łodzi podwodnej, jak i napaści na 
t~atr na Dubrowce. Miała rację świętej pamięci Galina Starowojtowa, 
kiedy w latach 90. mówiła o konieczności lustracji, ale wówczas nie 
chciano jej słuchać. 

Parniętam jak w lecie 1989 r. w smoleńskimurzędzie KGB ro
zeszła się pogłoska: z Moskwy przyjechał dziennikarz, który intere
sował się losem polskich oficerów i miejscami pochówku ofiar re
presji. Genereł Szywierskich wraz z weteranami NKWD (uprzednio 
wybranymi i przygotowanymi) przyjął dziennikarza (wszystko w du
chu pierestrojki!) i zapytał ich: "Czy to prawda, że nic nie wiecie 
o rozstrzelaniu polskich oficerów?" a ci odpowiedzieli chórem: 
"Prawda!". Na tym spotkanie z dziennikarzem się zakończyło i ten 
pojechał do Moskwy z niczym ... 

W tym samym czasie po raz kolejny oświadczyłem generałowi 
że niedopuszczalne jest istnienie ośrodka rekreacyjnego na kościach 
rozstrzelanych ofiar represji. Szywierskich przybrał zdziwiony wyraz 
twarzy i rzekł: 
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- Skąd wy macie takie informacje, nie ma na to żadnych do

wodów ani świadków. 
- Świadków wam znajdę- obiecałem wychodząc. 
- Szukaj! - polecił generał nieopatrznie (potem publicznie wy-

rzekł się swoich słów). Ponieważ zacząłem mówić emerytom KGB, 
że przychodzę z osobistego polecenia generała, więc ni_ektór~ ~d 
razu skłaniali się ku szczerości, a inni po prostu wyrzucali to z s1eb1e 
(człowiekowi trudno jest zachować straszliwe tajemnice, dla nie-
których taki ciężar jest po prostu nie do zniesienia ... ). . 

Tak było z LI. Titkowem, którego odnalazłem tego samego dnia. 
Był on osobistym kierowcą Kupnanowa w 1940 roku (Emilian Ku
prianow- ówczesny szefurzędu NKWD obwodu smol~ński~~o ). Od 
1934 r. Titkow pracował jako kierowca w NKWD, woz1ł szescm albo 
siedmiu szefów, których kolejno rozstrzelano jako wrogów ludu. 
"Pamiętam - mówił on -jak wzywano szefa do centrali, do Moskwy 
- i kamień w wodę, słuch po nim ginął". 

Titkow opowiedział mi prawdę o Kozich Górach, że jest to gigan
tyczny cmentarz ofiar represji. Że, o ile pamięta, _rozstrzelany~h w 
smoleńskim NKWD potajemnie grzebano tam w p1asku (pod c1enką 
warstwą ziemi -w Katyniu gleba jest piaszczysta). Potem (po upły
wie kilku miesięcy) Titkow opowiedział mi, że rozstrzelanych pol
skich oficerów grzebano w Kozich Górach w 1940 roku potajemnie. 
"Rano - opowiadał - odwoziłem Kupnanowa na sta~ję G~~e~dowo 
(pod Smoleńskiem). Szefwysiadał z auta osobowego 1 osob1sc1e nad
zorował przybywanie transportów z polskimi jeńcami, których prze
sadzano do tzw. "czarnych kruków" (specjalne ciężarówki NKWD do 
przewozu więźniów) i wieziono do Smoleńska. Stacja była otoczona 
przez pułk konwojentów, Kuprianow wydawał im j_akieś ins~cj~"· 

Wszystko to działo się na wiosnę 1940 roku. T1tkow pow1edz1ał, 
że osobiście widział samochody z rozstrzelanymi, które po nocach 
kursowały pomiędzy Smoleńskiem a Kozimi Górami, a kierowcami 
byli: Komarowski, Grigoriew, Kostiuczenko ... Później żona !itko';a 
powiedziała mi, ż on też prowadził takie samochody do ~oz1ch _Gor, 
tylko bał się do tego przyznać. Titkow wszystko co m1 opowiadał 
utrwalił na piśmie (w formie listu). Kiedy ten list trafił do gazet 
i radia, to okazało się, że szofer NKWD Grigowiew jest ojcem sekre-
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tarza komitetu obwodowego KPZR (do spraw ideologicznych) i te
goż sekretarza szybko zdymisjonowano. Wtedy właśnie rozpoczęły 
się pod moim adresem groźby i obelgi ze strony "byłych" i "prawdzi
wych" czekistów. Wszystko to jednak nie miało dla mnie znaczenia 
wobec tego faktu, że miałem wreszcie pisemne świadectwo czło
wieka, który na własne oczy widział wydarzenia 1940 roku! 

25 lipca 1989 roku przekazałem to zeznanie kierownictwu Smo
leńskiego urzędu KGB z prośbą o przesłanie go obwodowej komisji 
ds. rehabilitacji. Zeznanie to wywołało wściekłość szefów; generał 
Szywierskich przysięgał, że nigdy nie kazał mi szukać świadków 
represji. Oskarżono mnie o nadużycie legitymacji funkcjonariusza 
urzędu KGB i zabroniono wszelkich poszukiwań świadków, a list 
Titkowa ukryto. Przewidziałem to i kopię listu Titkowa przekazałem 
Smoleńskiemu radiu, a potem gazecie "Moskowskije Nowosti". Nie 
wiedziałem, a raczej nie wyobrażałem sobie na co może się odważyć 
kierownictwo KGB i dlatego postanowiłem się zaasekurować prze
kazując wszystko co zdobyłem mediom. 

6 sierpnia 1989 roku w tygodniku "Moskowskije Nowosti" został 
opublikowany artykuł Giennadija Żaworonkowa. Pisał on między 
innymi, że o rozstrzeliwaniach w Katyniu nie udało się znaleźć infor
macji nawet przy pomocy generała Szywierskich. Było to jawne 
kłamstwo, ponieważ generał miał w rękach zeznanie Titkowa jeszcze 
w końcu lipca. Teraz znałem juź nazwisko dziennikarza, który był 
w Smoleńsku i postanowiłem napisać mu prawdę. Najważniejsze 
było to, że obecnie miałem już oczywisty dowód kłamstwa generała 
i całego KGB, dowód ukrywania z premedytacją informacji o repre
sjach i miejscach pochówku. 

Moja radość okazała się przedwczesna ponieważ moimi śladami 
podążyli funkcjonariusze KGB i jęli zastraszać odnalezionych przeze 
mnie świadków- emerytów NKWD. Na przykład Titkowowi przy
pomniano jego podpis na deklaracji o nie ujawnianiu tajnych infor
macji, którą złożył jeszcze za czasów Jeżowa czy Berii. Zadano mu 
cios w najczulsze miejsce: "Czy nie zapomnieliście od kogo otrzy
mujecie emeryturę?". W ten sposób zmuszono go do napisania dru
giego listu, w którym nie domaga się juź on przekazania pierwszego 
listu komisji ds. rehabilitacji. Prawda parzyła ręce szefom KGB, 
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spróbowali w ogóle zwrócić Titkowowi jego zeznania.. . Sytuację 
uratowało to, że córka Titkowa i jego wnuk Siergiej nieoczekiwanie 
opowiedzieli się za jawnością i zaczęli zawstydzać ojca i dziadka. To ' 
przyniosło wynik: Titkow nie wyrzekł się tego co napisał, a później 
wystąpił jako ważny świadek w sprawie Katynia. 

W taki to sposób musiałem walczyć o każdego odnalezionego 
przeze mnie świadka, nie zawsze z powodzeniem, ze zmiennym 
szczęściem (później znaleźli się również specjalnie podstawieni 
świadkowie, a raczej antyświadkowie spośród zaufanych twardo
głowych stalinowców). Zrozumiałem: na Łubiance wypracowano 
specjalną taktykę przeciwdziałania wydostaniu się na światło dzienne 
prawdy o Katyniu. Posypały się na mnie groźby i pierwsze kary 
dyscyplinarne, kadrowcy prześwietlali na wylot moje akta osobowe 
szukając materiałów kompromitujących. Kagebiści przestraszyli się 
nie na żarty. Z centrurn przyjechali dwaj pułkownicy KGB i zapro
ponowali mi "łagodnie mówiąc" - zmianę miejsca służby, wyjazd do 
jakiegokolwiek miasta ZSRR, ale ja kategorycznie odmówiłem, 
a oni, grożąc mi, wyjechali. 

Wreszcie w jesieni 1989 roku w "spokojną toń" wrzucono ,,ka
mień jawności". Została nadana audycjasmoleńskiegoradia (którym 
kierował zwolennik pierestrojki Nowikow). Zabrzmiał głos Titkowa 
oraz odczytano jego list o rozstrzeliwaniu ofiar represji. Tę odważną 
audycję opracował dziennikarz A. Jakuszew na podstawie dostarczo
nych przeze mnie materiałów (udało mi się poznać go osobiście z Tit
kowem). To był pierwszy poważny sukces. Później Jakuszew opra
cował kilka audycji na podstawie moich materiałów i po raz pierwszy 
w smoleńskim radiu - i w ogóle w ZSRR- podano, że to nasi w 1940 
roku rozstrzelali polskich oficerów, a nie Niemcy w 1941 r. Nowikow 
i Jakuszew z honorem spełnili swój obowiązek dziennikarski po
konując strach i kłamstwo. Wszystko to wzbudziło zamieszanie i za
kłopotanie w Moskwie, na Łubiance, a mnie jeszcze na jakiś czas 
pozwoliło utrzymać się w "dzielnych" szeregach zbrojnego ramienia 
partii komunistycznej i. .. odnaleźć jeszcze kilku świadków. 

L Nozdriew okazał się weteranem rześkim i żwawym, z dobrą 
pamięcią. Mimo 90-ki interesował się wydarzeniami w kraju. Opo
wiedział mi wszystko Gak gdyby zrzucając kamień z serca), a miał 
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wiele do opowiedzenia. Do partii komunistycznej wstąpił jeszcze za 
życia Lenina, w organach CzK-OGPU był jeszcze za życia Dzier
żyńskiego, na własne oczy widział bat'kę Machno itd. Nozdriew 
potwierdził, że na wiosnę 1940 roku polskich oficerów przywożono 
pociągami z obozu w Kozielsku, rozstrzeliwano w Smoleńsku 

' a grzebano w Kozich Górach. Oprócz tego obszernie opowiedział 
o represjach wobec obywateli sowieckich, których grzebano w tym 
. samym miejscu, a także na cmentarzu zbiorowym oraz na cmentarzu 
w pobliżu szpitala obwodowego (tajny cmentarz). To właśnie Noz
driew na polecenie zwierzchników co miesiąc wypłacał pieniądze 
specjalnie dobranym fałszywym świadkom za to, że wszystko zwalali 
na Niemców: takimi płatnymi fałszywymi świadkami posługiwano 
się na procesie norymberskim ażeby ukryć stalinowską zbrodnię 
w Katyniu. Nawiasem mówiąc, wówczas, w 1945-1946 roku przed
stawiciele prokuratury ZSRR nalegali by uznać to za zbrodnię prze
ciw ludzkości, a teraz prokuratura Rosji oznajmia, że było to prze
stępstwo pospolite - z kretesem pogrążyła się w kłamstwie. Dla 
wszystkich jest oczywiste, że za obecnym oświadczeniem prokura
tury wojskowej stoi Kreml. O ile mi wiadomo, prokuratura wojskowa 
najczęściej oglądała się nie na prawo ale na dowódców. Podczas pie
restrojki w ogóle chciano ją zlikwidować jako instytucję państwa nie 
służącą prawu i sprawiedliwości. Szkoda, że tak się nie stało - wiele 
dobrych pomysłów pierestrojki zawisło w powietrzu. 

Od Nozdriewa usłyszałem nazwisko Stelmacha, który dowodził 
rozstrzeliwaniem skazanych i sam w nim uczestniczył. Stelmach był 
dowódcą służby garnizonowej NKWD obwodu smoleńskiego, a jego 
ekipa wykonywała wyroki "trójki". Wraz z podwładnymi rozstrzeli
wał w 1940 roku polskich oficerów. Potem dwie osoby z jego od
działu popełniły samobójstwo. Według Nozdriewa Stelmach bardzo 
przejął się tym, że wypadło mu zastrzelić własnoręcznie jego naj
bliższego przyjaciela. Umarł ten siepacz w 1960 roku w straszliwych 
męczamiach Gakieś ostre bóle przeszywały mu całe ciało). 

Nozdriew wcale nie miał sklerozy i przypominał sobie ciekawe 
szczegóły, na przykład o komisji profesora Burdenki. Była ona 
doskonale przygotowanym spektaklem, którego reżyserami byli sami 
Stalin i Beria. Burdenko, jako doświadczony specjalista, od samego 
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początku zdawał sobie sprawę, że cała robota komisji to "lipa" ale 
strach zmuszał go do ukrywania stalinowskiej zbrodni. Przed śmier
ciąprofesor wyznał przyjacielowi, że pod koniec życia wstyd mu jed-' 
n ego -udziału w fałszerstwie katyńskim. Według N ozdriewa podczas 
prac komisji Burdenki w Katyniu dokonywano najróżniejszych fał
szerstw, do odkrytych grobów podrzucano rozmaite przedmioty, byle 
tylko winę za zbrodnię zwalić na Niemców. 

Kopię zeznań Nozdriewa przekazałem Jakuszewowi (dziennika
rzowi radia smoleńskiego) oraz wysłałem do tygodnika "Moskow
skije Nowosti". Już po kilku dniach, kiedy odwiedziłem Nozdriewa, 
zastałem go przybitego, a jego żona (inwalidka) była bardzo prze
straszona. Okazało się, że odwiedziło go dwóch z urzędu KGB (Ti
chomirow i Gierasimow) i szantażowali karą za dawne grzechy (N oz
driew w 1941 roku odpowiadał za ewakuację smoleńskiego archi
wum NKWD, a wagony trafiły pod bombardowanie i część archi
wum uległa zniszczeniu). Uspokoiłem go, że teraz już może się nie 
przejmować: upłynęło 48 lat, a straszą go po prostu po to, żeby zarnk
nąć mu usta. 

To właśnie Nozdriew wymienił nazwisko żyjącego jeszcze funk
cjonariusza z ekipy Stelmacha- Borodenkowa, który, zdaniem Noz
driewa, uczestniczył w rozstrzeliwaniach polskich oficerów i obywa
teli sowieckich. 

Rozpocząłem poszukiwania Borodenkowa. Dysponowałem tylko 
nazwiskiem i przybliżoną datą urodzenia. Wkrótce Nozdriew przy
pomniał sobie, że Borodenkow mieszkał w pobliżu ulicy Krasnoar
miejskiej. Ale ulice o tej nazwie, jak się okazało, były w Smoleńsku 
aż trzy. W końcu 1989 roku odnalazłemjego dokładny adres- była to 
Trzecia Krasnoarmiejskaja, pierwsze piętro drewnianego domu (bez 
wygód). Takie domy budowano zaraz po wojnie w mieście, które 
zostało doszczętnie zniszczone przez Niemców. Teraz te stare rudery 
wyglądały żałośnie i zdaniem ojców miasta szpeciły oblicze socja
listycznego Smoleńska. Zanim jednak opowiem o spotkaniu z Bo
rodenkowem cofuę się do września-października 1989 roku. 

Pamiętam, że chodziłem za turystami z Polski i próbowałem 
nawiązać rozmowę z którymś z Polaków, ażeby opowiedzieć prawdę 
o Katyniu. Moje próby były jednak nieudane, ponieważ wszyscy się 
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spieszyli (byli to turyści handlowi), ażeby zrobić zakupy (telewizory, 
lodówki ... ) i zdążyć na pociąg do Warszawy. Przeszkadzała też ba
riera językowa: prócz "proszę pani" niczego innego nie umiałem. Po 
kolejnych nieudanych próbach byłem rozgoryczony, a nawet zrozpa
czony, ponieważ uważałem, że nie mam prawa trzymać tej tajemnicy 
przy sobie. Moją rozpacz pogłębiało jeszcze i to, że ani "Moskow
skije Nowosti" ani "Litieratumaja Gazieta" nie odpowiadały na moje 
listy. Myślałem, że te demaskatorskie listy przechwyciło KGB i teraz 
pokażą mi pierestrojkę do spółki z jawnością. 

W dodatku, w smoleńskim urzędzie KGB rozpoczęto na mnie 
prawdziwą nagonkę: nagany i rozkazy o ukaraniu posypały się jak 
z rogu obfitości. Niektórzy zausznicy szefa grozili mi nawet fizyczną 
rozprawą. Była to jednak powszednia praktyka w KGB - stwarzanie 
okoliczności sprzyjających zwolnieniu niepożądanego funkcjona
riusza na podstawie tego, że nie odpowiada on wymogom służby. 
Szczególnie nieprzychylni byli mi tak zwani czekiści z dziada pra
dziada. Ich "sławnym" przodkom (ojcom i dziadkom), spadkobier
com Dzierżyńskiego i Berii groziło haniebne zdemaskowanie. Teraz 
sądzę, że jest to jedna z przyczyn tego, iż kilkudziesięciu tomów 
śledztwa w sprawie Katynia nie przekazano stronie polskiej. 

Równocześnie znalazłem wielu sojuszników lub po prostu współ
czujących wśród tych pracowników smoleńskiego ·urzędu KGB, 
którzy byli w niełasce u szefa (generała-majora Szywierskich). Na 
przykład elektryk W. Władimirow nie raz pomagał mi poszukiwać 
świadków, był też jednym z aktywnych uczestników pieszego marszu 
smoleńszczan do Katynia, poświęconego represjonowanym. Marsz 
ten mocno przestraszył szefów bezpieki, a wszyscy jego uczestnicy 
zostali sfotografowani kamerą wideo. Marsz został zorganizowany 
przez towarzystwo "Memoriał", z którego znałem Aleksieja Pamiat
nycha: jeszcze w 1987 roku na własne ryzyko szukał on świadków 
tragedii katyńskiej. Inny współpracownik "Memoriału" pomógł mi 
się spotkać z reporterem programu telewizyjnego "Wzgliad" A. Po
litkowskim, któremu udzieliłem wywiadu o tym, że mam dowody 
rozstrzeliwania polskich oficerów w 1940 roku przez funkcjonariu
szy NKWD. Politkowski oznajmił, że puszczą ten wywiad na antenie 
w sobotę i że jest to prawdziwa "bomba". Ale ani w sobotę, ani 
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po miesiącu, ani po dwóch program nie ukazał się_ na ~nte~ie, 
a "Wzgliad" został zlikwidowany. Później Politkowski powiedział, 
że funkcjonariusze KGB po prostu zabrali im tę kasetę. Przed no-·· 
wym, 1990 rokiem autorzy programu Wład Listie": i J~j Lubimo~ 
publicznie przeprosili za to, że program o Katynm me ukazał się 
z przyczyn od nich niezależnych. 

z powodu całkowitego braku w ZSRR informacji n~ te~ temat, 
nawet nie wyobrażałem sobie wówczas, że polscy patnaci dawno 
zaczęli walczyć o prawdę o tej najokrutniejszej zbrodni stalinowskiej. 
O czym tu mówić, skoro o napaści Związku Radzieckiego na Polskę 
17 września 1939 roku oraz o ówczesnych działaniach wojennych 
dowiedziałem się z przypadkowych rozmów dopiero w 1984 roku 
(chociaż zawsze interesowałem się historią). Moim zdaniem dotych
czas nie wie o tym minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ław
row, nie mówiąc już o deputowanych do Dumy Państwowej Margie
łowie i Amanie Tulejewie. 

Podobnie jak większość obywateli radzieckich, pierwsze wiado
mości o Katyniu usłyszałem w radiu "Głos Ameryki" i "Wolna 
Europa". Żyjąc w ZSRR nawet nie wyobrażaliśmy sobie, że już w 
1943 roku pojawiły się pierwsze informacje o tej zbrodni, że w 1949 
roku w Anglii została opublikowana "Lista Katyńska" A. Moszyń
skiego, jak również wspomnienia ocalałych polskich oficerów: B. 
Młynarskiego, S. Swianiewicza, J. Czapskiego i księdza Z. Peszkow
skiego, a w Polsce książki J. Łajka i J. Zawodnego. Później, w latach 
90., dowiedziałem się, że odważni polscy patrioci, nie bacząc na 
ryzyko, przez wiele lat szukali sprawców tej zbrodni .- np: Michał 
Żórawski, Krystyna Kurczab-Redlich i inni. OdwiedzaJący las 
katyński Polacy często sami poprawiali na pomniku datę zagłady pol
skich oficerów z 1941 na 1940 rok, co mocno drażniło szefów sma
leńskiego urzędu KGB. 

Telewizja bez przerwy wówczas (wrzesień-pażdziernik 1989) 
transmitowała posiedzenia Zjazdu Deputowanych. Bardzo odważne 
przemówienia na Zjeździe członka Akademii Nauk Andrieja Sa
charowa były przerywane krzykami i złorzeczeniami zaciekłych ko
munistów. Pomyślałem, że A. Sacharow jest tym człowiekiem, który 
potrafi zdruzgotać głuchy mur nieprawdy, jaką była otoczona ta-
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jemnica zabójstwa polskich oficerów. Napisałem list do Sacharowa 
i dwóch innych deputowanych. Zdaje mi się, że upłynął miesiąc 

(dokładnie nie pamiętam) gdy nadeszła wieść: zmarł nagle Sacharow. 
Później od dziennikarza G. Żaworonkowa dowiedziałem się, że pro
fesor otrzymał mój list i przeczytał go, był to jednak ostatni list, który 
przeczytał w swoim życiu. 

Chyba w drugiej połowie października 1989 roku moskiewski 
reżyser Uwarow na podstawie moich materiałów nakręcił film doku
mentalny z udziałem odnalezionego przeze mnie świadka Titkowa; 
przed kamerą wyznał on, że polscy oficerowie zostali rozstrzelani 
w 1940 roku przez organy NKWD. FilmUwarowa nie wszedłjednak 
na ekrany (choć reżyser zapewniał mnie, że gdzieś tam w amba
sadach, za granicą film był wyświetlany). 

Jedynie radio smoleńskie donosiło o moich odkryciach - dzien
nikarz Aleksander Jakuszew na podstawie moich informacji prze
prowadził wywiady z odnalezionymi świadkami, a nasza współpraca 
trwała przeszło rok. Trzeba tu zauważyć, że dyrektor tego radia No
wikow, będąc w opozycji wobec smaleńskiego komitetu obwodo
wego partii, zezwalał na te audycje. W rezultacie w Smoleńsku za
wrzało. Nasiliły się żądania demokratów aby zamknąć dacze w rejo
nie Katynia. Otrzymywałem telefony z pogróżkami oraz, z rzadka, 
z wdzięcznością za poszukiwanie prawdy. W Smoleńsku coraz częś
ciej odbywały się wiece dla poparcia pierestrojki i jawności. 

·w końcu października 1989 roku w moim domu zadzwonił tele
fon. Rozmówca przedstawił się: "Giennadij Żaworonkow, dzienni
kar~ gazety «Moskowskije Nowosti»", a dalej: "otrzymałem pana list, 
jutro wyjeżdżam do Smoleńska. Niech się pan niczego nie boi, redak
tor naczelny gazety Jegor Jakowlew nie pozwoli, żeby się z panem 
rozprawiono i w przypadku zwolnienia pomoże panu". Wybiegając 
do przodu powiem, że J. Jakowlew nie dotrzymał słowa i w odpo
wiedniej chwili nie dopomógł. Mimo, że od wysłania przeze mnie 
listu do "M.N." minęły ponad dwa miesiące, ten telefon bardzo mnie 
ożywił i wzbudził nadzieję. Moi domownicy, żona Galina i córka 
Larisa, też były poruszone nadchodzącą wizytą dziennikarza najpo
pularniejszej wówczas gazety, przyjaciela akademika Sacharowa,jak 
przedstawił się G. Żaworonkow. Żona, znając narowy KGB, oczeki-
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wała najgorszego, brała leki na serce, zaś córkę- uczennicę lO klasy 
- rozpierała ciekawość. Klucząc malutką "Oką" ulicami rozrzuco- ~ 
nego na pagórkach Smoleńska, Żaworonkow wreszcie znalazł mój 
dom i klatkę schodową, przed którą stała karetka pogotowia. Zapytał 
kierowcę do którego mieszkania wezwano pogotowie, a ten podał mu 
numer mojego mieszkania. 

,,Spóźniliśmy się"- powiedział do swojego kolegi-fotoreportera. 
Pogotowie rzeczywiście przyjechało pod mój adres, ponieważ 

córka dostała silnego ataku wyrostka robaczkowego, wszystko to 
stało się tego samego wieczoru. Sytuacja nieopisanie napięta. Kiedy 
wreszcie zamieszanie się skończyło, szczegółowo opisałem Żawo
ronkowowi wszystko o czym wiedziałem, między innymi o zamordo
waniu w 1940 roku polskich oficerów. Żaworonkow, nie bacząc na 
ryzyko, postanowił za wszelką cenę przedostać się na strzeżony teren 
domów letniskowych NKWD-KGB w lesie katyńskim. Sytuację 

w tym ośrodku oraz las katyński doskonale znał mój kolega 
W. Władimirow (mieszkał w Krasnym Borze nieopodal Katynia). 
Mimo, że byłjuż późny wieczór zadzwoniłem do Władimirowa, żeby 
nam towarzyszył. Następnego dnia udało mu się przeprowadzić 

Żaworonkowa na teren strzeżony przez uzbrojonych ochroniarzy 
z owczarkami alzackimi. Ożywiony rewelacyjnymi odkryciami Ża
woronkow wyjechał wyposażony w otrzymane ode mnie dokumenty 
zbrodni obiecując: "Czytaj następny numer gazety «Moskowskije 
Nowosti!»". 

Jednakże ani w następnym ani w kolejnych numerach niczego nie 
było. Minął listopad 1989 r., zburzono już mur berliński, ale mur 
kłamstwa wokół Katynia wciąż się trzymał. Minął grudzień - arty
kułu o Katyniu nie ma. 

Próby dodzwonienia się do Jegora Jakowlewa okazały się da
remne. Czułemjak w związku z tym co się stało- niezręcznie jest Ża
woronkowowi - sumiennemu i uczciwemu dziennikarzowi. Wresz
cie oznajmił mi on, że to Gorbaczow osobiście prosił Jakowlewa 
o wstrzymanie publikacji- w przeciwnym przypadku numer gazety 
się nie ukaże. Później, podczas bezpośredniego spotkania Żaworon
kow uchylił zasłonę zakulisowej gry Gorbaczowa i Jegora Jakowle
wa. Z relacji wywnioskowałem, że Jakowlew zgodził się na wstrzy-
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manie demaskacji w zamian za rychłe oficjalne uznanie zbrodni 
katyńskiej. Doszli do takiej polubownej konkluzji, ażeby dopasować 
oficjalny komunikat do wizyty Jaruzelskiego w Moskwie (Kremlowi 
bardzo zależało na przekazaniu dokumentów właśnie Jaruzelskiemu 
by niejako wesprzeć towarzysza w trudnych chwilach). ' 

Wszystkie te zagrania były dla mnie obce i amoralne. Obowiąz
kiem dziennikarza nie jest targowanie się, ale za wszelką cenę pub
likowanie demaskujących materiałów. Dopiero wówczas zrozumia
łem, że w tej grze ja jestem zbędny. Później w nagrodę za posłu
szeństwo J. Jakowlew otrzymał od Gorbaczowa nominację na szefa 
telewizji. Gorbaczow nie chciał niekontrolowanego ujawniania 
prawdy bo wciąż żywił naiwną nadzieję na zachowanie "socjalizmu 
z ludzką twarzą". Ale, żeby tak od razu zerwać z tej twarzy maskę
w żadnym razie! 

Dziś, kiedy już zostały wydane pamiętniki ludzi z najbliższego 
otoczenia Gorbaczowa, wszyscy dowiedzieli się, że ostatni (i pierw
szy) prezydent ZSRR, gdy zapoznał się z zawartością dossier m l, 
przeraził się tym co przeczytał, nie chciał nawet podpisać, że się 
z tekstem zapoznał, jak to było wymagane. Później umożliwiło mu to 
oskarżenie asystenta W. Bołdina, że rzekomo ten się zapoznał aGor
baczow nie. Bołdin w swoich wspomnieniach wszystkiemu zaprze
cza, a prócz tego utrzymuje, że Gorbaczow do ostatniej chwili chciał 
zniszczyć dokumenty z dossier m l (tam właśnie znajdowała się 
uchwała politbiura z 5 marca 1940 roku w sprawie rozstrzelania pol
skich oficerów). Gdy czytamy te wspomnienia staje się oczywiste 
dlaczego dopiero Borys Jelcyn odważył się przekazać Polsce tę de
cyzję politbiura KC WKP(b). 

Tak więc Gorbaczow nie chciał wbijać ostatniego gwoździa do 
trumny partii komunistycznej; pozostawił to Jelcynowi- pierwszemu 
prezydentowi Rosji. Dziś jest oczywiste, że Gorbaczow chciał się 
ograniczyć do skąpej informacji, że niby jest to zbrodnia Berii i jego 
wspólników, jak tego dowodzą odkrycia historyków. I koniec! Żadnej 
uchwały politbiura z 5 marca 1940 r. nie chciał ujawniać. 

Sądzę, że Gorbaczow postanowił dopuścić historyków do archi
wów przede wszystkim po to, by ustalili czy istnieją jeszcze inne 
ślady zbrodni katyńskiej. Gdyby ich nie znaleziono (a odnaleziono je 
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dzięki J. Zorii, W. Persadanowej, l. Jaźborowskiej i innym) to jestem 
pewien, że Gorbaczow nakazałby zniszczyć ten dokument z 5 marca 
1940 r., podobnie jak oryginał paktu Ribbentrop-Mołotow wraz z taj- .. 
nymi protokołami. Świadczą o tym nie tylko wspomnienia l. Bołdina 
-jak sądzę, człowieka uczciwego i sumiennego - lecz również in
nych, na przykład B. Pichoji. 

Tacy jak Parniamych i podobni do nas "partyzanci" zakłócali 
Gorbaczowowi kontrolowaną jawność. Jegor Jakowlew był niedo
stępny (później gdy próbowałem porozmawiać z nim, to od tego sza
cownego sześćdziesięciolatka usłyszałem: "Paszoł won!"). Nic dziw
nego, jakiś tam Zakirow plącze się pod nogami gdy odbywa się taka 
wielka gra. Dowiedziałem się od Żaworonkowa, że Jakowlew właś
nie otrzymał szkalujący mnie list od przewodniczącego KGB ZSRR 
Kriuczkowa. 

Nawiasem mówiąc, zbyt wybiegłem w przyszłość, a na razie nic 
nie wiedząc o poszukiwaniach historyków w Moskwie, tu, na pro
wincji, w Smoleńsku, kontynuowałem własne śledztwo. 

W końcu grudnia 1989 r. postanowiłem wreszcie odwiedzić Ki
riłła Borodenkowa (ur. w 1907 r., pochodzącego ze wsi Rżawka w po
wiecie kraśnińskim obwodu Smoleńskiego), emeryta NKWD-KGB, 
który był w służbie garnizonowej Stelmacha wykonującej wyroki 
trójek, dwójek i sądów specjalnych, w tym wyroków pierwszej kate
gorii (czyli rozstrzeliwań). W 1940 roku Borodenkaw był straż

nikiem smoleńsldego więzienia NKWD. 
Drewniany dom, w którym mieszkał, znajdował się w odległości 

zaledwie 50 metrów od domu generała KGB A. Szywierskich, który 
uparcie twierdził, że poszukiwania świadków były daremne ... Wcho
dząc po skrzypiących schodach na pierwsze piętro, płosząc tupaniem 
przyczajone pod schodami dzikie koty, nastawiłem się na wszelkie 
możliwe warianty, aż do "persona non grata". 

Drzwi otworzył mi starszy człowiek, średniego wzrostu, schoro
wany. Oczy miał wodnisto-szare i zimne jak mrożona ryba. Jawna 
czujność i wrogość w spojrzeniu. Znowu pomogła mi legitymacja 
służbowa a także to, że wziął mnie za pracownika działu emery
talnego, który przyszedł w sprawie jego podania do urzędu KGB 
w Smoleńsku o poprawę warunków mieszkaniowych. Borodenkaw 
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pozwolił mi wejść ale natychmiast uderzył mnie w nozdrza taki bu
kiet zapachów, że nawet szalet publiczny przegrałby w porównaniu 
z tym. Pierwszym moim pragnieniem było natychmiastowe wyco
fanie się, jednak zwalczając nieprzyjemne wrażenie zacząłem go wy
pytywać o 1940 rok. Borodenkaw wskazał mi krzesło i od razu oznaj
mił, że w dolnej części brzucha ma wstawioną rurkę, którą mocz 
ścieka do umocowanego poniżej słoika po majonezie. Stąd ten smród. 

Był to porzucony przez rodzinę i kolegów-czekistów ciężko 
chory weteran NKWD-KGB. Pomyślałem, że na niektórych ciężkich 
grzeszników Bóg jeszcze za ich życia sprowadza gehennę. Jak ocze
kiwałem, zaczął się skarżyć na warunki mieszkaniowe, na brak po
mocy ze strony urzędu KGB; ja zaś potakiwałem potwierdzając krzy
czącą obojętność jego kolegów-czekistów. Wyczuwając współczucie 
z mojej strony stał się bardziej rozmowny. Borodenkaw wyraźnie 
i bez wahania oznajmił, że polskich oficerów w 1940 roku rozstrzeli
wali jego wspóhowarzysze: l. Stelmach, l. Gribow, Gwozdowski, 
Silezenkaw - nazwiska pozostałych zapomniał. Zwłoki · zamordo
wanych grzebali w Kozich Górach (czyli w lesie katyńskim). Raz 
powiedział " ... kiedy strzelaliśmy", ale natychmiast się poprawił: 
"kiedy oni strzelali" do polskich oficerów, to na specjalny tajny ra
chunek wpłacano pieniądze, pojono wódką, była też dobra zakąska 
(wędzony jesiotr, kiełbasa ... ) Znienacka zapytałem: -A wy też strze
laliście? Ale nic z tego. Borodenkaw doskonale wiedział, że takie 
zbrodnie nie podlegają przedawnieniu i odpowiedział: "Nie". Widać 
było, że o sobie boi się mówić, ale o wspólnikach - proszę bardzo. 
Borodenkaw dodał, że kiedy w 1943 roku (będąc na ewakuacji 
w Zielenodolsku) w radiu usłyszał, że Polaków rozstrzelali Niemcy 
to się uśmiał z kłamliwej sowieckiej propagandy. Borodenkow włas
noręcznie napisał to co mi opowiadał. Otrzymany dokument przeka
załem smoleńsldemu radiu i posłałem Giennadijowi Żaworonkowowi 
do gazety "Moskowskije Nowosti". 

Kilka dni później w drodze powrotnej z dyżuru do domu, posta
nowiłem wstąpić do Borodenkowa i jeszcze go przepytać. Drzwi 
mieszkania były na wpół otwarte, usłyszałem głosy funkcjonariuszy 
smoleńsldego urzędu KGB: W. Tiukawina (osobę najbardziej zbli
żoną do szefa urzędu i uczestniczącą w szczuciu na mnie i odnale-
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zionych świadków), Tichonowa z archiwum urzędu KGB (starego 
czekistę o przedwojennym stażu, który na jednym z zebrań partyj
nych oznajmił, że mnie też należy rozstrzelać za zdradę), Gierasi
mowa- kierownika działu w urzędzie (ten to był gotów na wszystko 
byleby się przypodobać szefom). 

Tichonow wrzeszczał na Borodenkowa: "łżesz jak pies!", a Tiu
kawin przymilnym głosem pytał: "To Zakirow namówił was do na
pisania zeznań?". Borodenkow odpowiedział: "Nie, ja to napisałem 
od siebie". Zorientowałem się, że odbywa się "obróbka" świadka, 
ażeby zmienił swoje zeznania, które rzekomo pisał pod moje dyk
tando. 

Zdecydowanie wkroczyłem do pokoju, przywitałem się~ Boro
denkowem. Tiukawinowi z zaskoczenia opadła szczęka, a~Giera
simow jął wrzeszczeć, żebym im "nie przeszkadzał w pracy". I tu 
wszyscy, oprócz gospodarza mieszkania, zaczęli krzyczeć z gębami 
wykrzywionymi złością: "Precz stąd!". 

-Jeżeli gospodarz powie mi "wyjdź", to wyjdę- powiedziałem 
możliwie najspokojniejszym głosem. 

- Zostań - niespodziewanie dla mnie i dla nich oznajmił Boro
denkow, i po zastanowieniu dodał: - A wy idźcie sobie i żebym was 
więcej nie widział! 

"Bitwa" została przeze mnie wygrana bez strat, przeciwnik, mi
mo przewagi, się wycofał, a Borodenkow, wskazując na wychodzą
cych powiedział mi ufnie: 

- Myślałem, ze przyszli mnie aresztować. 
Jednakże wkrótce szefowie Smoleńskiego KGB odegrali się na 

mnie. Zaczęto mi grozić "oficerskim sądem honorowym" i dano mi 
kolejną naganę z wpisaniem do akt. Szczerze mówiąc, byłem już 
przygotowany na cięższą rozprawę, ale coś im przeszkadzało. Teraz 
to ja już wiem, że skłonność Gorbaczowa do odkrywania tylko częś
ci prawdy była doskonale znana generałowi Szywierskich, który 
podówczas często jeździł do Moskwy ... Pamiętam, że kiedyś zapro
ponował mi z niewinnym wyrazem twarzy: 

- Szukajmy świadków razem. 
Znając jednak z praktyki ich "poszukiwania" kontynuowałem 

własne badania. 
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Znaleźli sposób na Borodenkowa: odszukali jego krewnych i za
straszyli ich, po czym ci dokądś go wywieźli. Zachęcony przeze mnie 
radiowiec A. Jakuszew zdążył jeszcze zrobić z nim wywiad. Wkrótce 
dowiedziałem się, że Borodenkow umarł ... 

Piotr Klimow, ur. w 1910 r., członek KPZR od 1940 r., od 1938 r. 
pracował w GPU-NKWD obwodu smoleńskiego jako dozorca, 
a potem strażnik u komendanta Stelmacha. Mieszkał w domu, a właś
ciwie w byłym pomieszczeniu więzienia miejskiego, w pobliżu kina 
(około 150 metrów od gmachu Smoleńskiego KGB). To właśnie Kli
mow na własne oczy widział jak rozprawiano się z polskimi jeńcami 
i księżmi na wiosnę 1940 roku i podał mrożące krew w żyłach szcze
góły. Opowiem o wszystkim po kolei. 

Zapukałem do drzwi "izolatki" Klimowa i usłyszałem rozdraż
niony starczy głos: ,,kto tam, czego chce?". Drzwi otworzył wychud
ły starzec o schorowanej, cierpiącej twarzy. Legitymacja funkcjona
riusza KGB, którą mu pokazałem, skłoniła go do dalszej rozmowy. 
Zapisywałem to co mówił, a potem cała wypowiedź niemal bez 
zmian została opublikowana w gazecie "Moskowskije Nowosti". 

Nie bez strachu w oczach Klimow opowiedział co następuje: 
" ... Pamiętam, że zmywałem krew rozstrzelanych ... Myłem cię

żarówki - póhoratonówkę i trzytonówkę. Ciała rozstrzelanych za
zwyczaj ładowano na samochody za pomocą transportera, skonstruo
wał go Alchimowicz (taka "złota rączka" ). Przedtem trupy wyno
szono z piwnicy na tragach. Piwnica, gdzie rozstrzeliwano, znajduje 
się pod gmachem obecnego urzędu spraw wewnętrznych obwodu 
smoleńskiegoprzy ulicy Dzierżyńskiego (trzecie okno). W piwnicz
nej izdebce był właz, głowę kładziono na jego skraju i strzelano w tył 
głowy ... Jedna z ofiar, pamiętam, miała rozpruty brzuch. Strzelali 
wieczorem a trupy wywozili do Kozich Gór, wracali około drugiej 
w nocy. W ciężarówkach układano trupy warstwami, bywało, że po 
30--40 osób najeden samochód. Potem trupy przykrywano brezentem 
i wywożono. Prócz kierowcy wyjeżdżały 2-3 osoby i komendant. 

... W Kozich Górach była cała ekipa (pamiętam spośród nich 
Bielowa, Ustinowa), kopali oni rowy, w których grzebali rozstrze
lanych. Mieszkali w Kozich Górach. Wiem o tym bo sam widziałem 
zwłoki Polaków (przysypane ziemią). W tym rowie, do którego zaj-
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rzałem było ich wielu, leżeli pokotem a rów był długi na jakieś 100 
metrów . 

. . .I wtedy i po wojnie Stelmach, Gwozdowski i Gribow nie raz .. 
ostrzegali mnie, żebym milczał ... Polskich oficerów rozstrzeliwali 
Stelmach, Gribow, Gwozdowski, Karl Rejson. Oni wodzili rej w roz
strzeliwaniach. . . Część polskich duchownych też została rozstrze
lana w piwnicy NKWD Smoleńska ... 

. . . Trupy woził jeszcze Lewczenkow, ale zabił go więzień, który, 
jak mi się wydaje, był Polakiem. Ten więzień przypadkiem pozostał 
przy życiu, przedostał się do zbrojowni i stamtąd otworzył ogień. 
Przez trzy dni nie mogli go zabić (zalewali nawet wodą z wozu stra
żackiego), a później otruli go gazem. 

Mnie za mycie samochodów z krwi płacono 5 rubli. . . Tym, 
którzy strzelali do ludzi i tym, którzy wozili trupy dawano bezpłatnie 
spirytus i zakąskę. Po rozstrzeliwaniu, pamiętam, myli ręce spiry
tusem. Ja też przecierałem ręce spirytusem. Zakąskę brali w stołówce 
NKWD - kiełbasa, łosoś wędzony, jesiotr i inne delikatesy". 

W ubogim kraju. Stalin nie żałował iście kremlowskiego przy
działu swoim oprycznikom z NKWD. Tu niewłaściwe byłoby okreś
lenie "uczta podczas dżumy", była to raczej uczta podczas ludobój
stwa. 

Co więcej, Klimow oznajmił jeszcze, że w tym czasie, gdy roz
strzeliwano Polaków w Kozich Górach bywali członkowie najwyż
szego kierownictwa ZSRR - Kaganowicz, Szwemik. Granatami 
głuszyli ryby w Dnieprze. Wypoczywał w Kozich Górach również 
Kliment Woroszyłow. Chyba mająrację ci, którzy twierdzą, że zbrod
niarza zawsze ciągnie na miejsce zbrodni. 

Oto cała nasza sowiecka historia, w której -jak powiedział nie
dawno zmarły Aleksander Jakowlew - nie ma przykładów pozy
tywnych, a wciąż tylko krew i kłamstwo. Prawdopodobnie daremne 
poszukiwania "pozytywnych przykładów historycznych" skłoniły 
W. Putina do sięgnięcia aż cztery wieki wstecz, do czasów Zygmun
ta III i Griszki Otriepowa. Trudno mi też odpowiedzieć co miał na 
myśli Putin kiedy mówił, że dla niego rozpad ZSRR był wielką trage
dią. Może powinien się raczej zastanowić nad tym dlaczego dla 
reszty świata ten rozpad był radosnym zdarzeniem. 
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Dla mnie (a później dla śledztwa) zeznania Klimowa były waźne 
z tego powodu, że był on nie tylko świadkiem ale i uczestnikiem tej 
zbrodni - tak wynika ze szczegółów, które przytoczył. Wyczuwało 
się, że strach nie pozwolił mu na dokładniejsze zrelacjonowanie jego 
osobistego "wkładu" w tę zbrodnię. Z opowiadań tego świadka wyni
kało wyraźnie, że polskich jeńców-oficerów rozstrzeliwano nie tylko 
w więzieniu NKWD Smoleńska lecz również bezpośrednio w lesie 
katyńskim (czyli w Kozich Górach) . 

Po wyjściu od Klimowa (z budynku byłego więzienia) na światło 
dzienne nie potrafiłem się cieszyć blaskiem słońca. Mdliło mnie od 
"ojczystej" historii, od smrodu kibla w tych dawnych celach, który 
zapewne nigdy nie wywietrzeje i którym prezydent Putin chce zmusić 
nas do dumy, nazywając to wszystko "bohaterską przeszłością". 

Później, zastanawiając się nad losem tego szeregowego wyko
nawcy woli Stalina i politbiura ZSRR, łapałem się na myśli, że Kli
mow żył tak dlatego, że wiedział gdzie jest miejsce jego i jemu 
podobnych. Sam siebie skazał na izolatkę więzienną na wszystkie 
pozostałe lata życia (a raczej -wyroku), mając świadomość, że za
sługuje na surowszą karę. Można to było wyczytać w przestra
szonych spojrzeniach Borodenkowa, Titkowa i innych odnalezionych 
przeze mnie świadków. 

Bardziej jednak niepokoiło mnie to, że starcy zaczęli umierać 
jeden po drugim, a prokuratura Rosji nie kwapiła się do przesłucha
nia ich jako świadków. Jak dziś widzimy, ona się wcale nie kwapiła 
do śledztwa. A w konkluzji dochodzenia ogłoszonej na wiosnę 2005 
roku przez głównego prokuratora Rosji A. Sawienkowa ta potworna 
zbrodnia została nazwana "przekroczeniem kompetencji służbo

wych". Wielu niezależnych obserwatorów twierdzi, ze w putinow
skiej Rosji prawo nie działa, a kolejne utajnienie zbrodni jest tego 
potwierdzeniem. Władzmil Rosji przynosi to wstyd i hańbę w oczach 
całego świata. Ale zadaje to również nowe rany i urazy psychiczne 
rodzinom pomordowanych oficerów - teraz po raz drugi zabija się 
ich kłamstwem. Prokuratura rosyjska teraz sama na naszych oczach 
popełnia przestępstwo urzędnicze nie rehabilitując represjonowanych 
oficerów polskich. Toteż nie zdziwiłem się gdy przeczytałem, że 96 
procent obywateli Rosji uważa prokuraturę RF za niegodziwą. Nic 
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dodać nic ująć- jest to werdykt społeczeństwa rosyjskiego. Całe to 
gwałcenie prawa i moralności spotka sięjeszcze niewątpliwie z orze
czeniem sądu międzynarodowego, ale jest jeszcze nad nami Sędzia .. 

Najwyższy1 . 
Skromną, maleńką odznakę z napisem "Solidarność", jakie teraz 

można kupić w każdym kiosku, podarował mi ktoś z Polaków, którzy 
przyjechali w lutym 1990 roku. Ale wówczas odniosłem wrażenie, że 
odznaczono mnie co najmniej orderem. Ileż uczuć symbolizowało to 
słowo, ileż zmiar1 i nadziei ... Pamiętam, że cieszyłem się tą odznaką 
jak dziecko, pokazywałem ją wszystkim znajomym, dopóki ktoś mi jej 
nie gwizdnął. "Naprowadzeni" przez dziennikarza "Moskowskich 
Nowosti" Gennadija Żaworonkowa "zlokalizowali" mnie wreszcie 
ludzie z "Solidarności". Nie musiałem więc już chodzić za polskimi 
turystami; mówiąc słowami Ewar1gelii: " ... szukałem ich, a oni przy
szli do mnie ... ". Przyszli nie tak po prostu, ale od samego Andrzeja 
Wajdy. Był to znany reżyser-dokumentalista Marcel Łoziński z całą 
ekipą zdjęciową, był Marek Nowakowski, Stefan Bartosz z Mińska. 
Pomagał im obrońca praw człowieka z "Memoriału" Aleksiej Pamiat
nych, który przy okazji był tłumaczem, ponieważ dobrze włada języ
kiem polskim, była jeszcze z nimi sympatyczna i kulturalna starsza 
par1i, która mnie drobiazgowo wypytywała o losy polskich oficerów
-jeńców. Przybysze powiedzieli mi, że jej ojciec, oficer, zginął w Ka
tyniu. Kilkakrotnie serdecznie mi dziękowała za poszukiwar1ia świad
ków zbrodni. Było to dla mnie bezcenne wsparcie moralne w atmo
sferze powszechnej nagonki, którą urządził na mnie smaleński urząd 
KGB. Pokazałem gościom gdzie mieszkają świadkowie, a Łoziński 
nakręcił film (za który później otrzymał nagrodę na festiwalu). 

O dziwo, martwiłem się nie tym, że będę miał kolejną naganę za 
niedozwolone spotkar1ie z cudzoziemcami, ale tym, że w domu mia
łem pustą lodówkę i półtora talerza zupy w garnku. Moja żonaGalina 
stała kilka godzin na mrozie w kolejce po mortadelę ale przed samą 
kasą sprzedawca oznajmił: "par1ie i par1owie, kiełbasa się skończyła". 
W związku z tym niespodziewar1ych gości potraktowałem herbatą 

1 Szerzej ten problem omawiam w artykule Fulkawnik KGB i Katyń "Golgota 

Wschodu", tom 4, 2006 r. 
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i herbatnikami (kupionymi na kartki). Oliwy do ognia dolał M. Ło
ziński (chyba podejrzewając mnie o skąpstwo): zaczął opowiadać jak 
to jacyś Rosjanie dobrze go przyjęli i nakarmili do syta ... 

Ale to były drobiazgi. Wkrótce po wizycie Łozińskiego wyda
rzyło się coś, czego nie mogłem sobie wyobrazić nawet we śnie. 
Przypomnę, że za czasów Breżniewa znar1y obrońca praw człowieka 
N. Szczaranski został ogłoszony zdrajcą ojczyzny tylko za spotkar1ie 
z korespondentem zagranicznym i został skazar1y na długoletni pobyt 
w łagrach. Wyobraźcie sobie mój star1 ducha, gdy późno wieczorem 
ktoś zadzwonił do drzwi mojego mieszkar1ia i tym kimś okazali się ni 
mniej ni więcej tylko konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej 
w ZSRR p. Michał Żórawski i dziennikarka Krystyna Kurczab-Re
dli ch. Pamiętam, że pode mną o mało nogi się nie ugięły, widziałem 
siebie już w kajdankach w lefortowskim areszcie śledczym KGB, 
a moich gości wyrzuconych z Rosji w ciągu 24 godzin jako osoby 
niepożądane, albo, co gorsze, jako szpiedzy. 

Parniętam jak dziś: z głębi nieoświetlonego, ciemnego (żarówki 
wciąż kradziono bo brak ich było w sprzedaży) i, łagodnie mówiąc, 
brudnego korytarza spoglądali na mnie mężczyzna i kobieta przy
jaźnie się uśmiechając. Kobieta (Krystyna Kurczab-Redlich) śmiało 
wkroczyła do mieszkar1ia jak do własnego domu. Konsul generalny 
nieśmiało i przepraszająco się uśmiechając wszedł za nią. Z sąsied
nich drzwi wejściowych wysunęła głowę ciekawska sąsiadka (no 
i mamy gotowego świadka - przemknęło mi przez głowę). Sąsiadka 
też przyjaźnie się uśmiechnęła gdy wyczuła obcy akcent. "Może oni, 
funkcjonariusze KGB, mają obowiązek spotykać się z cudzoziem
cami" - myślała sąsiadka przykładając ucho do naszej dziurki od 
klucza. Krystyna śmiało przeszła do pokoju i usiadła w fotelu, moja 
żona, sparaliżowar1a tym co zobaczyła, uciekła do drugiego pokoju, 
córka Larisa poszła nastawić czajnik i przynieść herbatniki (lodówka, 
jak zwykle, była pusta). 

Ich śmiałość mnie po prostu oszołomiła: nocą, bez zapowiedzi 
przyjść do mieszkar1ia majora KGB- już za to jedno oboje zasłużyli 
od władz Polski na ordery i medale. Wobec jawnej odwagi i ryzyka 
z ich strony wstyd mi było okazać własne tchórzostwo. Zrozumiałem, 
że czas przekroczyć "Rubikon" i przejść na "brzeg" prawdy, ale za-
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mierzalem przekazać im tylko to co już dałem do gazet i radia (smo
leńskiego). Myliłem sięjednak, Żórawski użył całego swojego talen
tu i temperamentu. Ostatecznie oddałem im nawet swój dziennik ba
dania zbrodni katyńskiej i materiały dotychczas nie publikowane. 
Najważniejsze było to, że strona polska terazjuż miała dane o świad
kach Katynia i mogła oficjalnie zażądać jak najrychlejszego ich prze
słuchania oraz wszczęcia sprawy karnej przez Prokuraturę Generalną 
ZSRR. Tak więc Polska po raz pierwszy dowiedziała się, że są jesz
cze żywi świadkowie i uczestnicy bestialskiej zbrodni stalinowskiej 
na Polakach. 

Po kilkugodzinnej rozmowie i zapewnieniu mnie, że teraz jestem 
już pod ochronąpolskiego społeczeństwa i państwa- goście odjechali. 
Wówczas dopiero w pełni zdałem sobie sprawę z tego jak bardzo za
leży polskiemu społeczeństwu na uzyskaniu prawdy o zbrodni katyń
skiej. Później, raczej o wiele później, zdałem sobie sprawęjak bardzo 
ważna jest ta prawda dla wszystkich, w tym również dla Rosjan. 

Budując swoją przyszłość naród rosyjski powinien się opierać na 
fundamencie prawdy historycznej a nie na "piaskach" kłamstwa. Bez 
tej prawdy całe putinowskie budowanie "wieży Babel" skazane jest na 
kolejną klęskę. To teraz widać gołym okiem. Dla mnie i chyba dla 
innych ludzi prawdziwa twarz Putina odkryła się właśnie w związku 
ze stosunkiem Kremla wobec tragedii Katynia: powrót do bezwstyd
nego kłamstwa, ukrywanie ciężkiej zbrodni ludobójstwa, perwersja 
prawna i odmowa przekazania wcześniej obiecanych przez Putina 
podczas konferencji prasowej w Polsce dokumentów katyńskich. Ja 
myślę, że egzamin z moralności i praworządności nie został zaliczony. 

Więcej -władza putińska w dzisiejszym wydaniu jest zagroże
niem nie tylko dla państw sąsiadujących, ale przede wszystkim jest 
zagrożeniem dla samego narodu rosyjskiego, bo stan jego duchowej 
choroby osiągnął krytyczny poziom. Żadne państwo nie odrodzi się na 
bagnie krwawego kłamstwa. Putin sam pogrążył się w to bagno o ciąg
nie tam za sobąnaród rosyjski2. 

2 Op. cit. 
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Sekr. KPS LUDOMIR GARCZYŃSKI-GĄSSOWSKI* 

LOSY SZWEDZKICH DOKUMENTÓW 
DOTYCZĄCYCH KATYNIA 

. 12 kwietnia ~003 r. Zarząd Kongresu Polaków w Szwecji na 
wn10sek Koła b. Zołnierzy AK, Stowarzyszenia Polskich Kombatan
tów i Polskiego Związku b. Więźniów Politycznych postanowił zwró
cić się do Rządu Królestwa Szwecji o odtajnienie znajdujących się 
w szwedzkich archiwach dokumentów dotyczących zbrodni katyń
skiej. 

13 kwietnia 2003 r. obchodziliśmy 60 rocznicę ogłoszenia przez 
III Rzeszę odkrycia grobów polskich oficerów w lasku katyńskiem. 
Datę 13 kwietnia 1943 można traktować jako początek "sprawy ka
tyńskiej" i od tej daty trzeba zaczynać wszelką kwerendę archiwalną. 
Wykorzystali ten fakt Anglicy i wreszcie ujawnili swoje archiwalia. 
Podobnie Amerykanie przekazali Polsce kilka tysięcy stron doku
mentów ze śledztwa, jakie w latach pięćdziesiątych ub. wieku prowa
dził w sprawie Katynia Kongres USA. Było to w szczytowym okre
sie "zimnej wojny" i zakończyło się bez wyniku, bez przekazania G ak 
to wcześniej planowano) sprawy do ONZ. Bowiem (po kompromisie 
koreańskim) "zimna wojna" się skończyła i nastąpił "okres odprę
żenia". 

Brytyjski Foreign Office (MSZ) przyznał, że ze względów poli-

* Archiwum Emigracji Polskiej przy Kongresie Polaków w Szwecji. Box 4193, 
120 64 Stockholm, Fax (**46)-08-893635, E-m: Saula@telia.com 
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