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śledczych i innymi dokumentami zawierającymi informację 
o uczestnikach danej akcji". Z pisma tego wynika, że Prokuratura 
Generalna Federacji Rosyjskiej nie przewiduje przekazania stro
nie polskiej innych dokumentów dotyczących tej zbrodni. Stwier
dzono jednocześnie, że na terytorium Rosji"( ... ) zostały wykona
ne wszystkie możliwe czynności śledcze niezbędne do powzięcia 
ostatecznego postanowienia, które nie może być jednak powzięte 
wskutek braku materiału wstępnego śledztwa z Prokuratury Gene
ralnej Ukrainy". Dodano, że: "Wpływanie materiałów jest pod na
szą stałą kontrolą". 

· Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni prze
ciwko Narodowi Polskiemu stoi na stanowisku, że konieczne jest 
dokonanie wspólnej z Prokuraturą Federacji Rosyjskiej oceny 
prawnej Zbrodni Katyńskiej jako zbrodni ludobójstwa stanowiące
go postać, nie ulegającej przedawnieniu zbrodni przeciwko ludzko
ści. Instytut Pamięci Narodowej- Komisja Ścigania Zbrodni prze
ciwko Narodowi Polskiemu zobowiązany jest do sformułowania 
takiej oceny prawnej w oparciu o obowiązujący stan faktyczny wy
nikający z art. l pkt l dekretu z 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze ka
ry dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw 
i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami (Dz. U. Nr 69 poz. 
377 z 1946 r. z późn. zm.). Dlatego też niezbędne jest podejmowa
nie dalszych czynności, które umożliwiłyby zakończenie śledztwa. 

W celu zainspirowania i umożliwienia poszukiwania dowodów 
Zbrodni Katyńskiej w dniu 4 października 2001 r. przekazana została 
Przewodniczącemu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa prof. 
Władysławowi Bartoszewskiemu dokumentacja dotycząca masowych 
grobów w Bykowni koło Kijowa. Zgromadzona dokumentacja zawie
ra zeznania świadków, a także wyniki ekspertyz kryminalistycznych 
przedmiotów znalezionych w trakcie częściowych prac ekshumacyj
nych w roku 1989 dały podstawę do twierdzenia, że miejscowość By
kownia stanowi jedno z miejsc, w których zostały pochowane zwłoki 
ofiar figurujących na "ukraińskiej liście katyńskiej". 

Witold Kulesza 
Warszawa, dnia 30 kwietnia 2002 r. 

ZYGMUNT KOZAK 

ZBRODNIA KATYŃSKA W ZBIORACH 
CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO 

Wśród akt znajdujących się w Centralnym Archiwum Wojsko
wym jest pewna ilość materiałów dotyczących zbrodni katyńskiej. 
Najwcześniejsze informacje pochodzą z 1943 roku. Są to materiały 
zgromadzone w zespole akt Oddziału VI Sztabu Głównego Naczel
nego Wodza i związane z działalnością Armii Krajowej 1• Zespół ten 
obejmuje m.in. 130 teczek zawierających depesze Komendy Głów
nej Armii Krajowej przesłane do centrali w Londynie, w latach 
1940-1943. Treść depesz jest związana przede wszystkim z zasad
niczymi problemami, z jakimi borykało się dowództwo AK2. Jed
nakże zawartość kilku jednostek archiwalnych dotyczy również 
zbrodni katyńskiej. 

Z depesz wysyłanych przez Komendę Główną AK do Sztabu 
Naczelnego Wodza w Londynie wynika, że Niemcy o grobach po
mordowanych polskich oficerów dowiedzieli się w styczniu 1943 
roku. W marcu tegoż roku rozpoczęli odkopywanie grobów i po 

l z. Kozak, Archiwalia związane z Armią Krajową w zbiorach Centralnego Archiwum 
Wojskowego. Referat wygłoszony w Toruniu 18.11.2000 r. na X sesji populamonaukowej na 
temat "Wkład archiwów w rozwój badań nad polskim czynem zbrojnym 1939-1945". 

2 Na jeden komplet depesz składają sil( dwie teczki -pierwsza, w której znajduje sil( 
zaszyfrowany oryginalny meldunek i druga zawierająca meldunek rozszyfrowany. Depesze 
zostały rozszyfrowane przez pracowników MS W w latach 1962-1963. Tekst rozszyfrowanych 
depesz sygnowany jest datą i nazwiskiem rozszyfrowującego. W. Rom a n, "Dzieje 
i zawartość akt Oddziału VI Sztabu Głównego Naczelnego Wodza z lat 1940-1949", Biuletyn 
Wojskowej Służby Archiwalnej [dalej: BWSA] nr 17, 1994, s. 118. 
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stwierdzeniu, że faktycznie w masowych mogiłach leżą tysiące 
rozstrzelanych jeńców. Rowecki 14 kwietnia 1943 r. meldował 

władzom wojskowym na obczyźnie: ,,Naczelny Wódz. Pod Smoleń
skiem Niemcy odkryli masowe groby kilku tysięcy naszych oficerów 
z obozu w Kozielsku wymordowanych w marcu i kwietniu 1940 r. 
W oględzinach grobu wzięło udział kilku Polaków z Warszawy i Kra
kowa specjalnie tam zawiezionych, ich relacje nie pozwalają wątpić 
w autentyczność tego masowego mordu. Opinia jest wzburzona, 
szczegóły zamelduję w najbliższych dniach"3. 

,, l O kwietnia 1943 r. Niemcy przywieźli do Katynia wyznaczoną 
przez siebie delegacjtt polską. W skład delegacji weszli: dr Edmund 
SEYFIERD, dr med. Konrad ORZECHOWSKI z dyrekcji szpital
nictwa miejskiego w Warszawie, dr med. Edward GRODZKI z Rady 
Głównej Opiekuńczej, ponadto Eferd GOCTEL, EMILSKI, Kazi
mierz PROCHOWIAK, ZIELENIECKI, oraz dziennikarze: Włady
sław KA WE SKI - kierownik "gadzinowskiej" polskiej agencji pra
sowej, Kazimierz DIDUR- fotoreporter "Krakauer Zeitung" i WI
DERA- korespondent "Nowego Głosu Lubelskiego". 

Delegacja polska po przybyciu na miejsce zapoznała sitt z wy
nikami dotychczasowych ekshumacji przeprowadzonych przez 
Niemców i potwierdziła ich wyniki. 

Depesze do Londynu potwierdziły, że w grobach leżąpolscy ofi
cerowie zamordowani strzałem w tył głowy. Dat(( śmierci oznaczono 
na marzec - kwiecień 1940 r., a z dokumentów odnalezionych przy 
zwłokach wynikało, że przynajmniej czttść z nich wcześniej przeby
wala w sowieckim obozie jenieckim w Kozielsku4. 

Jak wynika ze zgromadzonych materiałów, wobec potwierdzenia 
faktu zbrodni na polskich oficerach- jeńcach wojennych dokonanej 
przez sowieckie służby bezpieczeństwa, Niemcy wyrazili życzenie, 
aby stroną techniczną dalszej dokumentacji i identyfikacji zwłok 
zajttła sitt odpowiednia polska instytucja, a oni ograniczą swój udział 
do spraw kwaterunkowych i bezpieczeństwa5. 
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3 Centralne Archiwum Wojskowe, [dalej: CAW], 11.52581. 
4 CAW, 11.52.581. 
5 CAW, 11.52583. 

Depesze informują również o złożonym przez przedstawiciela 
PCK Kazimierza SKARżYŃSKIEGO oficjalnym raporcie o nasttt
pującej treści: 

"1. W pobliżu Smoleńska, w miejscowości Katyń znajdują się częś
ciowo odkopane groby oficerów polskich. 

2. Opierając się na oględzinach dotychczas wydobytych zwłok moż
na stwierdzić, że oficerowie ci zostali zamordowani strzałami w tył 
głovry, przy czym jednakowy typ wszystkich ran niewątpliwie 

stwierdza fachową egzekucję. 
3. Mord nie miał charakteru rabunkowego, gdyż zwłoki są w mun

durach przy orderach, w butach, przy czym przy zwłokach znale
ziono znaczną ilość polskich monet i banknotów. 

4. Sądząc z papierów znalezionych przy zwłokach mord nastąpił 
w III- IV [1940 r.} 

5. Dotąd ustalono nazwiska tylko małej części osób [ok. 150 osóbj"6. 
Zagadnienia związane ze zbrodnią katyńską w zbiorach archi

walnych CAW pojawiają sitt również w aktach z początku lat pittć
dziesiątych, kiedy to aparat polityczny zgodnie z zarządzeniami wy
dawanymi przez Głównego Zarządu Politycznego WP, z pomocą 
gawttd i informacji politycznych starał sitt "wyjaśniać" spraw(( ka
tyńską. Pytania żołnierzy zadawane prelegentom w rodzaju, 
"dlaczego komisja złożona była wyłącznie z obywateli sowieckich"? 
traktowane były jako efekt wrogiej propagandy. Pojawiały sitt rów
nież wypowiedzi żołnierzy, że zbrodni(( katyńską popełnili Sowieci, 
formułowane głównie na podstawie audycji radiowych angielskich 
i amerykańskich. 

Chociaż przez prawie pół wieku zbrodnia katyńska oficjalnie 
stanowiła tabu, kojarzyła sitt przytłaczającej wittkszości Polaków 
tylko z mordem dokonanym przez NKWD w 1940 r. na jeńcach pol
skich wittzionych w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. 

Istotną trudnością przy prowadzeniu badań był brak dostttpu do 
dokumentów i materiałów znajdujących sitt w archiwach b. ZSRR. 

13 kwietnia 1990 r. Związek Radziecki przyznał sitt w komu-

6 CAW, 11.52585. 
7 CAW, IV.502.2/ A531, Notatka o nastrojach żołnierzy w związku ze sprawą Katynia. 
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nikacie TASS-a do popełnienia zbrodni katyńskiej, a nasteamie 
została przekazana Lechowi Wałęsie przez prezydenta Michaiła 
Gorbaczowa część dokumentów dotyczących tej zbrodni. Zmieniło 
się również podejście strony rosyjskiej do spraw i badań związanych 
z tą zbrodnią8. 

Od roku 1990 kiedy stopniowo zaczęto ujawniać materiały archi
walne dotyczące zbrodni katyńskiej okazało się, iż kwestie z tym 
związane należy rozpatrywać w szerszym aspekcie i dłuższej per
spektywie czasowej, począwszy od agresji sowieckiej na Polskę 
pop~zez pobyt żołnierzy w obozach specjalnych i akt samej zbrodni, 
aż po próby zatarcia prawdy o niej. Sprzyjało temu podpisanie 
27 kwietnia 1992 r. porozumienie o współpracy archiwów Polski 
i Federacji Rosyjskiej, którego następstwem była możliwość wza
jemnego i swobodnego dostępu do materiałów historycznych. 

W tym też roku, w czerwcu powołano Wojskową Komisję 
Archiwalną>, której działalność do 1997 r. w archiwach państwo
wych d. ZSRR przyniosła wymierne efekty w postaci skopiowania 
około półtora miliona stron kserokopii dokumentów przekazanych 
do CA W. Po opracowaniu materiału zgromadzonego w CA W po
wstał Inwentarz kolekcji Wojskowej Komisji Archiwalnej. W ko
lekcji akt Wojskowej Komisji Archiwalnej pochodzących z archi
wów rosyjskich można wyodrębnić zespoły archiwalne, które 
związane są z polskimijeńcami wojennymi- późniejszymi ofiarami 
zbrodni katyńskiej. 

Kolekcję akt pozyskanych w wyniku działalności Wojskowej 

8 B. Ł oj ck, Dzicsic;ciolccic działalności Niczależnego Komitetu Historycznego Ba
dania Zbrodni Katyńskiej [w:] W przeddzień zbrodni katyńskiej. Agresja sowiecka 17 wrześ
nia 1939. Warszawa 1999, s. 100. 

9 Wojskowa Komisja Archiwalna została powołana decyzją ministra Obrony Narodowej 
z 29 czerwca 1992 r. Celem prac Komisji było rozpoznanie, opracowanie, zrcprografowanic 
i sprowadzenie do Polski dokumentacji dotyczącej losów żołnierzy i formacji polskich na tery
torium ZSRR w latach 1939-1947 oraz jednostek radzicekich działających na ziemiach pols
kich. Patrz szerzej: Informacja o wynikach pracy Wojskowej Komisji Archiwalnej w archi
wach Federacji Rosyjskiej w okresie wrzesień 1992 - czerwiec 1993 r., BWSA nr 16, 1993, 
s. 5-60. M. Szczurowski, Wojskowa Komisja Archiwalna 1992-1997, Przegląd His
toryczno-Wojskowy, nr 3 z 2000, s. 113-134; W. K. Rom a n, Kierunki działalności Wojskowej 
Komisji Archiwalnej, tamże, s. 134-147. 
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Komisji Archiwalnej otwierają zespoły archiwalne z okresu agresji 
sowieckiej na Polskę. Obejmują one dokumenty Frontu Biało
ruskiego i Ukraińskiego oraz podległych związków operacyjno
-taktycznych zawierających również informacje o jeńcach i interno
wanych żołnierzach polskich 10. Są to głównie zestawienia statys
tyczne jeńców! l oraz zdobytego sprzętu i uzbrojenia. Materiały te 
dotyczą również organizowania punktów przyjęć dla jeńców i po
stępowania z nimi. Są ponadto, nieliczne wprawdzie, protokoły prze
słuchań. 

Z meldunkami, danymi statystycznymi o liczebności polskich 
jeńców wojennych na terytorium sowieckim, a także informacjami 
o ruchu i miejscach pobytu jeńców wraz z listami poszczególnych 
transportów, a także kwestionariuszami osobowymi jeńców, mamy 
możność zapoznania się w zespole Głównego Zarządu Wojsk Kon
wojowych NKWD za lata 1939-1941. 

Do czasu agresji na Polskę strona sowiecka nie posiadała spec
jalnych organów, które zajmowałyby się jeńcami wojennymi. 
Problem jeńców pojawił się po dokonaniu agresji na Polskę wraz 
z masowym napływem do niewoli żołnierzy polskich. Wbrew obo
wiązującym w prawie międzynarodowym zasadom władze sowiec
kie przekazały polskich jeńców wojennych organom NKWD. 

19 września 1939 r. ludowy komisarz Spraw Wewnętrznych 
ZSRR- Ławrentij Beria podpisał rozkaz nr 0308, na mocy którego 
powołano Zarząd ds. Jeńców Wojennych. Zarząd ten kierował bez
pośrednio organizacją oraz rozmieszczeniem obozów i punktów 
przyjęć, przyjmowaniem, ewakuacją, prowadzeniem ewidencji jeń
ców i wykorzystywaniem ich do pracy. Do jego zadań należały prace 
nad projektami ustaw oraz wydawanie regulaminów, wytycznych 
i instrukcji dotyczących jeńców wojennych. 

W spornniany rozkaz obejmował również utworzenie obozów dla 
jeńców wojennych. Obozy takie zostały utworzone w: Ostaszkowie, 

10 Szerzej na temat agresji sowieckiej 1939 roku w dokumentach m.in. pisała 
W.K. Roman "Agresja 17 września 1939 roku w dokumentach, [w:] W przeddzień zbrodni 
katyńskiej. Agresja sowiecka 17 września 1939 roku, Warszawa 1999, s. 7-23. 

II CAW, Kolekcja akt z Archiwów Rosyjskich [dalej: KAAR], Vlll.800.1 0.6. 
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Juchnowie, Kozielsku, Putywlu, Kozielszczyźnie, Starobielsku, 
Juży, Orankach12. 

Wśród kserokopii pozyskanych z archiwów rosyjskich znajdują 
się dokumenty normatywne wydawane zarówno przez Zarząd 

ds. Jeńców Wojennych, jak i jednostki nadrzędne 13 . Na uwagę za
sługuje dokumentacja dotycząca organizacji i działalności obozów. 
Warto wyróżnić raporty, sprawozdania i meldunki omawiające sy
tuację panującą w poszczególnych obozach. Raport z 15 paździer
nika 1939 r. dostarcza w szczególności informacji o blisko 9000 jeń
cóv.;, polskich przebywających w Kozielsku i problemach z tym 
związanych (trudności z wyżywieniem, brak naczyń, brak pryczy). 

Wyróżnić należy zachowane meldunki i sprawozdania dotyczące 
stanu zdrowia jeńców (przez ambulatorium obozu starobielskiego 
przechodziło w okresie 28.09. do 13.10.1939 r. 171 jeńców dzien
nie, co stanowiło w sumie 30% stanu osobowego). 

Wśród dokumentów obrazujących działalność Zarządu ds. Jeń
ców Wojennych nie brakuje informacji, sprawozdań, meldunków 
i raportów o nastrojach panujących wśród jeńców z okresu likwidacji 
obozów specjalnych14. Meldunki z Ostaszkowa świadczą o panu
jącej atmosferze spokoju, o dobrych nastrojach wśród jeńców i ich 
przekonaniu, że opuszczają obóz i udają się do domu15. 

Również raporty z obozu kozielskiego przekazały podobne in
formacje, zadowolenie ze spodziewanego oswobodzenia i prośby 
o włączenie do najbliższych transportów skierowanych, jak wie
rzono - do punktów rozdzielczych, przekonanie, iż w najgorszym 
wypadku zostaną wydani Niemcom lub przewiezieni do innych 

12 CAW, KAAR, VIII.800.20.5. Publikowany był: Katyń. Dokumenty zbrodni, t. l. Jeń
cy nicwypowiedzianej wojny sierpień 1939- marzec 1940, Wybór dokumentów, Warszawa 
1995, s. 79.83. 

13 CAW, KAAR, VIII.800.20.1. 
14 Na temat obozów specjalnych m.in. pisali: S. J aczyńsk i, Zagłada oficerów Wojska 

Polskicgo na Wschodzie wrzesień- maj 1940, Warszawa 2000; W.K. Roman, Potcm był 
Katyń- akta obozów specjalnych NKWD wrzesień 1939- maj 1940 w zbiorach Centralnego 
Archiwum Wojskowego [w:] Zbrodnia katyńska. Upami'<_tnienic ofiar i zadośćuczynienie, 
Warszawa 1998, s. 98-116. 

15 CAW, KAAR, Vlll.800.20.187-188. 
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obozów w głębi Rosji. Zapoznawanie się z tymi materiałami wy
wiera nieodmiennie wstrząsające wrażenie. 

Bardzo wymowne w formie i treści są wykazy imienne jeńców 
skierowanych do dyspozycji naczelnika NKWD w Kalininie i Smo
leńsku w kwietniu i maju 1940 r.- tzw. listy śmiercil6. 

Wśród materiałów pozyskanych przez WKA a znajdujących się 
w omawianej kolekcji znajdują się materiały ukazujące próby za
tarcia prawdy o zbrodni katyńskiej. Są to materiały związane z dzia
łalnością Komisji Burdenki, która została powołana we wrześniu 
1943 r. w efekcie ujawnienia przez Niemców w kwietniu 1943 r., że 
w lasach pod Katyniem nieopodal Smoleńska znajdują się masowe 
groby polskich oficerów. Ujawniona tragedia mimo okresu wojen
nego i związanych z tym okresem okrucieństw, poruszyła cały świat 
cywilizowany17. Niespodziewane odsłonięcie prawdy o popełnionej 
zbrodni spowodowało zaniepokojenie władz sowieckich. Przywódcy 
sowieccy podjęli próbę przekonania światowej opinii publicznej, że 
to właśnie Niemcy są odpowiedzialni za śmierć jeńców, winę zaś 
starają się przypisać ZSRR. Po wyzwoleniu Katynia przez Armię 
Czerwoną, władze sowieckie powołały we wrześniu 1943 roku 
,,Komisję Specjalną do ustalenia i zbadania okoliczności rozstrzela
nia przez niemieckich najeźdźców faszystowskich jeńców wojennych 
- oficerów polskich w lesie katyńskim". Od nazwiska przewod
niczącego Komisji, komisję nazwano Komisją Burdenki. W skład 
powołanej komisji weszli obywatele sowieccy. 

Komisja Burdenki miała na celu obalenie wyników dotychcza
sowych ustaleń oraz dyskredytację materiałów, jakie zostały prze
dłożone przez władze polskie. 

W styczniu 1944 roku został ogłoszony raport, zaś 20 lutego 
1944 r. opublikowano opracowany przez Komisję "Komunikat", 
który był końcowym etapem pracy Komisji. "Komunikat" ten 
stwierdzał jednoznacznie, że sprawcami zbrodni dokonanej na pols-

16 CAW, KAAR, VIII.800.20.444-446. 
17 A.L. Szczcśniak, Katyń, lista ofiar i zaginionych jeńców obozów Kozielsk, 

Ostaszków, Starobielsk, Warszawa 1989, s. 7. 

57 



kich jeńcach byli Niemcyl8. Materiały obrazujące działalność Ko
misji, znajdujące się w omawianej kolekcji liczą 43 j.a., ponad 5000 
stron kserokopiil9. 

W śród materiałów wytworzonych w wyniku działalności Ko
misji Specjalnej rra uwagę zasługują m.in.: protokoły i stenogramy 
z posiedzeń20, protokoły z prac ekshumacyjnych i badań zwłok, 
dzienne zestawienia zwłok wydobytych z mogił, wykazy dokumen
tów znalezionych przy zamordowanych Polakach, protokoły prze
słuchań świadków - mieszkańców rejonu Smoleńskiego, dotyczące 
okoliczności rozstrzeliwania Polaków21. Można także wyróżnić ste
nog~amy z konferencji prasowych, ekspertyzy sądowo-lekarskie 
i protokoły z oględzin mogił katyńskich. Warto również wymienić 
dziennik pracy komisji za okres 12-26 stycznia 1944 r.22 oraz liczne 
wykazy imienne Polaków ekshumowanych w lesie katyńskim. Za
chowały się ponadto fotokopie dzienników prowadzonych przez 
jeńców23, oraz schematy rozmieszczenia mogił na terenie Witebsk
-Katyń-Smoleńsk. 

W aktach zachowała się m.in. kserokopia książki pt. "Amtlische 
Material zum Massenmord von Katyń", Berlin 194324, publikacja 
której wywołała szczególne zaniepokojenie władz sowieckich. Za
chowały się również wycinki artykułów z gazet niemieckich oma
wiających zbrodnię dokonaną przez Rosjan na oficerach po1skich25. 
Jest także publikacja wydana nakładem Związku Patriotów Polskich 
"Prawda o Katyniu" autorstwa m.in. Wandy Wasilewskiej i Jerzego 
Borejszy26, którzy próbowali dowieść Polakom w kraju i w ZSRR, 
że treść komunikatu opracowanego przez Komisję Specjalną pokry
wa się z prawdą. 

18 A.L. S z c z« śni ak, Katyń, tło historyczne, fakty, dokumenty, Warszawa 1989, 
s. 126-128. 
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19 CAW, KAAR, Vlll.800.21.1-43. 
20 CAW, KAAR, Vlll.800.21.33. 
21 CAW, KAAR, Vll1.800.21.27-29. 
22 CAW, KAAR, VIII.800.21.25. 
23 CAW, KAAR, Vlll.800.21.22. 
24 CAW, KAAR, Vlll.800.21.14. 
25 CAW, KAAR, Vlll.800.21.11-12. 
26 CAW, KAAR, Vll1.800.21.38. 

Można wskazać ponadto meldunki Niemieckiego Oddziału 

Administracji Wewnętrznej w Warszawie27 i jego korespondencję 
z PCK dotyczącą rozstrzelania polskich oficerów w lesie katyńskim 
i odnalezieniu winnych, jak również korespondencję PCK z Nie
mieckim Czerwonym Krzyżem dotyczącą poszukiwań zaginionych 
jeńców. 

Oprócz materiałów merytorycznych, w zbiorach Centralnego 
Archiwum Wojskowego znajduje się powstała w wyniku działalnoś
ci WKA kartoteka polskich jeńców wojennych i internowanych 
zawierająca około 120000 nazwisk oraz akta personalne żołnierzy 
polskich jeńców z 1939 r. -ok. 22300 teczek- zawierających kwe
stionariusze osobowe, protokoły przesłuchań, czasem fotografie, 
prośby o zwolnienie, niekiedy wyniki badań lekarskich i karty cho
robowe. 

Pomimo usilnych starań członkom WKA nie udało się uzyskać 
informacji dotyczącej teczek personalnych ofiar obozów specjalnych 
- Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa. Wiadomo natomiast, że po 
likwidacji obozów specjalnych dokumenty te przesłano do Zarządu 
NKWD ds. Jeńców Wojennych28. Co się działo z nimi później, nie 
wiadomo. Nie jest wykluczone, że znajdują się dzisiaj w Centralnym 
Państwowym Archiwum Specjalnym wraz z dokumentacją Zarządu 
ds. Jeńców Wojennych, która została przekazana w 1960 r.29 

Brak jest również protokółów posiedzeń kierowniczej "trójki 
NKWD" (Mierkułow, Kabułow, Basztakow), która podjęła decyzję 
o rozstrzelaniu jeńców. Nie odnaleziono, jak dotąd także dokumen
tów dotyczących konwojowania jeńców na miejsce kaźni. 

Wśród materiałów znajdujących się w zasobie Centralnego Ar
chiwum Wojskowego są akta personalne i odmaczeniowe żołnierzy 

27 CAW, KAAR, Vlll.800.21.15. 
28 Fakt ten znajduje potwicrdzenie w politycznym meldunku nadzwyczajnym 

z 20 kwietnia 1940 r., komisarza batalionowego obozu w Starobielsku Michaiła Kirszyna, skie
rowanym do komisarza Zarządu NKWD ZSRR ds. Jeńców Wojennych, komisarza pułkowego 
Siemiona Nicchoroszcwa, którego pkt. 3 brzmiał " ... Całkowicie zakończono czynności zwią
zane z kompletowaniem oraz zamykaniem teczek personalnych i wszystkie teczki wysłano 
Wam do rozpatrzenia ... " W.K. Rom a n, Meldunki komisarzy politycznych z okresu likwidacji 
obozów specjalnych NKWD, Wojskowy Przegląd Historyczny nr l, 1996, s. 247. 

29 W.K. Rom a n, Potcm był Katyń ... , op. cit., s. 116. 
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Wojska Polskiego z okresu służby przed l wrzesma 1939 r., 
późniejszych ofiar zbrodni katyńskiej. Akta te pozwalają zapoznać 
się z przebiegiem służby i życiorysami żołnierzy w oparciu o opinie, 
kwestionariusze osobowe oraz charakterystyki. Akta odznaczeniowe 
dostarczają nam natomiast cennych wiadomości o powodach dla 
jakich te odznaczenia zostały nadane. Niekiedy akta personalne 
i odznaczeniowe uzupełnione są zdjęciami portretowymi. Doku
mentacja ta była szeroko wykorzystywana przez badaczy zajmu
jących się tą problematyką, w szczególności w "Epitafiach katyń
skish" publikowanych w Wojskowym Przeglądzie Historycznym, 
w latach 1989-1997, "Kawalerach Orderu Virtuti Militari w mo
giłach katyńskich"30 oraz w "Katyń. Księga Cmentarna Polskiego 
Cmentarza Wojennego"31. 

Materiały archiwalne, w szczególności powstałe w wyniku dzia
łalności Wojskowej Komisji Archiwalnej, znajdujące się w zbiorach 
CA W, a dotyczące zbrodni katyńskiej stanowią niewątpliwie mate
riał historyczny o dużej wartości poznawczej. Nie jest to materiał 
pełny, służy jednak zarówno profesjonalnym badaczom, jak również 
rodzinom ofiar w ramach prowadzonych kwerend. 

30 K. B a n a s z ck, W. K. Rom a n , Z. S a w i c ki , Kawalerowic Orderu Virtuti Militari 
w mogiłach katyńskich, Warszawa 2000. 

31 Katyń. Księga Cmentarna Polskicgo Cmentarza Wojennego, oprac. zb. pod red. 
M. Tarczyńskicgo, Warszawa 2000. 

DANIEL BOĆKOWSKI 

KUROPATY- BIAŁORUSKI KATYŃ? 

Mimo wielu lat usilnych poszukiwań nadal nie wiadomo, gdzie 
na terenie Białorusi znajdują się szczątki polskich więźniów stra
conych na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 
1940 roku. Znamy już miejsce spoczynku jeńców wojennych 
przetrzymywanych do wiosny 1940 roku w obozach w Staro
bielsku, Ostaszkowie i Kozielsku. Od kilku lat, dzięki stronie 
ukraińskiej, znane są też losy polskich więźniów przetrzymy
wanych na terenie Zachodniej Ukrainy, straconych w masowych 
egzekucjach w więzieniach w Kijowie, Charkowie i Chersoniu. 
O tym że na terenie Białoruskiej SRR musiała obowiązywać ta 
sama procedura i te same rozkazy, które zadecydowały o zgładze
niu więźniów z tzw. listy ukraińskiej, wiadomo było od połowy lat 
dziewięćdziesiątych, kiedy okazało się, że wszystkie listy straceń 
numerowane były w jednym ciągu i brakujące numery z list 
ukraińskich dotyczą rozstrzeliwań na terenie Białoruskiej SRR. 
Niestety, z braku tych drugich oraz obowiązującego do dziś nega
tywnego stanowiska strony białoruskiej w tej kwestii, twierdzącej 
że dokumentów takich nie posiada lub też po prostu odmawiającej 
współpracy w rozwiązaniu tej tajemnicy- większość ustaleń histo
ryków pozostawała w sferze domysłów. 

Dopiero zdobycie przez stronę polską dokumentów z archiwów 
byłej ZSRR, publikowanych sukcesywnie w wielotomowym dziele 
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