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Zagłada elity

Straszne. Jeden, dwa, trzy trupy ludz-
kie robią już ciężkie i przygniatające 
wrażenie. Proszę sobie wyobrazić ich 
tysiące, tysiące i wszystkie w mundu-

rach oficerów polskich… Kwiat inteligencji, 
rycerstwo Narodu! Tworzą warstwę 
w głąb, warstwy ciał ludzkich, jedne na 
drugich, jedne na drugich. [...] Ułożone są 
jak sardynki, przekładane nawzajem to 
nogami, to głową, sprasowane, spłaszczone 
w trupim soku, który na dnie niektórych 
dołów ustaje się nieraz w postaci zielonej, 
martwej cieczy, nieodbijającej ani wierz-
chołków drzew, ani obłoków na niebie. Ob-
nażyliśmy głowy i stali nieruchomo. Jakieś 
ptaszki ćwierkały na sośnie. Deszcz akurat 
przestał padać, błogosławiony wiatr ode-
gnał na przeciwną stronę grobu odurzający 
swąd. I nawet na chwilę wyjrzało słońce. 
Był to moment, którego nie zapomnę nigdy. 
[...] W takich chwilach samo życie wydaje 
się cynizmem. Wiosna nad dołem spląta-
nych nawzajem rąk, nóg, wykrzywionych 
twarzy, zlepionych włosów, oficerskich 
butów, strupieszałych mundurów, pasów. 
Pomyśleć sobie, że każda z tych pozycji 
leżących, skrzywienie kolana, odrzut głowy 
był ostatnim odruchem największej męki, 
rozpaczy, strachu, bólu… czy ja wiem zresz-
tą jakich najgorszych odczuwań ludzkich...”.  

To fragment spisanej na gorąco relacji 
Józefa Mackiewicza – najwybitniejszego 
polskiego prozaika XX w. Pisarz w 1943 r. 
był świadkiem ekshumacji naszych ofice-
rów pomordowanych przez bolszewików 
w Katyniu. To, co wówczas zobaczył w do-
łach śmierci pod Smoleńskiem, prześlado-
wało go do końca życia.

Jakież potworne katusze musieli prze-
żywać ci ludzie! Prowadzeni, jeden po dru-
gim, pod lufy oprawców. I zabijani strzałem 
w tył czaszki, niczym na jakiejś makabrycz-
nej taśmie produkcyjnej. W sumie NKWD 
w ramach operacji katyńskiej zgładziło 
22 tys. Polaków. Oficerów, urzędników, 
lekarzy, adwokatów, dziennikarzy, pisarzy, 
księży... Naszych dziadków, ojców, braci. 
Elitę narodu.

Celem tej operacji była eksterminacja 
„wrogów klasowych”. Tych, którzy stawia-
liby opór podczas podboju Polski. Katyń 
jest bowiem dowodem na to, że Stalin od 
początku miał wobec naszego kraju kon-
kretny plan. Planem tym była bezwzględna 
sowietyzacja.  

 Piotr Zychowicz

XVI–XVIII MAREK GAŁĘZOWSKI 

ŻYDZI W KATYNIU  
Wśród ofiar zbrodni katyńskiej było wielu 
Żydów. Bolszewicy zamordowali między innymi 
naczelnego rabina Wojska Polskiego  
Barucha Steinberga.

Ekshumacje katyńskie w 1943 r., zdjęcie lotnicze. 
Niemiecki plakat z okresu okupacji  FOT. MUZEUM KATYŃSKIE
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To była zbrodnia bez precedensu 
w historii całej, tak okrutnej 
II wojny światowej. Nigdzie 
i nigdy nie zdarzyło się bowiem, 

aby w zbiorowym mordzie pozbawić 
życia – i to w szczególnie bestialski 
sposób – dwadzieścia kilka tysięcy 
internowanych oficerów i funkcjonariu-
szy sąsiedniego państwa. Tego nie zrobił 
nawet Hitler. A tak postąpił Związek 
Sowiecki z Polakami osadzonymi jesienią 
1939 r. w trzech obozach (w Kozielsku, 
Ostaszkowie i Starobielsku) oraz 
w więzieniach na terenie ZSRS. Mord ten 
nazywa się zbrodnią katyńską od miejsca 
(Katyń), gdzie rozstrzeliwano oficerów 
internowanych w Kozielsku i trafiono na 
pierwsze ślady zbrodni.

Nie byli oni nawet jeńcami wojen-
nymi. Oddali się w ręce Związku So-
wieckiego po wkroczeniu jego armii na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez 
wypowiedzenia wojny. Polacy – zgod-
nie z obowiązującymi normami prawa 
międzynarodowego, a nawet prawa 
samego ZSRS – oddali się pod ochronę 
sowiecką podczas obrony przed napaścią 
innego mocarstwa, III Rzeszy Niemiec-
kiej. Oczekiwali pomocy i zwolnienia po 
ustaniu działań wojennych. Doczekali 
się zdradzieckich strzałów w tył głowy 
oddawanych nad dołami śmierci. Kto 
w ostatnim momencie zorientował się,  
że idzie na rzeź, i protestował, ten był 
bity, dźgany bagnetem, krępowany sznu-
rem lub drutem kolczastym.

Znakomity historyk i zacny człowiek, 
prof. Nikita Pietrow z rosyjskiego Memo-
riału, tak określił w rozmowie ze mną 
zagładę polskich jeńców: „Była to fizycz-
na likwidacja znacznej części polskiej 
elity. Tym bardziej że dokumenty NKWD 
precyzowały, kogo należy się pozbyć. Są 
tam wyszczególnieni: polscy oficerowie, 
urzędnicy, ziemianie, policjanci, żan-
darmi, osadnicy… I cała ta niby klasowa 
operacja nabiera charakteru czystki 
etnicznej. Stalin znakomicie to rozumiał. 
Oczywiście, kiedy podpisywał te papiery, 
pojęcie zbrodni ludobójstwa nie istniało 
w sensie prawnym. Dziś, kiedy kwalifiku-
jemy w taki sposób na przykład zbrodnie 
faszyzmu niemieckiego czy totalitary-
zmu sowieckiego, musimy stwierdzić, że 
likwidacja znaczącej grupy narodowo-

Z rozkazu 
Stalina    

Decyzję o mordzie polskich oficerów podjął 
osobiście sowiecki dyktator

Maciej Rosalak
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ściowej powinna zostać zakwalifikowana 
jako ludobójstwo”.

WYROK
5 marca 1940 r. siedmiu najwyżej 

postawionych w hierarchii sowieckie-
go państwa dygnitarzy uczestniczyło 
w podjęciu decyzji o dokonaniu tej 
bezprecedensowej zbrodni ludobójstwa. 
Wszyscy byli członkami Biura Polityczne-
go Wszechzwiązkowej Komunistycznej 
Partii (bolszewików). Wniosek przed-
stawił szef resortu spraw wewnętrz-
nych Ławrientij Beria. Akceptowali go 
własnoręcznymi podpisami: bolszewicki 
przywódca Józef Stalin, premier i szef 
resortu spraw zagranicznych Wiaczesław 
Mołotow, wicepremier Anastas Mikojan 

i minister obrony Klimient Woroszyłow. 
Zaocznie poparli wniosek (ich nazwiska 
też widnieją na dokumencie): nominal-
na głowa państwa Michaił Kalinin oraz 
sekretarz BP WKP(b) Łazar Kaganowicz. 
Beria dopisał: „Wykonać!”.

Kto i co miał wykonać? Otóż na pod-
stawie tej decyzji oraz rozkazu  
z 22 marca 1940 r. Ludowy Komisariat 
Spraw Wewnętrznych (rosyjski skrót: 
NKWD) miał „rozpatrzyć sprawy”  
14,7 tys. polskich oficerów (obozy w Ko-
zielsku i Starobielsku), a także urzędni-
ków, ziemian, fabrykantów, policjantów, 
osadników i służby więziennej (obóz 
w Ostaszkowie) oraz 11 tys. innych 
oficerów, funkcjonariuszy i członków 
polskich elit osadzonych w więzieniach 
na Ukrainie i Białorusi. „Rozpatrzeniem” 
miało się zająć trzech wysoko postawio-
nych towarzyszy z NKWD: Wsiewołod 
Mierkułow, Bogdan Kobułow oraz Le-
onid Basztakow i powinno ono nastąpić 
„w trybie specjalnym z zastosowaniem 
wobec nich najwyższego wymiaru kary – 
rozstrzelania”.

Na podstawie informacji zbiera-
nych w obozach i więzieniach podczas 
skrupulatnych przesłuchań i donosów 
zebranych przez Zarząd Jeńców Wojen-
nych NKWD ZSRS oraz ukraińskie i bia-
łoruskie NKWD w ciągu jesieni 1939 r. 
i zimy przełomu lat 1939/1940 osadzeni 
w obozach Polacy uzyskali specyficzną 
rekomendację jako „kontrrewolucyjnie 
i wrogo nastawieni” do Kraju Rad. Tak 
określano wszystkich, którzy deklarowali 
wierność swojej ojczyźnie, Rzeczypospo-
litej Polskiej. To wystarczyło do wydania 
wyroku – bez sądu, obrony, a nawet 
bez powiadomienia skazanych. Trójce 
wyznaczonej do rozpatrzenia spraw 
pozostawało rozwiązanie praktycznego 
zadania: w jakiej kolejności, którego dnia 
i w jakiej liczbie wysłać poszczególne 
partie jeńców i więźniów na śmierć. Oko-
ło 400 osadzonych w obozach zachowało 
życie, a więc mniej więcej co 30. Świad-
czy to o nieugiętej postawie znakomitej 
większości jeńców. Ludobójstwo nazwa-
no w rozkazie „rozładowaniem” obozów 
i więzień. Ów eufemizm krył polecenie 
wywiezienia i rozstrzelania bezbron-
nych, niewinnych ludzi, a następnie 
wrzucenia ich zwłok do dołu i zasypania 
ich ziemią.

„ROZŁADOWANIE” OBOZÓW
Towarzysze z kierownictwa NKWD 

przystąpili do dzieła z wielką wprawą 

i ze znajomością rzeczy. Zadania przy-
dzielali Kobułow oraz szef Zarządu 
Jeńców Wojennych NKWD Piotr Sopru-
nienko. Już po 10 dniach od decyzji po-
litbiura wykonawcy rozkazu dokładnie 
wiedzieli, co i jak mają czynić, i czynili to. 
Byli to: członkowie kierownictw NKWD 
obwodów smoleńskiego, kalinińskie-
go i charkowskiego, w których miały 
odbyć się egzekucje, a także komen-
danci, komisarze polityczni i naczelnicy 
oddziałów specjalnych z trzech podle-
gających „rozładowaniu” obozów oraz 
funkcjonariusze wojsk konwojowych 
i transportowych NKWD. Przypomnijmy, 
że zarówno w Kozielsku, jak i Ostaszko-
wie oraz po części w Starobielsku obozy 
mieściły się w dawnych zabudowaniach 
klasztornych.

W obozach i więzieniach wypełnia-
no szczegółowe kwestionariusze wraz 
ze zdjęciami ofiar. Aby uśpić czujność 
jeńców, przeprowadzano szczepienia 
przeciw tyfusowi i cholerze, niekiedy wy-
konywano nawet zdjęcia rentgenowskie, 
rozpuszczano pogłoski o rychłych wy-
jazdach do Francji lub Rumunii, a kiedy 
pełni nadziei jeńcy wyjeżdżali, dostawali 
na drogę chleb, cukier i śledzie, zawinięte 
– po raz pierwszy! – w czysty, nowy szary 
papier. Od 16 marca zakazano jeńcom 
wysyłania prywatnej korespondencji. Do 
25 marca komendanci obozów, szefowie 
wojsk konwojowych i transportowych 
NKWD meldowali pełną gotowość do 
operacji.

Jednak już trzy dni po zbrodniczej de-
cyzji politbiura wysłano z Kozielska – jak-
by na próbę – pierwszy transport jeńców 
do Katynia. 15 marca zamordowano tam 
13 z nich. Systematyczna kaźń rozpoczęła 
się w Katyniu 3 kwietnia, gdy rozstrzelano 
74 oficerów WP. Jeńców z Kozielska przy-
wożono na stację kolejową w Gniezdowie 
koło Smoleńska. Mordowano ich w lesie 
katyńskim nad dołami śmierci na uroczy-
sku Kozie Góry, być może także w willi 
wypoczynkowej NKWD oraz siedzibie 
NKWD w Smoleńsku.

Z Ostaszkowa pierwszą grupę wywie-
ziono na stracenie 4 kwietnia. Liczyła 
ona aż 343 ofiary, którym odebrano życie 
w Twerze (wówczas: Kalinin).

5 kwietnia ze Starobielska wywiezio-
no 195 jeńców. Tej samej doby zostali 
zabici w Charkowie i pogrzebani w Piati-
chatkach, lesistej dzielnicy Charkowa.

Śmiertelne strzały oddawano z pisto-
letów Walther kal. 7,65 (Katyń, Twer) 
i rewolwerów Nagant kal. 7,62 (Char-

Czaszka polskiego oficera 
zamordowanego przez NKWD 
w Katyniu  FOT. MUZEUM KATYŃSKIE
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ków). W Kalininie i Charkowie jeńcy 
byli mordowani w podziemiach miejsco-
wej siedziby NKWD. Ciała zamordowa-
nych w Twerze grzebano w pobliskim 
Miednoje. Zgładzonych w Charkowie  
– w Piatichatkach. 

W Katyniu zamordowano 4410 jeńców 
z Kozielska. Życie stracili tam m.in.: kontr- 
admirał Xawery Czernicki, generałowie 
Bronisław Bohatyrewicz, Henryk Minkie-
wicz i Mieczysław Smorawiński, a także 
naczelny kapelan prawosławny WP ppłk 
Szymon Federońko, naczelny rabin WP 
mjr Baruch Steinberg oraz jedyna kobieta 
– ppor. pilot Janina Lewandowska.

W Charkowie zamordowano  
3739 internowanych w Starobielsku, 
w tym ośmiu generałów: Leona Bille-
wicza, Stanisława Hallera, Aleksandra 
Kowalewskiego, Kazimierza Orlika-Łuko-
skiego, Konstantego Plisowskiego, Fran-
ciszka Sikorskiego, Leonarda Skierskiego 
i Piotra Skuratowicza.

W Twerze zamordowano 6314 jeń-
ców, przede wszystkim funkcjonariuszy 
Policji Państwowej i Służby Więziennej.

„ROZŁADOWANIE” WIĘZIEŃ
Od 20 marca grupy NKWD-zistów, wy-

słane do więzień w naszych większych 
miastach na wschodzie, sporządzały dla 
„trójki” gotowe listy ludzi przeznaczo-
nych do rozstrzelania. Od następnego 
dnia do centrali NKWD zaczęły napływać 
wypełnione przez nich ściśle według 
instrukcji formularze. Na czele tych 
złowrogich komand, liczących od kilku 
do kilkunastu funkcjonariuszy, stali: na 
kresach ukraińskich – Paweł Mieszik 
(Lwów), Aleksiej Szkurin (Tarnopol), 
Anatolij Barminow (Stanisławów), Piotr 
Luferow (Drohobycz), Paweł Żurawlew 
(Równe), Samuił Kriwulin (Łuck); na 
kresach białoruskich – Izrail Pinzur 
(Białystok), Grigorij Filkenberg (Brześć), 
Nikołaj Kożewnikow (Wilejka), Aleksan-
der Kuprianow (Pińsk), Andriej Sinie-
wow (Baranowicze).

22 marca Beria rozkazał „rozłado-
wanie” więzień. Najpierw ofiary prze-
wożono z dawnej Małopolski Wschod-
niej i Wołynia do Kijowa, Charkowa 
i Chersonia. Tam były zabijane sowiecką 
metodą – strzałem w tył głowy – albo 
w tamtejszych więzieniach, albo na 
pobliskich terenach zalesionych, takich 
jak znana nam od niedawna podkijowska 
Bykownia. Dwa miesiące trwała krwawa 
operacja, której ofiarą padło nie mniej 
niż 7305 Polaków. Znamy tych z tzw. listy 

ukraińskiej, bo została przekazana naszej 
prokuraturze w 1994 r. Znajduje się na 
niej 3435 nazwisk obywateli polskich. 
Jest wśród nich 726 oficerów Wojska 
Polskiego (w tym siedmiu generałów), 
770 policjantów, 28 funkcjonariuszy 
więziennych. Wiemy, że na tzw. liście bia-
łoruskiej znajdowało się 3870 nazwisk, 
ale szczegółów nie znamy, bo i sama 
lista albo zaginęła, albo znajduje się 
w archiwach służb bezpieczeństwa Rosji 
lub Białorusi. Nie wiemy też, co stało 
się z podobną liczbą obywateli polskich, 
którzy padli zapewne – jak udowadnia  
prof. Krzysztof Jasiewicz – ofiarą 
zbrodniczej czystki etnicznej w innych 
rejonach „nieludzkiej ziemi”.

Tak zginął kwiat narodu – znakomici 
oficerowie służby czynnej i rezerwy, 
a między nimi liczni nauczyciele i uczeni, 
lekarze, prawnicy, urzędnicy, ziemianie 
i przedsiębiorcy, politycy. Wielu z nich 
miało około 40 lat. To byli ci, którzy jako 
młodzi ochotnicy, żołnierze, podchorążo-
wie i początkujący oficerowie rozgromili 
w 1920 r. bolszewików i popędzili ich na 
wschód. Komisarzem politycznym całego 
Frontu Południowo-Zachodniego Armii 
Czerwonej był wtedy Józef Stalin, który 
przyczynił się do bolszewickiej klęski. 
Poza chęcią pozbycia się wrogiego et-
nicznie i klasowo elementu jego mściwą 
naturę charakteryzowała niewątpliwie 
chęć odwetu. Dał temu wszystkiemu 
upust jak najgorszego rodzaju zbrod-

niarz: tchórzliwy, żądny krwi i mający 
ludzkie życie za nic…

KŁAMSTWO KATYŃSKIE
Zbrodnią było również kłamstwo 

oczyszczające z wszelkiej winy Sowietów 
i długo przyjmowane oficjalnie przez 
Zachód za dobrą monetę. Kalało pamięć 
ofiar, zadawało ból i prowadziło do wyrzą-
dzania dalszych krzywd ich rodzinom, 
pozwalało Rosjanom głosić kłamliwą wer-
sję historii II wojny światowej, stanowiło 
wreszcie mit założycielski komunistycz-
nej Polski Ludowej. Oto jak powstało to 
kłamstwo, które zresztą nadal przyjmuje 
za prawdę znaczna część Rosjan..

Jego ślad znajdujemy już 13 paździer-
nika 1940 r. podczas rozmowy szefów 
NKWD – Ławrientija Berii i Wsiewołoda 
Mierkułowa z ppłk. Zygmuntem Berlin-
giem. Ten ostatni przypomniał o ofice-
rach internowanych w Kozielsku i Sta-
robielsku. Mierkułow zmieszał się. – Ach, 
ci nie – odparł. – Popełniliśmy z nimi wielki 
błąd... Beria nie dał mu dokończyć: – Nie ma 
ich w ZSRS – uciął. Jesienią 1941 r. wiceszef 
sowieckiego MSZ Andriej Wyszyński 
powiedział ambasadorowi RP Stanisła-
wowi Kotowi: „Liczba 9,5 tys. oficerów 
polskich, rzekomo znajdujących się 
w ZSRS, nie potwierdziła się. W zestawie-
niach NKWD nigdy taka liczba oficerów 
nie figurowała, również ludowy komi-
sarz obrony jej zaprzecza”. 14 listopada 
sam Stalin, indagowany przez Kota w tej 

Dziennikarze i niemieccy oficerowie w trakcie 
ekshumacji w Katyniu  FOT. MUZEUM KATYŃSKIE
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sprawie, zapytał przez telefon: 
„NKWD? Tutaj Stalin. Czy wszyscy 
Polacy zostali zwolnieni? Bo jest 
tu u mnie polski ambasador, który 
mówi, że nie wszyscy”. Odłożył 
słuchawkę i powiedział półgłosem 
jakby do siebie: „Oni mówią, że 
wszyscy zwolnieni”. Kiedy 3 grud-
nia o oficerów zapytał na Kremlu 
gen. Władysław Sikorski, Stalin 
oświadczył: „Oni uciekli”. Anders: 
„Dokądże mogli uciec?”. Stalin: „No, 
choćby do Mandżurii”.

18 marca 1942 r. Stalin powie-
dział Andersowi i szefowi jego szta-
bu płk. Leopoldowi Okulickiemu: „Ja 
już wydałem wszystkie rozkazy, by 
ich zwolnić. [...] Nie wiem, gdzie są. 
Na co mnie ich trzymać? Może byli 
w obozach na terenach, które zajęli 
Niemcy, i rozbiegli się”. Okulicki: 
„Niemożliwe – o tym byśmy wiedzie-
li”. Ambasador RP Tadeusz Romer ob-
liczył, że od lipca 1941 r. do kwietnia 
1943 r. władze polskie przedłożyły 
urzędom ZSRS 50 oficjalnych próśb 
o pomoc w odnalezieniu zaginionych 
jeńców.

W kwietniu 1943 r., po ogłoszeniu 
przez Niemców odkrycia katyńskich 
grobów i prośbie rządu polskiego skie-
rowanej do Międzynarodowego Czerwo-
nego Krzyża o sprawdzenie na miejscu 
stanu faktycznego, Radio Moskwa nadało 
komunikat rządu ZSRS, który przypisał 
Niemcom zamordowanie polskich jeńców 
w 1941 r., a odkryte szczątki ludzkie 
nazwał „stanowiskiem archeologicznym”. 
Stalin w listach do Churchilla i Roosevelta 
oskarżył rząd RP o kolaborację z Niemca-
mi. Przywódcy aliantów nie zgodzili się 
wprawdzie z oskarżeniami, ale skrytyko-
wali skierowanie sprawy do MCK przez 
władze polskie. 26 kwietnia ZSRS zerwał 
stosunki dyplomatyczne z rządem RP 
w Londynie.

1 maja 1943 r. organ PPR „Trybuna 
Wolności” opublikował deklarację KC 
z 23 kwietnia uznającą Niemców za 
sprawców mordu katyńskiego, a rząd RP 
w Londynie i władze Polskiego Państwa 
Podziemnego za „pomocników Goebbel-
sa”. Takie stanowisko późniejsze władze 
PRL będą utrzymywać do końca lat 80., 
kiedy na ogłoszenie winy ZSRS zdecy-
duje się Michaił Gorbaczow. Instrukcja 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicz-
nego z 12 marca 1952 r. nakazywała 
natomiast ściganie i stawianie przed są-
dem „osób i grup rozpowszechniających 

oszczercze wersje w sprawie Katynia”. 
Do 1956 r. za wrogą propagandę – z pew-
nością dotyczącą też Katynia – represjo-
nowano 15 tys. Polaków.

Władze USA  utajniły oskarżające 
Sowietów raporty i skarciły: płk. Hen-
ry’ego J. Szymańskiego, oficera łączni-
kowego US Army przy Armii Polskiej 
na Bliskim Wschodzie (w 1943 r.), oraz 

(po wojnie) płk. Johna Van Vlieta, który 
oglądał katyńskie groby, gdy przebywał 
w niewoli niemieckiej. 18 listopada 
1951 r., podczas tzw. zimnej wojny, 
Izba Reprezentantów Kongresu USA 
powołała komisję Raya J. Maddena, 
która po roku badań opublikowała 
obszerny raport ze śledztwa, i – bez-
skutecznie! – zaleciła rządowi USA, by 
uznać sowieckie sprawstwo mordu 
i wnieść sprawę przed Międzyna-
rodowy Trybunał Sprawiedliwości 
w Hadze. Podobny raport złożył też 
swym władzom ambasador brytyjski 
przy rządzie polskim na uchodźstwie 
Owen O’Malley. Dokument pozostał 
utajniony do 1972 r.

24 stycznia 1944 r. w raporcie 
powołanej przez Sowietów komisji 
profesor chirurgii Nikołaj Burdenko 
utrzymywał, że w 1941 r. 11 tys. 
jeńców polskich zamordowali 
w Katyniu Niemcy. Rok później po-
twierdzili to kłamstwo sterroryzo-
wani profesorowie Marko Markow 
z Sofii i Frantiszek Hajek z Pragi, 
którzy w 1943 r. stwierdzili prawdę 
podczas prac międzynarodowej 

komisji lekarskiej. Na początku lipca 
1946 r. Sowieci złożyli bezczelny wnio-
sek do Międzynarodowego Trybunału 
w Norymberdze oskarżający Niemców 
o katyńską zbrodnię. Wyrok Trybunału 
z 30 września 1946 r. pominął sprawę 
Katynia. Oskarżenie więc upadło, ale na 
obciążenie winą Sowietów już zabrakło 
woli.� ©�℗  Wszelkie prawa zastrzeżone

Polski ksiądz nad ciałami zgładzonych 
oficerów, Katyń 1943 r. FOT. MUZEUM KATYŃSKIE

O zbrodni katyńskiej szeroko informowały 
gazety wydawane przez Niemców w 
Generalnym Gubernatorstwie  FOT. ARCHIWUM
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PIOTR WŁOCZYK: Kogo można wskazać jako 
głównego architekta kłamstwa katyńskiego?

PROF. NIKOŁAJ IWANOW: Tego samego 
człowieka, który stał za zrealizowaniem 
tej zbrodni – Wsiewołoda Mierkułowa, 
wysokiego funkcjonariusza NKWD. 
W falsyfikacji historii Katynia uczestni-
czyły – nie przesadzam – tysiące osób. 
Część z nich autentycznie wierzyła, że 
zrobili to Niemcy. Inni od początku wie-
dzieli, jak wygląda prawda. Mierkułow 
był dowódcą całej tej operacji i to na nim 
spoczywało zadanie przekonania naczel-
nego chirurga Armii Czerwonej Nikołaja 
Burdenki i jego komisji, że to Niemcy 
zamordowali polskich oficerów.

Co miało się stać fundamentem tego kłamstwa?
Mierkułow wpadł na genialny po-

mysł – postanowił włączyć w sprawę jak 
najwięcej ludzi, którzy kilka miesięcy 
wcześniej zaświadczyli przed Niemcami, 
że to Sowieci dokonali tej zbrodni. Teraz 
mieli powiedzieć, że zostali zmuszeni do 
kłamstwa. Dla Mierkułowa, który u Berii 

odgrywał rolę zastępcy do zadań spe-
cjalnych, pracowali najlepsi na świecie 
specjaliści od kłamstwa. Ludzie, którzy 
w latach międzywojennych w czasie 
procesów pokazowych robili z najwier-
niejszych komunistów – choćby z Michaiła 
Tuchaczewskiego – polskich agentów. 
Goebbels mógłby się uczyć warsztatu od 
stalinowskich specjalistów od prowokacji.

Mierkułow spełnił wszystkie pokładane w nim 
nadzieje?

Stalin najwyraźniej uznał, że Mierkułow, 
jedyny Rosjanin w otoczeniu Berii, wywią-
zał się ze swoich zadań wzorowo. Najpierw 
bowiem otrzymał order za zbrodnię katyń-
ską, a następnie wysokie odznaczenie za 
kłamstwo katyńskie. Przekonanie świata 
nie było wówczas tak trudne – wszyscy 
byli tak bardzo oburzeni odkrywanymi 
właśnie kolejnymi zbrodniami niemiec-
kimi, że dopisanie im Katynia do tej listy 
wydawało się realne. Pamiętajmy przy 
tym, że początkowo nawet w Polsce wielu 
zwykłym ludziom trudno było uwierzyć, 

że tak potworne zbrodnie mógł popełnić 
jeszcze ktoś inny poza Niemcami.

Komisja Burdenki pracowała w lesie katyńskim 
12 dni (13–24 stycznia 1944 r.). Co można było 
zrobić w tak krótkim czasie?

Faktycznie, Niemcy pracowali tam 
kilka miesięcy. Burdenko i jego komisja 
nie musieli jednak niczego robić. To 
nie była komisja do zbadania realnych 
dowodów zbrodni, lecz do podpisania 
gotowych dokumentów spreparowa-
nych przez inną komisję – niejawną, pod 
kierownictwem Mierkułowa. Wszyst-
ko praktycznie zostało do tego czasu 
przygotowane przez ludzi Mierkułowa, 
którzy przystąpili do pracy od razu po 
wyparciu Niemców z rejonu Smoleńska. 
Członkom komisji Burdenki pokazano 
m.in. strzępki gazety „Głos Radziecki” 
z końca 1940 r., wyjęte rzekomo z mun-
durów ofiar. Najważniejsze były jednak 
listy od rodzin, które pomordowani mieli 
otrzymać po kwietniu 1940 r. Niektóre 
z nich były nawet z 1941 r.! To był szczyt 

Z prof. Nikołajem Iwanowem,  
badaczem zbrodni sowieckich
rozmawia Piotr Włoczyk

Kłamstwo  
zbrodniarzy
Sowieci usiłowali zrzucić winę za swoją  
zbrodnię na Niemców. Świadkowie 
byli tropieni i zabijani

Sowiecki pomnik w Chatyniu 
na Białorusi  FOT. WIKIPEDIA
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perfidii – pokazać rzeczywiste listy, które 
nigdy nie dotarły do adresatów. Dzieci 
ofiar pisały tam np.: „Tatusiu, dlaczego 
nie odpowiadasz?”. Stalin nie wymagał 
od Burdenki i jego komisji niczego poza 
podpisaniem raportu. To byli ludzie 
sowieccy i wiedzieli, że to ich obowiązek 
patriotyczny wobec ojczyzny.

Podejrzewam, że Stalin, patrząc na 
problemy, jakie zaczęły się po ujawnieniu 
przez Niemców zbrodni katyńskiej, pluł 
sobie w brodę, że nie rozkazał rozstrze-
lać polskich oficerów gdzie indziej. Miał 
w swoim ogromnym kraju tyle miejsca, 
aby ukryć tę zbrodnię o wiele bardziej 
starannie. Tylko kto wiosną 1940 r., 
u szczytu przyjaźni sowiecko-niemieckiej, 
mógł pomyśleć, że Niemcy za rok dojdą aż 
do Smoleńska? To jest 750 km od granicy. 
Gdyby front nie przesuwał się tak szybko 
w 1941 r., Stalin pewnie zleciłby wyko-
panie ciał ofiar i pozbycie się dowodów 
zbrodni, jak robili to Niemcy po 1942 r., 
gdy cofali się przed Armią Czerwoną.

Niemcy od samego początku wiedzieli, 
że w lesie katyńskim leżą zamordowani 
polscy oficerowie. Jednak w latach 1941 
i 1942 nie było im to do niczego potrzeb-
ne. Myśleli, że jutro będą w Moskwie, 
a pojutrze na Uralu. Dopiero gdy zaczęli 
przegrywać wojnę, z powodów propagan-
dowych nagłośnili tę sowiecką zbrodnię.

Burdenko wiedział, że uczestniczy w falsyfikacji?
Trudno powiedzieć. Zapewne nie 

chciał wiedzieć, kto w rzeczywistości za 
to odpowiadał. Miał zadanie partyjne 
i musiał uwierzyć Mierkułowowi. Co miał 
w duszy? Chciał tylko jak najszybciej pod-
pisać raport przygotowany przez ludzi 
Mierkułowa i mieć ten kłopot z głowy. 
W każdym razie Stalin był tak bardzo 
przekonany, że falsyfikacja Katynia prze-
szła pomyślnie, że postanowił poruszyć tę 
sprawę przed trybunałem norymberskim.

Ostatecznie nie udało mu się jednak w No-
rymberdze uzyskać potwierdzenia kłamstwa 
katyńskiego. Dlaczego?

Przede wszystkim dlatego, że obroń-
cy niemieccy przed Trybunałem nie 
działali tak, jak ich koledzy w Związku 
Sowieckim. Tam obrońcy byli wyznacza-
ni z urzędu i zadawali tylko te pytania, 
które uzyskały akceptację partii. Proces 
norymberski przebiegał według zachod-
nich standardów i obrońcy faktycznie 
bronili oskarżonych.

Jeden z niemieckich adwokatów zadał 
w tej sprawie proste pytanie: „Proszę 

wytłumaczyć, dlaczego – według waszej 
wersji – w lipcu 1941 r., gdy ci ofice-
rowie pracowali ponoć bardzo ciężko 
na budowie drogi, zostali rozstrzelani 
w zimowych ubraniach, mimo że tem-
peratura powietrza osiągała 30 st. C?”. 
Sowieckiego prok. 
Nikołaja Zorię za-
tkało, kiedy usłyszał 
podobne pytanie. Ten 
prokurator prawdo-
podobnie wykoleił 
plan Stalina – po tym, 
gdy zorientował się 
w Norymberdze, że 
służy olbrzymiemu 
kłamstwu, w dra-
matycznym geście 
protestu popełnił 
samobójstwo. Nie 
miał innego wyjścia 
jako człowiek sumie-
nia. Był to w wa-
runkach sowieckich 
jedyny sposób na 
protest. Pamiętajmy, 
że w ZSRS miał żonę i dzieci... Dzisiaj 
w Rosji często nazywa się Nikołaja Zorię 
sumieniem Rosji. To był człowiek, który 
nie miał innego sposobu, by sprzeciwić 
się złu. Z pewnością zasługuje na pomnik 
w Moskwie i Warszawie. Mam nadzieję, 
że nadejdzie czas, kiedy właśnie taki 
ktoś jak Nikołaj Zoria będzie symbolem 
polsko-rosyjskiego pojednania, dobrych 
stosunków między naszymi narodami… 
Na razie kto w Polsce, a tym bardziej 
w Rosji, zna imię Nikołaja Zorii?

Nie było szans, żeby wobec takiej farsy 
Zachód potwierdził wersję Moskwy. Poza 
tym nie dało się ściągnąć do Norymbergi 
kilku kluczowych świadków ekshumacji 
ciał polskich oficerów przeprowadzonej 
przez Niemców. Byli tam m.in. Szwedzi, 

Szwajcarzy, Amery-
kanie, jeńcy angielscy, 
którzy zeznawali na 
niekorzyść Sowietów 
i znajdowali się poza 
ich zasięgiem. Stalin 
zrozumiał, że próba 
forsowania kłamliwej 
wersji przyniesie ZSRS 
tylko dalszą kompromi-
tację. Dlatego wycofał 
się z tego, żałując na 
pewno, że w ogóle 
poruszył ten temat 
w Norymberdze.

W 1969 r. w Chatyniu na 
terenie dzisiejszej Białorusi 
Sowieci otworzyli kompleks 
pomników ku pamięci miesz-

kańców wsi zamordowanych przez Niemców. Na to 
miejsce zwożono potem wycieczki i głowy państw 
odwiedzające ZSRS. Chyba nie ma wątpliwości  
co do motywacji Moskwy?

To był majstersztyk. Na Białorusi spa-
lono tysiące wsi. A jednak władze sowiec-
kie wybrały właśnie Chatyń jako miejsce 
tak szczególnego upamiętnienia, choć 
nie była to ani pierwsza, ani największa 
zbrodnia na terenie Białorusi. Przy okazji 
po latach okazało się, że akurat za tę 
zbrodnię nie odpowiadają Niemcy, tylko 

Sowiecka ekshumacja w Katyniu  FOT. ARCHIWUM

Znaczek pocztowy z wizerunkiem 
prof. Burdenki  FOT. ARCHIWUM
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walczący pod ich dowództwem podczas 
wojny Litwini i Ukraińcy. Wybranie Katy-
nia było mistrzowskim zagraniem.

Chatynia...
No właśnie, łatwo się pomylić. Po 

angielsku różnica jest jeszcze mniejsza: 
„Katyn” oraz „Khatyn”. Ja sam skojarzy-
łem Chatyń z Katyniem dopiero wtedy, 
gdy na początku lat 80. przyjechałem do 
Polski i usłyszałem o zbrodni katyńskiej. 
Dopiero w Polsce dowiedziałem się o tym 
majstersztyku obliczonym na zmanipulo-
wanie zachodniej opinii publicznej.

O Katyniu dowiedział się pan dopiero w latach 
80.?!

Tak.

Przecież studiował pan historię? Przed przyjaz-
dem do Polski nie słyszał pan nawet o wersji, że to 
Niemcy rozstrzelali w Katyniu polskich oficerów?

Właśnie tak – nie słyszałem nawet 
o tej kłamliwej wersji. To był temat, 
który u nas w ogóle nie istniał.

Jak dziś wygląda wiedza Rosjan o Katyniu?
Po tym, co się stało w Smoleńsku 

w 2010 r., szacuję, że mniej więcej co 
trzeci Rosjanin wie, że polscy oficero-
wie zostali zgładzeni w Katyniu na roz-
kaz Stalina. Wcześniej być może jedna 
setna procentu Rosjan wiedziała, jak 
wygląda prawda. Jest to zasługa filmu 
Andrzeja Wajdy, który był dwukrotnie 
wyświetlony tuż po wiadomościach 
w pierwszym programie telewizji ro-
syjskiej. Co ciekawe, „Katyń” wcześniej 
nie był dopuszczony do dystrybucji 
w rosyjskich kinach. Reakcja rosyj-
skiej publiczności po obejrzeniu tego 
filmu była mniej więcej taka: „Zawsze 

myśleliśmy, że to Rosjanie byli potwor-
nie poszkodowani przez komunizm. 
Tymczasem okazuje się, że również 
Polacy bardzo ucierpieli z rąk komuni-
stów, że ich też NKWD rozstrzeliwało 
na masową skalę...”. Film Wajdy chwyta 
człowieka za serce i, co ważne, nie jest 
antyrosyjski. Siergiej Garmasz, bardzo 
znany rosyjski aktor, zagrał w nim 
przecież rolę kapitana Armii Czerwo-
nej, który ratuje Polaków.

Twierdzenie, że Katyń był zbrodnią niemiecką, 
jest dziś kompromitujące w Rosji?

Niestety, wciąż jest w Rosji trochę ludzi, 
którzy uważają, że przyznanie się ZSRS do 
tej zbrodni było prowokacją Gorbaczowa, 
Jelcyna i Polaków, a dokument z podpisem 
Stalina, który przekazaliśmy Polakom, 
jest sfałszowany, że w rzeczywistości to 
wszystko kłamstwo, a komisja Burdenki 
ustaliła prawdziwy przebieg wypadków. 
Gdybyśmy teraz byli w Moskwie, gwaran-
tuję panu, że przy każdej większej stacji 
metra moglibyśmy kupić na stoisku tanich 
książek co najmniej dwie publikacje o „nie-
mieckiej zbrodni w Katyniu”. Takich tytu-
łów wydanych zostało w Rosji mnóstwo. 
Ja sam mam w domu książkę „Prawda 
o Katyniu”, na której okładce widać grube-
go niemieckiego żołnierza strzelającego 
polskiemu oficerowi w tył głowy. Autor tej 
książki, Jurij Muchin, podaje w niej wiele 
„dowodów” na winę Niemców. Wyliczył ich 

600! Wśród rosyjskich historyków takich 
wariatów nie ma jednak tak wielu, być 
może jest ich 5 proc.

Zmarły niedawno Giennadij Sielez-
niow, szef frakcji komunistów w Dumie, 
chciał, żeby rosyjski parlament dysku-
tował na temat tej rzekomej prowokacji. 
Na szczęście nic z tego nie wyszło, bo 
dzisiejsza władza tego nie popiera.

Stalin chyba nawet nie liczył, że kłamstwo 
katyńskie zapuści w Polsce głębsze korzenie?

Nie było na to szans. Członków 
rodzin tych ponad 20 tys. ofiar oraz ich 
znajomych były w Polsce setki tysięcy, 
więc to kłamstwo nie mogło się w Pol-
sce rozwinąć na większą skalę przy tylu 
nośnikach prawdy. Gdy przyjechałem do 
Polski z ZSRS, byłem ogromnie zdziwio-
ny, widząc, że komunizm w Polsce był 
w ogóle trochę na niby. Polacy byli na 
tę całą propagandę wyjątkowo odporni. 
Mąż przyjaciółki mojej żony był ofice-
rem LWP. Raz byliśmy u nich świętować 
Nowy Rok. Na imprezie było jeszcze 
kilku innych oficerów LWP. Gdy ci majo-
rzy, kapitanowie popili trochę wódki... 
Takiego antysowietyzmu nie widziałem 
nigdy wcześniej. Zaczęli mnie pytać, czy 
wiem, co to Katyń? Czy zdaję sobie spra-
wę z tego, co bolszewicy zrobili z polski-
mi oficerami? Stalin chyba byłby mocno 
zdziwiony, gdyby widział tę scenę.
� ©�℗  Wszelkie prawa zastrzeżone

Kłamliwe napisy z Katynia  FOT. ARCHIWUM

prof. Nikołaj Iwanow – jest historykiem Uniwersytetu Opolskiego oraz Studium Europy 
Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Napisał m.in.: „Pierwszy naród ukarany. Polacy 
w Związku Radzieckim w latach 1921–1939” oraz „Powstanie warszawskie widziane 
z Moskwy”. W 1981 r. z jego inicjatywy młodzi socjaliści rosyjscy skierowali odezwę 
do I Zjazdu Solidarności w 1980 r., za co był wielokrotnie przesłuchiwany. W 1984 r. 
zamieszkał i ożenił się w Polsce. Współpracował z Solidarnością Walczącą.
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30 kwietnia 
1940 r. na 
stację Gniezdowo 
dotarł transport 

oficerów z obozu w Kozielsku. 
Pułkownik NKWD wywołał 
Stanisława Swianiewicza 
i oddzielił go od pozostałych. 
Swianiewicz był jedynym 
ocalałym z transportu 
przywiezionego tamtego dnia. 
Pozostałych rozstrzelano w le-
sie katyńskim. Swianiewicz 
pozostał przy życiu najpraw-
dopodobniej ze względu na 
zainteresowanie NKWD jego 
studiami nad gospodarką  
III Rzeszy.

Przekazania do dyspozy-
cji obwodowych zarządów 
NKWD, czyli do rozstrzelania, 
uniknęło około 400 osób 
spośród 14,5 tys. więzionych 
w Kozielsku, Starobielsku 
i Ostaszkowie. Tajemnicę 
ocalenia mogłyby wyjaśnić 
ich teczki, w których były pro-
tokoły przesłuchań. Rosjanie 
twierdzą, że zostały spalone 
w 1959 r. Trudno jednak w to 
uwierzyć.

Józef Czapski, który przeżył 
likwidację obozu w Starobiel-
sku, pisał o ocalałych: „Była 
tam cała gama stopni i prze-
konań, od gen. Wołkowickie-
go do szeregowca, od ludzi, 
którzy zrobili sobie »krasnyj 
ugołok«, do skrajnych zwolen-
ników ONR”. Czapski, mający 
rodzinne związki z arystokra-
cją europejską, najpewniej jej 
interwencjom, w tym dworu 
włoskiego, zawdzięczał ocale-
nie. Swianiewicz wspomniał, 
że wśród oficerów, którzy 
przeżyli, była część mających 
związki z wywiadem albo 
prowadzących działalność 
polityczną „nieprzyjemną dla 
ZSRR”. 

Ocalały płk Stanisław Lib-
kind-Lubodziecki wspomniał, 

że nienawiść do Sowietów 
była tak silna, iż wywołała 
pragnienie wydostania się do 
okupacji niemieckiej. A ofice-
rowie NKWD pytali ich o dal-
sze plany. Zygmunt Berling 
twierdził, że wśród 64 osób ze 
Starobielska, które uniknęły 
rozstrzelania, wszyscy, w tym 
on, zadeklarowali chęć pozo-
stania w ZSRS. Berling należał 
do grupy zaledwie siedmiu 
wyższych oficerów, spośród 
ok. 800, których nie rozstrze-
lano. Tylko dwaj, on i Buko-
jemski, pozostali w ZSRS i byli 
później w 1. Dywizji, sformo-
wanej po wyjściu ze Związku 
Sowieckiego armii dowodzo-
nej przez gen. Andersa. 

Janusz Zawodny, autor 
„Katynia”, uważał, że zacho-
wano przy życiu tych, którzy 
mieli komunistyczne sym-
patie, którzy byli podatni na 
indoktrynację i tych, w któ-
rych przeszłości było coś, co 
poruszyło strunę współczucia 

w „wybawicielach”. Ten ostatni 
przypadek dotyczył z pewno-
ścią gen. Jerzego Wołkowickie-
go, jedynego ocalałego z grona  
13 generałów. Podczas wojny 
rosyjsko-japońskiej Wołkowic-
ki był pierwszym z oficerów na 
pokładzie jednego z okrętów, 
który sprzeciwił się kapitulacji. 
Był bohaterem rosyjskiej ar-
mii. Michała Romma uchroniła 
zapewne protekcja jego krew-
nego i imiennika, znanego 
rosyjskiego reżysera. 

Ocalał prof. Wacław 
Komarnicki. Oficera NKWD 
Zarubina zainteresowało to, 
że Komarnicki był znanym 
działaczem Stronnictwa 
Narodowego. A endecja miała 
prorosyjskie, choć antyko-
munistyczne nastawienie. 
Zarubin miał badać, czy ludzie 
tacy jak Komarnicki mogą się 
przydać w przyszłych grach 
politycznych.

Szansę na ocalenie miały 
osoby pochodzenia niemiec-

kiego. W Kozielsku przepro-
wadzono rejestrację żołnierzy 
narodowości niemieckiej. 
Było ich około 20.

 Stanisław Jaczyński podaje 
w książce „Obozy jenieckie 
NKWD IX 1939–VIII 1941”,  
że ocalało 448 osób, w tym  
245 z Kozielska, 124 z Ostasz-
kowa i 79 ze Starobielska. 

Źródła sowieckie mówią 
natomiast o 395 osobach. 
Imienną listę ocalałych 
podaje Jędrzej Tucholski 
w „Mordzie w Katyniu”.

W książce „Katyń – 
priestuplenije protiw 
czełowiecziestwa” („Katyń 
– zbrodnia przeciwko 
ludzkości”) Natalia Le-

biediewa przytacza doku-
ment podpisany przez szefa 
wydziału NKWD do spraw 
jeńców wojennych. Wskazuje 
on, dlaczego garstka spośród 
kilkunastu tysięcy uniknęła 
śmierci. 47 osobami intereso-
wał się 5. wydział GUGB (Za-
rząd Główny Bezpieczeństwa 
Państwowego), czyli wywiad, 
w sprawie 47 osób interwe-
niowała ambasada niemiecka, 
19 – misja litewska,  
24 osoby zadeklarowały się 
jako Niemcy, 91 osób ocalo-
no na rozkaz Mierkułowa, 
zastępcy Berii. 167 osób 
określono jako „proczije” 
(pozostali). 

Wśród około 400 lu-
dzi, którzy przeżyli, mogło 
być – jak sądzi Lebiedie-
wa – prawdopodobnie stu 
współpracowników NKWD 
zwerbowanych w obozach. To 
właśnie także na podstawie 
ich donosów Stalin doszedł 
do wniosku, że przytłacza-
jąca większość oficerów WP, 
policjantów i żołnierzy KOP to 
ludzie niezłomni, zamierza-
jący walczyć o niepodległość 
Polski. ©�℗  Wszelkie prawa zastrzeżone

Ocalała tylko garstka

Jedynie 3 proc. więźniów Kozielska, Starobielska 
i Ostaszkowa nie zostało rozstrzelanych

Tomasz Stańczyk

Jeden z ocalałych – gen. Jerzy 
Wołkowicki (w środku) FOT. NAC
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Zabójcy przyjechali z Moskwy do 
Kalinina – przed rewolucją noszą-
cego nazwę Tweru – specjalną sa-
lonką. Na czele grupy stał ponury 

czekista Wasilij Błochin, najsłynniejszy 
kat w historii Związku Sowieckiego.

Towarzyszyli mu Nikołaj Siniegubow 
i Michaił Kriwienko. Przywieźli waliz-
kę pełną pistoletów Walther, amunicję 
i kilka skrzynek wódki. Praca, którą mieli 
wykonać, wymagała bowiem dużej ilości 
alkoholu. Pracą tą było zamordowanie 
6,3 tys. ludzi.

Na mnie zrobiło niesamowite wrażenie, gdy po 
raz pierwszy weszli do mnie do gabinetu. Błochin, 
Siniegubow i Kriwienko. „No chodźmy, zaczniemy, 
idziemy!” – zeznał w 1991 r. Dmitrij Tokariew, 
były szef NKWD w Kalininie. – Tak więc poszliśmy. 
I wówczas zobaczyłem całą tę grozę. Błochin włożył 
swoją odzież specjalną: brązową skórzaną czapkę, 
długi skórzany brązowy fartuch, skórzane brązowe 
rękawice z mankietami powyżej łokci. Na mnie 
wywarło to olbrzymie wrażenie. Zobaczyłem kata.

W nocy 5 kwietnia 1940 r. w gmachu 
NKWD przy ul. Sowieckiej 6 rozpoczął 
się masowy mord. Zabójcy działali meto-
dycznie, spokojnie, rutynowo. Niczym na 
taśmie produkcyjnej.

Polscy jeńcy byli pojedynczo wywoły-
wani z cel. Następnie strażnicy prowadzi-
li ich do świetlicy leninowskiej, znaj-

dującej się w każdej większej instytucji 
sowieckiej. Było to miejsce, w którym na 
ścianie wisiała gazetka ścienna, znajdo-
wało się popiersie pierwszego wodza 
rewolucji.

Tam skazanych pytano o nazwisko, 
imię ojca i datę urodzenia. Po potwier-
dzeniu danych strażnik zakuwał ich 
w kajdanki. Pojedynczo wyprowadzano 
ich do sąsiedniej celi, gdzie czekał kat. Po 
przekroczeniu drzwi oprawca przysta-
wiał ofierze lufę do potylicy i naciskał 
spust. Huk wystrzału – i koniec. Nie ma 
człowieka. W kolejce czeka następny.

Gdy Polak padał martwy na ziemię, do 
świetlicy wprowadzano już następnego 
skazańca. I cała procedura się powtarza-
ła. Od zmierzchu do świtu. Aby kolejni 

Technologia mordu
O ofiarach zbrodni katyńskiej wiemy niemal wszystko.  

Zabójcy pozostają w cieniu

Piotr Zychowicz

Ofiary stawiały opór, 
więc bolszewicy  
części z nich 
skrępowali ręce   
FOT. MUZEUM KATYŃSKIE
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mordowani nie słyszeli strzałów, Błochin 
kazał obić drzwi i ściany katowni grubą 
warstwą wojłoku.

Ofiary nie miały pojęcia, co się dzieje. 
Śmierć przychodziła znienacka. „Nikomu 
nie odczytywano nic, niczego nie mówio-
no – kajdanki i dawaj dalej” – opowiadał 
po latach Tokariew.

Jednej nocy w Kalininie wykonywano 
około 300 egzekucji. Tyle wynosiła „nor-
ma”. Pierwszej nocy pod lufy dostarczo-
no 343 Polaków, ale okazało się, że liczba 
ta była zbyt duża. Mordercy przecenili 
swoje możliwości i okazało się, że noc 
okazała się zbyt krótka.

Ostatnich ludzi musieli mordować 
więc w pośpiechu, przy świetle dzien-
nym. A to groziło dekonspiracją. Cała 
operacja odbywała się bowiem w ścisłej 
tajemnicy. Błochin zdecydował więc 
nieco obniżyć „normę”. W efekcie aby 
zgładzić ponad 6 tys. ludzi, NKWD-ziści 
potrzebowali ponad półtora miesiąca.  
22 maja było po wszystkim.

BANKIET W SALONCE
Trójka przybyłych z Moskwy zawodo-

wych katów nie była w stanie zamordo-
wać wszystkich Polaków. Do wykonania 
zadania potrzebni byli członkowie 
miejscowego aparatu. I to wielu. Nawet 
w czasie wielkiego terroru lat 1937–1938 
NKWD nie mordowało bowiem w tak 
szybkim tempie tak wielu ludzi.

Naprędce skompletowano więc „spec- 
grupę”, która miała wykonać zadanie. 
W jej skład weszli oficerowie śledczy, 
strażnicy więzienni, kierownik garażu 
i zwykli kierowcy. A także pracownicy 
biurowi. W sumie około 30 ludzi. Zostali 
oni wytypowani przez szefa kadr NKWD 
w Kalininie, niejakiego Borisowa.

Większość funkcjonariuszy kaliniń-
skiego NKWD nie miała więk-
szych oporów przed mordo-
waniem bezbronnych jeńców.

Motywem mogły być 
oczywiście fanatyczna wiara 
w komunistyczne idee lub wro-
dzony sadyzm. Z reguły jednak bodźcem 
była obietnica gratyfikacji finansowej. 
A także odbywające się po wymordowa-
niu każdej partii jeńców sute libacje. Dla 
zabiedzonych ludzi sowieckich była to 
nie lada pokusa.

Na krótko przed świtaniem, gdy za-
mordowano ostatniego Polaka, Błochin 
zbierał od zabójców pistolety i spraw-
dzał ich stan techniczny. Broń szybko się 
zużywała.

Następnie – jako nagrodę za dobrze 
wykonane zadanie – Błochin rozdawał 
luksusową zakąskę i rozlewał wód-
kę. Najprawdopodobniej pito jednak 
również przed zabijaniem i podczas 
niego. Jedzenie pobierano zaś wieczorem 
z resortowej stołówki. Kiełbasę, jesiotra, 
białe bułki.

Alkohol dawał zabójcom niezbędne 
znieczulenie, pozwalał stłumić grozę 
dokonywanego w piwnicach strasznego 
mordu. I ułatwiał wykonanie ostatniej 
części operacji. Nad ranem wszyscy bio-
rący udział w mordach musieli bowiem 
usunąć ciała.

Wynosili je na więzienne podwórze, 
gdzie czekało już pięć–sześć ciężarówek 
krytych brezentem. Brezent ten później 
Błochin kazał spalić, a pokryte krwią 
i tkanką mózgową platformy ciężarówek 
starannie wyszorować.

Ciała wywożono do podmiejskiego 
letniska Miednoje. Tam zwalano je do 

masowego 
grobu, wykopanego 
wcześniej przez spro-
wadzoną przez Błochina 
koparkę Komsomolec. 
Gdy Tokariew na począt-
ku zaproponował, żeby 

doły śmierci wykopać łopatami, Błochin 
odparł ze śmiechem: „My, w Moskwie, 
robimy to w sposób nowoczesny!”.

Dwóch operatorów koparki przyje-
chało z Błochinem ze stolicy. Po zakoń-
czeniu operacji ludzie ci zasypali doły 
i ubili ziemię. Na miejscu straceń NKWD 
stworzyło fałszywą stację zagłuszającą, 
aby mieć pretekst do niedopuszczania 
w pobliże ludzi.

Błochin i pozostali egzekutorzy 
z Moskwy po wymordowaniu Polaków 
urządzili w swojej salonce – stojącej na 
ślepym torze stacji w Kalininie – wystaw-
ny bankiet. Pito zimną wódkę, jedzono 
kawior.

Wszyscy biorący udział w mordo-
waniu Polaków otrzymali nagrody 
pieniężne – równowartość miesięcznych 
poborów lub 800 rubli. A także urlopy 
wypoczynkowe dla „podreperowania 
nerwów”. Błochin wyjechał aż na półtora 
miesiąca…

W dwóch pozostałych miejscach, 
w których w 1940 r. mordowano pol-
skich jeńców – Smoleńsku i Charkowie 
– operacja ta została przeprowadzona 
w podobny sposób. Tam także przyjecha-
li „specjaliści” z Moskwy, którzy przejęli 
kontrolę nad lokalnym NKWD.

Nie oznacza to jednak, że nie było 
różnic. Na przykład smoleńskie NKWD 
mordowało nie tylko w piwnicy swej 
siedziby przy ul. Dierżyńskiego 13, lecz 
także bezpośrednio nad dołami śmierci 
– na terenie ośrodka wypoczynkowego 
bezpieki w Katyniu.

Niewykluczone, że tę metodę zarzu-
cono po tym, jak jedna z ofiar wyrwała 
się oprawcom i biegła po lesie, wzywając 
pomoc. To właśnie w Katyniu znaleziono 
ciała pokłute bagnetami, oprawcy skrę-
powali również część polskich oficerów 

pętlami zaciśniętymi wokół szyi i rąk. 
Poruszenie dłońmi skutkowało pod-
duszeniem.

W Smoleńsku i Charkowie 
początkowo używano rewolwe-
rów Nagant. Broń ta okazała się 
jednak niepraktyczna. Trzeba 

było bowiem wyznaczyć specjalnego 
człowieka do wyjmowania z bęben-
ka łusek i ładowania nabojów, co 

przy liczbie ofiar i tempie, w jakim 
je mordowano, opóźniało całą 
procedurę.

Przestawiono się więc na 
zdecydowanie bardziej prak-
tyczne walthery. Ich zaletą 

było również to, że szybko się nie 

Rozkaz Stalina w sprawie 
zamordowania polskich 
oficerów  FOT. ARCHIWUM
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nagrzewały ani nie parzyły oprawców 
w ręce.

Istniały pewne różnice w sposobie 
uśmiercania. O ile zbrodniarze w Smoleń-
sku/Katyniu i Kalininie strzelali ofiarom 
w potylicę, o tyle w Charkowie celowali 
w kark – na wysokości dwóch–trzech 
pierwszych kręgów szyjnych.

Robiono to pod takim kątem, że 
pocisk, przerwawszy kręgi, wychodził 
okiem, jamą nosową lub ustami. „Za-
letą” tego sposobu eksterminacji było 
mniejsze krwawienie z rany, a co za tym 
idzie – było mniej sprzątania. Oprawcy 
z morderczej taśmy produkcyjnej starali 
się „optymalizować” swoją pracę.

W latach 1990–1992 rosyjska prokura-
tura przeprowadziła wiele przesłuchań Mi-
trofana Syromiatnikowa, kata z Charkowa.

Braliśmy szynele, czapki – zeznawał. – Trzeba 
było przecież przykrywać ich, trzeba było owijać 
czymś głowę. Rozumiecie. Żeby nie krwawiła. 
Owijaliśmy od razu po rozstrzelaniu. Braliśmy 
ich stamtąd i układaliśmy na samochodzie, na 
przemian. Jednego głową w jedną stronę, drugiego 
w przeciwną. I tak stopniowo, do brzegu.

U nas nie było tak jak u Niemców. Oni za-
prowadzili do Babiego Jaru, potem poustawiali 
ich wszystkich z dziećmi i powystrzelali. U nas te 
rzeczy są, jak to się mówi, według regulaminu. 
Taka decyzja. Ktoś nie był winny, a swoją karę 
otrzymał. 

Ciała Polaków zamordowanych w wię-
zieniu NKWD w Charkowie wywożone 
były do miejscowości Piatichatki, gdzie 
wrzucano je do dołów śmierci. Przed za-
sypaniem ciała posypywano proszkiem, 
który miał przyspieszyć proces rozkładu.

Potem przez pewien czas na miejscu 
pochówku dyżurowali czekiści. Jeżeli 
poziom ziemi gdzieś się obniżył, ich za-
daniem było dosypanie piasku i wyrów-
nanie gruntu.

Syromiatnikow w swoich zeznaniach 
ujawnił rzecz mrożącą krew w żyłach. 
Otóż w przeciwieństwie do Kalinina 
w Charkowie Polaków wyprowadzano 
z cel po kilku. Stali oni na korytarzu ze 
skrępowanymi rękami, czekając na swoją 
kolej. Słyszeli więc strzały, które uśmier-
cały ich kolegów.

Na rozkaz komendanta miejscowe-
go NKWD Timofiejewa Kuprija jedni 
strażnicy wprowadzali kolejnego Polaka, 
a inni wyciągali ciało z katowni. Trudno 
sobie wyobrazić, co musieli przeżywać 
skazani czekający na swoją kolej.

Co ciekawe, Kuprij, który był w Char-
kowie głównym katem, został później 
przeniesiony na stanowisko dyrektora 

kombinatu przemysłu tłuszczowego 
w Połtawie. Dopuścił się tam olbrzy-
mich nadużyć i w efekcie stanął przed 
sądem.

POBIEDA I ZEGAREK
Gdy mówi się o zbrodni katyńskiej, 

na ogół uwaga zwrócona jest na ofia-
ry. Lekarzy, dziennikarzy, profesorów 
akademickich, oficerów, urzędników, 
polityków. Ojców, mężów, synów, braci… 
Przedstawicieli polskich elit.

Aby wiedza o tym straszliwym 
ludobójstwie była pełna, trzeba jednak 
również zajrzeć na drugą stronę. Do 
mrocznego świata katów.

Po upadku komunizmu odtajniony zo-
stał rozkaz numer 001365 wydany przez 
Berię po zakończeniu operacji katyńskiej, 
na mocy którego 125 funkcjonariuszy 
NKWD zostało nagrodzonych „za po-
myślne wykonanie zadań specjalnych”.

Nikita Pietrow, znakomity rosyjski 
historyk ze stowarzyszenia Memoriał, 
wykonał mrówczą pracę i zidentyfiko-
wał niemal wszystkich wymienionych. 
Ich biogramy opublikował w dwóch – 
wydanych w Polsce – książkach: „Psach 
Stalina” i „Poczcie katów katyńskich”.

Przeglądając je, można stwierdzić, 
że nie ma żadnej prawidłowości. Część 
katów po 1940 r. pięła się po szczeblach 
kariery w sowieckim aparacie przemo-
cy, część przeciwnie – wegetowała na 
poślednich stanowiskach lub po śmierci 
Stalina została zamordowana przez 
nową ekipę rządzącą.

Wśród morderców są ludzie roz-
maicie wykształceni, mający rozmaite 

pozycje zawodowe, rozmaitego wieku 
i rozmaitych narodowości – Rosjanie, 
Ukraińcy, Białorusini, Żydzi, Polacy, 
przedstawiciele narodów wschodnich 
ZSRS. Zdecydowana większość miała 
pochodzenie chłopskie i robotnicze. 
Wcześniej pracowali jako palacze, kie-
rowcy, tragarze.

Najstarszy na liście to Iwan Stelmach, 
komendant więzienia NKWD w Smo-
leńsku, który gdy dokonywano mordów, 
miał 58 lat. Dowodził rozstrzeliwaniami 
w Katyniu. Według niesprawdzonej 
informacji zmarł w męczarniach – 
w „straszliwym bólu, który przeżerał mu 
wnętrzności”.

Najmłodsza na liście jest Anna Iwa-
nowna Razorienowa. W 1940 r. miała 
zaledwie 21 lat. Była maszynistką, która 
układała listy śmierci. Wierzyła w ideały 
komunizmu, z partii wystąpiła dopiero 
w 1990 r.

Dobrze znane są losy najgłośniej-
szego z katów, Wasilija Błochina, który 
własnoręcznie zamordował 15 tys. ludzi. 
Najprawdopodobniej do dziś żaden 
masowy morderca nie zdołał się nawet 
zbliżyć do tego „rekordu”.

Oprócz setek polskich jeńców Błochin 
podczas wewnętrznych sowieckich czy-
stek zastrzelił między innymi: Lwa Ka-
mieniewa, Grigorija Zinowjewa, Michaiła 
Tuchaczewskiego, Gienricha Jagodę, 
Nikołaja Jeżowa i pisarza Isaaka Babla. 
To, że wyznaczono go do tych zabójstw, 
oprawca uważał za zaszczyt.

W dowód uznania za wierną służbę 
Błochin dostał samochód osobowy GAZ 
M-20 „Pobieda” i złoty zegarek. W przeci-
wieństwie do większości innych ważnych 
czekistów nie padł ofiarą żadnej czystki – 
dla kolejnych szefów NKWD był nieza-
stąpiony. Zawsze cieszył się również 
protekcją samego wodza.

Na emeryturę przeszedł dopiero po 
śmierci Józefa Stalina. Wydawało się, że 
wreszcie będzie miał czas na przeczyta-
nie 700 książek na temat hodowli koni, 
które zgromadził. Nieoczekiwanie zmarł 
jednak w 1955 r. na atak serca. Po wielu 
latach nocnej, wyczerpującej „pracy” 
miał zrujnowane zdrowie.

Jego dwaj pomocnicy z Kalinina zrobi-
li zawrotną karierę. Nikołaj Siniegubow 
– wyjątkowy sadysta znany ze znęcania 
się nad więźniami – został wicemini-
strem kolejnictwa Związku Sowieckiego. 
Michaił Kriwienko pełnił zaś funkcję 
naczelnika sztabu Wojsk Konwojowych 
NKWD i szefa Głównego Zarządu do 

Józef Stalin – człowiek, który skazał  
na śmierć polskich oficerów
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spraw Jeńców Wojennych i Internowa-
nych NKWD.

Dmitrij Tokariew był kolejno mini-
strem bezpieczeństwa w sowieckich 
republikach tadżyckiej i tatarskiej.

RĘCE CHIRURGA
Najciekawsze w całej sprawie nie są 

jednak ścieżki kariery, ale psychika za-
bójców. Czy zamordowanie takiej liczby 
ludzi odcisnęło na niej jakieś piętno, czy 
przeszli nad tym do porządku dziennego 
i przystąpili do innych zadań?

Otóż – jak zwykle w takich przypadkach 
– zależało to od człowieka. W zeznaniach 
z 1991 r. Tokariew twierdził, że część 
morderców nie mogła spać spokojnie, 
na przykład kierowca Tokariewa Nikołaj 
Suchariew, który w nagrodę za udział 
w mordowaniu Polaków otrzymał pistolet 
TT, z którego zresztą podobno się zastrzelił.

Czy to prawda? Trudno powiedzieć. 
Szczególnie że inna historia opowie-
dziana przez Tokariewa okazała się 
kłamstwem. Według niego inny mor-
derca, Andriej Rubanow, w wyniku 
swojej krwawej roboty postradał zmysły. 
W rzeczywistości Rubanow dosłużył się 
stopnia pułkownika i dożył w dobrym 
zdrowiu do osiemdziesiątki.

Dużo jednak pił. Twierdził, że to 
dlatego, by zagłuszyć wyrzuty sumienia. 
„O panie – mówił – ilu ludzi przeszło 
przez moje ręce. Samych Polaków ilu!”.

Krew na rękach nie dawała jednak 
spokoju innemu zabójcy, Piotrowi Karce-

wowi. Według jego córki ojciec „bardzo 
przeżywał swoją winę”. Raz zabrał ją do 
Katynia i w miejscu, gdzie znajdowały 
się masowe mogiły polskich oficerów, 
położył się na ziemi i długo płakał.  
18 stycznia 1948 r. Karcew odebrał sobie 
życie.

Typową „chorobą zawodową” katyń-
skich oprawców był natomiast alkoho-
lizm. Wielu z nich dosłownie zapiło się 
na śmierć. Trudno jednak ocenić, na ile 
był to skutek samych egzekucji, a na ile 
element stylu życia ówczesnych sowiec-
kich mężczyzn. Szczególnie pracujących 
w „organach”.

Weźmy kata Iwana Antonowa:
Mieszkał z żoną i córką w dwóch skromnych 

pokojach w komunałce – pisał Nikita Pietrow. 
– Według sąsiadów był małomówny, nigdy nie 
wypowiadał się na tematy związane ze służbą, 
nie rozmawiał o polityce. Tylko o sprawach 
codziennych. Sąsiad jak sąsiad – zupełnie zwykły 
człowiek. Był jednak szczegół, który szokował 
sąsiadów. Bardzo często Antonowa odwozili 
do domu nad ranem, kompletnie pijanego, 
i wciągali go po schodach. A wraz z nim – wielkie 
bukiety kwiatów. Przynosili bezwładne ciało 
otoczone kwiatami, tak jakby za każdym razem 
grzebali człowieka, który rozstrzelał własną 
duszę. A może wszystko było bardziej prozaiczne 
i zapach kwiatów miał ukryć zapach krwi, prochu 
i trupi odór.

Gdy morderca dochodził do siebie, 
szedł do łazienki i długo mydlił pokryte 
rudą szczeciną dłonie. Podobnie robił 
słynny sadysta Boris Rodos, który pod-

czas wielkiego terroru zasłynął stoso-
waniem niezwykle bestialskich metod 
przesłuchań. To on wybił oko sowiec-
kiemu prominentowi Robertowi Eiche, 
a innych przesłuchiwanych zmuszał do 
picia moczu.

W ramach operacji katyńskiej nadzo-
rował zgładzenie 3435 polskich więź-
niów na terenie sowieckiej Ukrainy. Syn 
Rodosa w książce „Ja, syn kata” pisze, że 
ojciec niezwykle rzadko bywał w domu.

Budziłem się – jego już nie było, a gdy się 
kładłem, on jeszcze był w pracy. Wracał do domu 
koszmarnie zmęczony, wycieńczony i bardzo długo, 
co pół godziny, ciągle od nowa namydlając ręce, 
mył je w umywalce. Po same łokcie. Jak chirurg. 
Kiedy szedł do pracy, czasami robił sobie lewatywę. 
Miał już spory brzuch, a praca była ciężka, fizyczna, 
wszystko mogło się zdarzyć.

A tak o swojej pracy mówił jeden 
z egzekutorów:

Oczywiście wódkę piliśmy do utraty przytomno-
ści. Co by nie mówić, ta praca nie należała do lek-
kich. Tak bardzo byliśmy czasem zmęczeni, że ledwo 
staliśmy na nogach. A myliśmy się wodą kolońską. 
Do pasa. Inaczej nie dało się pozbyć zapachu krwi 
i prochu. Nawet psy na nasz widok uciekały i jeśli 
szczekały, to z daleka.

Z powodu nadmiernego picia wielu 
„zasłużonych” w 1940 r. czekistów zosta-
ło wydalonych z „organów”. Skończyli na 
ulicy lub jako stróże nocni. Inni pracowa-
li jako ślusarze lub szambiarze. Do końca 
życia ludzi zaangażowanych w mordo-
wanie Polaków łączyła jednak wspólna 
tajemnica.

Jak pisze Nikita Pietrow, tworzyli 
zamknięty tajemny krąg. Często się 
spotykali, aby w milczeniu pić wódkę – 
mieszkali blisko siebie, mieli się nawza-
jem na oku. Gdy któryś zmarł, reszta, 
w ciemnych garniturach, przychodziła na 
pogrzeb. Co ciekawe, mordercy, nawet 
we własnym gronie, nigdy nie rozma-
wiali o tym, co się działo wiosną 1940 r. 
I dbali o to, aby żaden z nich nie „puścił 
pary”. Tajemnica miała być dotrzymana 
do końca.

W ramach zbrodni katyńskiej zamor-
dowano około 22 tys. Polaków. Katów 
było grubo ponad stu. Byli to ludzie 
bardzo różni. Różnej narodowości, różnej 
pozycji zawodowej i różne przyświecały 
im motywy. Różnie także reagowali na 
zbrodnie, które popełnili.

Wszystkich jednak łączy jedno – 
żaden za udział w zbrodni z 1940 r. nie 
został pociągnięty do odpowiedzialności. 
Katyń pozostał zbrodnią bez kary.

 ©�℗  Wszelkie prawa zastrzeżone

To byli zawodowcy. NKWD-ziści 
uśmiercali ofiary jednym strzałem   
FOT. MUZEUM KATYŃSKIE

7 – 1 3  X I  2 0 1 6      4 5 / 2 0 1 6 

SOWIECKI MORD 25 TYS. INTERNOWANYCH OFICERÓW HISTORIA

XV
65



nb

Kiedy w czasie walk pod Wołomi-
nem, należących do wielu, które 
toczono w czasie słynnej Bitwy 
Warszawskiej, pociąg pancerny 

„Paderewski” „zaczął wycofywać się 
ku stacji Wołomin i byłby niechybnie 
uległ wykolejeniu [...]. Ppor. Schrage, nie 
bacząc na gwałtowny ogień baterii n[ie]
p[rzyjacie]la na odcinek toru, dzielący 
obie pancerki, pobiegł w kierunku 

nadjeżdżającego »Paderewskiego« 
i ostrzegł go w porę o niebezpieczeń-
stwie. Dzięki dzielnemu zachowaniu 
się ppor. Schrage pociąg pancerny 
»Paderewski« uniknął katastrofy. Poza 
tym wykazał ppor. Schrage przez cały 
okres czasowego przydziału do pociągu 
panc[ernego] »Mściciel« dużo inicjatywy, 
osobistej odwagi i przytomności umysłu 
w walkach: pod Grodnem 21 VII 1920 r., 
pod Białymstokiem 27 VII 1920 r., pod 
Łapami 30 VII 1920 r., Ostrołęką 4 VIII 
1920 r. i Zamościem 30 VIII 1920 r.”. Tak 
opisano we wniosku o uhonorowanie 
Orderem Virtuti Militari – najwyższym 

polskim odznaczeniem wojskowym – 
udział Ignacego Schragego, polskiego 
Żyda, w wojnie z bolszewikami, w której 
zwycięstwo uratowało niepodległy 
byt odrodzonej Polski. Dwadzieścia lat 
później, tak jak wielu innych uczest-
ników tej wojny, Schrage, jako major 
Wojska Polskiego, został zamordowany 
przez NKWD w Charkowie. Zginął wraz 
z tysiącami swoich kolegów na mocy 
zbrodniczej decyzji najwyższych władz 
Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r., 
zgodnie z którą zamordowano jeńców 
polskich z obozów: Kozielsk, Starobielsk 
i Ostaszków oraz wielu tych, którzy 

Żydzi w Katyniu
Wśród zamordowanych w Katyniu było wielu Żydów. Między innymi 

naczelny rabin Wojska Polskiego

Marek Gałęzowski

Generał Stanisław Dowoyno-Sołłohub z żołnierzami 
polskimi żydowskiego pochodzenia, 1930 r., Tarnopol  FOT. NAC
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przebywali w sowieckich więzieniach 
w Mińsku i Kijowie.

„LATAWIEC SZARY”
Nie wiadomo, dlaczego ten kilku-

nastoletni żydowski gimnazjalista ze 
Lwowa, który jako 14-latek zaczął 
działać w skautingu niepodległościo-
wym, a krótko przed wybuchem I wojny 
światowej wstąpił do Związku Strze-
leckiego, przybrał pseudonim Latawiec 
Szary. Wiadomo, że chciał się bić o nie-
podległość Polski i w szarym mundurze 
strzeleckim ruszył szlakiem Legionów 
Polskich. W krwawym boju pod Jastko-
wem III Brygady latem 1915 r. został 
ciężko ranny w obie nogi i ramię. Wrócił 
do służby dopiero wiele miesięcy póź-
niej, po przejściu pięciu operacji.

Kiedy epopeja legionowa zakończyła 
się kryzysem przysięgowym, zaczął 
działać w tajnej Polskiej Organizacji 
Wojskowej, a po rozbrojeniu Niemców 
w listopadzie 1918 r. wstąpił do odro-
dzonego WP. Mianowany na stopień 
oficerski, po wspomnianym, chlubnym 
udziale w wojnie z bolszewikami, był 

dowódcą pociągu pancernego „Piłsud-
czyk”, a w czasie zajmowania Górnego 
Śląska przez WP dowodził pociągiem 
pancernym „Piast”. Po zakończeniu 
wojen o granice RP służył w artyle-
rii. Otrzymywał bardzo dobre opinie, 
w których pisano m.in.: „Zrównoważony 
i solidny charakter. Oddany służbie. 
[…] Służył podwładnym za przykład 
pracowitości. O dużej wrodzonej 
inteligencji [...], b[ardzo] dzielny oficer. 
Ideowość b[ardzo] duża. [...] Charakter 
prawy, ustalony. Zamiłowany w służbie. 
Nadzwyczaj obowiązkowy i pilny. [...] 
przez podwładnych lubiany. Zawsze 
w dobrym humorze”.

W 1934 r. był kandydatem syjonistów 
na stanowisko wiceprezydenta Lwowa, 
przegrał jednak z Wiktorem Chajesem, jed-
nym z czołowych asymilatorów lwowskich. 
Cztery lata później przeszedł w stan spo-
czynku. Mieszkał we Lwowie i tam zastał 
go wrzesień 1939 r. Bronił miasta przed 
Niemcami jako pierwszy oficer sztabowy 
dowództwa artylerii obrony Lwowa. Wia-
domo, że na powierzonym sobie odcinku 
działał bardzo energicznie i skutecznie.

Szefem artylerii obrony Lwowa i bez-
pośrednim dowódcą mjr. Schragego był 
ppłk Maksymilian Landau. Ten oficer ar-
tylerii Legionów Polskich podobnie jak 
Schrage pochodził ze Lwowa i podobnie 
jak on był bohaterem wojny z bolsze-
wikami. We wniosku o odznaczenie 
go Orderem Virtuti Militari pisano, że 
podczas trwającego kontrataku polskie-
go nad Berezyną w maju 1920 r. „w akcji 
odparcia ataku nocnego odznaczył się 
mjr Landau, dowódca artylerii grupy 
[operacyjnej ppłk. Kazimierza Topo-
lińskiego – przyp. M.G.]. Wśród ataku 
i gęstego ognia nieprzyjaciela przybył 
na najwyższy szczyt z trzech stron oto-
czonej i ostrzeliwanej pozycji na punkt 
obserwacyjny, aby czuwać nad działal-
nością i skutecznością ognia swojej ar-
tylerii. Wielokrotnie podczas kampanii 
nad Berezyną odznaczył się mjr Landau, 
kierując ogniem swych baterii – pod So-
kółkami, Malinówką, Karoliną, Ulesiem, 
Lipskiem. W ofensywie – przy straży 
przedniej, w odwrocie – ostatni”.

I on należał do wybitnych oficerów 
WP w międzywojniu. Dzięki wysokim 

Symbole religii wielonarodowej Rzeczypospolitej 
na cmentarzu w Katyniu  FOT. ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY
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ocenom w 1928 r. objął dowódz-
two pułku manewrowego artylerii 
(przekształconego później w 31. Pułk 
Artylerii Lekkiej). Na tym stanowisku 
„wykazał wybitne zdolności organiza-
cyjne. Zorganizował ten pułk i postawił 
go na wysokim poziomie pod względem 
organizacji i wyszkolenia. Oficer ten 
odznacza się niezwykłymi zdolnościami 
kierowniczymi i wychowawczymi. Sa-
modzielność wybitna” – pisano w opinii. 
W czerwcu 1934 r. przeszedł w stan 
spoczynku i został dyrektorem znanego 
warszawskiego gimnazjum im. Edwarda 
Rontalera. W czasie wojny z Niemcami 
jako dowódca artylerii obrony Lwowa 
kierował m.in. ostrzałem, który poprze-
dził polskie natarcie 16 września  
1939 r. na pozycje niemieckie na Kor-
tumowej Górze i na przedpolu Cmenta-
rza Janowskiego. Po kapitulacji miasta 
przed Armią Czerwoną został wywiezio-
ny do Starobielska.

BRAT HISTORYKA
Trzeci bohater tej historii był uczniem 

I Szkoły Realnej we Lwowie i jak 
nieco starszy od niego Schrage działał 
w skautingu, we wrześniu 1916 r., jako 
ledwie 16-latek, wstąpił zaś do Legio-
nów i został przydzielony do słynnego 
pułku ułanów płk. Władysława Beliny-
-Prażmowskiego. Nie było mu już dane 
powąchać prochu. Stało się to dopiero 1 
listopada 1918 r., kiedy wybuchły walki 
z Ukraińcami o Lwów. Tadeusz Vorzim-
mer, bo o nim mowa, był członkiem 
tzw. pierwszej załogi obrońców miasta 
Zawsze Wiernego, która liczyła zaledwie 
142 ludzi. Walczył na Dworcu Głównym, 
na Wólce, w obronie IV Odcinka, jednak 
jego największą zasługą był współudział 
w formowaniu lwowskiej artylerii, 
wspólnie z braćmi Tadeuszem i Julianem 
Filipowiczami (Julian, jako pułkownik 
WP, będzie we wrześniu 1939 r. dowo-
dził Wołyńską Brygadą Kawalerii m.in. 
w słynnej bitwie pod Mokrą). Wkrótce 
Tadeusz uzyskał awans oficerski, był 
ranny w wojnie z bolszewikami. Według 
opinii płk. Tadeusza Filipowicza „odzna-
czał się dużym patriotyzmem, wybitną 
odwagą i poświęceniem. Zaliczałem 
Go do najlepszych oficerów dywizjonu, 
którym dowodziłem”.

W 1923 r. Tadeusz Vorzimmer, wraz 
ze swoim bratem przyrodnim Henry-
kiem, po wojnie jednym z najwybit-
niejszych polskich historyków, zmienił 
nazwisko na Wereszycki, od rzeki 

Wereszycy, gdzie bili się z bolszewika-
mi. W wolnej Polsce Tadeusz ukończył 
z tytułem inżyniera studia na Wydziale 
Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. 
Podjął pracę w elektrowni lwow-
skiej, lecz już dwa lata później założył 
w rodzinnym mieście własny zakład 
elektromechaniczny. Zmobilizowany 
w końcu sierpnia 1939 r. jako kapitan 
rezerwy służby uzbrojenia, dostał się do 
niewoli sowieckiej i tak jak wspomniani 
oficerowie został wywieziony do Sta-
robielska. Jego żona Krystyna Amelia, 
adwokat, pozostała z synami – urodzo-
nym w 1935 r. Andrzejem i cztery lata 
później Janem – pod okupacją niemiec-
ką. Wszyscy zostali zamordowani przez 
Niemców prawdopodobnie w 1942 r. 
w Nowym Sączu. 

Henryk Wereszycki, legionista i oficer 
WP, dowiedział się o losach brata, jego 
żony i dzieci, powróciwszy z niewoli 
niemieckiej, w której znalazł się po 
ostatniej bitwie wojny polskiej 1939 r. 
stoczonej pod Kockiem. 

NACZELNY RABIN
Wiosną 1940 r. wśród tysięcy po-

mordowanych przez NKWD oficerów 
WP była niemała liczba Żydów. Najczę-
ściej wymienianym jest chyba naczelny 
rabin WP mjr Baruch Steinberg. Miał 
on ładną kartę z walk o niepodległość – 
jako 21-letni asesor rabinacki jesienią 
1918 r. wstąpił do polskiej konspiracji 
niepodległościowej w Przemyślanach, 

które po upadku Austro-Węgier znalazły 
się pod władzą ukraińską. Aż do czasu 
zajęcia tego miasta przez WP późną 
wiosną 1919 r. Steinberg prowadził 
z sukcesami działalność wywiadowczą. 
W późniejszych latach, zanim został 
najwyższym rabinem WP, m.in. pełnił 
funkcję szefa duszpasterstwa wyzna-
nia mojżeszowego Dowództwa Okręgu 
Korpusu nr III Grodno. Wspominając 
jednak Żydów – oficerów WP zamordo-
wanych wiosną 1940 r. na Wschodzie – 
należy pamiętać, że oprócz zawodowych 
oficerów większość była prawnikami 
i lekarzami, zwykle żołnierzami wojny 
1920 r. (czasem zmagań niepodległo-
ściowych z lat wcześniejszych), a póź-
niej obrony Polski przed Niemcami we 
wrześniu 1939 r.

O ile losy i miejsca spoczynku 
wspomnianych oficerów, pomordowa-
nych na nieludzkiej ziemi, są znane, 
o tyle należy wspomnieć również tych, 
o których wiemy, że zostali aresztowani 
po 17 września 1939 r. przez Sowietów, 
lecz których los po dziś dzień pozostaje 
nieznany. Do nich należą oficerowie 
Legionów Polskich: Henryk Goldman 
i Leopold Spira, aresztowani przez 
NKWD na obszarze wcielonym do Ukra-
ińskiej Republiki Sowieckiej i uwięzieni 
we Lwowie. Tam ich ślad się urywa, nie 
figurują bowiem na tzw. liście ukraiń-
skiej obywateli polskich zamordowa-
nych w 1940 r. przez NKWD.

I oni dobrze zasłużyli się Polsce. Gold-
man w końcu października  
1918 r. uczestniczył w odebraniu wła-
dzy Austriakom w Kielcach, a następnie 
w tworzeniu służby administracyjnej 
oraz intendentury WP, organizując 
zaopatrzenie dla formujących się tam 
oddziałów. Jako szef intendentury  
4. Armii za bardzo dobre pełnienie swoich 
obowiązków otrzymał pochwałę gen. 
Leonarda Skierskiego, jednego z tych pol-
skich generałów, który w 1940 r. został 
zamordowany w Charkowie.  W czasie 
odwrotu WP spod Baranowicz „ppłk 
Goldman, wytrwawszy do odejścia 
ostatniego transportu, wykazał do 
ostatnich granic posuniętą odwagę, gdyż 
następujący nieprzyjaciel wspomagany 
bandami miejscowych bolszewików 
napierał coraz to natrętniej. Odparłszy 
niejednokrotnie ostrzeliwujące go pa-
trole, z narażeniem życia ppłk Goldman 
odjechał ostatnim transportem, ostrze-
liwany już przez regularne oddziały 
nieprzyjacielskie” – pisano we wniosku 

Maksymilian Landau  FOT. ARCHIWUM
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o odznaczenie go Krzyżem Walecz-
nych. Po odejściu ze służby wojskowej 
uczył języka francuskiego w Wyższej 
Szkole Intendentury, później pracował 
w Banku Gospodarstwa Krajowego 
w Warszawie.

Leopold Spira, bohater kampanii 
karpackiej II Brygady Legionów, za 
którą w niepodległej Polsce odzna-
czono go Virtuti Militari, w czasie 
wojny z bolszewikami pełnił funkcję 
szefa wydziału w gabinecie ministra 
spraw wojskowych oraz w adiutantu-
rze Naczelnego Wodza WP. Był bardzo 
ceniony przez gen. Kazimierza Sosn-
kowskiego. W latach 30. był dyrekto-
rem Miejskiej Kasy Targowej w Kra-
kowie, lecz przede wszystkim jednym 
z czołowych działaczy Związku Żydów 
Uczestników Walk o Niepodległość 
Polski.

Oceniając postawy polskich Żydów 
po wrześniu 1939 r. na ziemiach zaję-
tych przez Armię Czerwoną i wcielo-

nych do imperium sowieckiego, zbyt 
łatwo ulega się stereotypowi o ich 
powszechnej kolaboracji z okupantem 
i przechodzi do porządku nad tym, 
że komunistyczny aparat represji, 
dokonując zbrodniczej akcji niszczenia 
elit ziem wschodnich Rzeczypospolitej, 
czynił to bez względu na narodowość. 
Chociaż wśród ofiar zbrodni doko-
nanych przez komunistów prze-
ważali Polacy, niemało było wśród 
nich obywateli RP wywodzących się 

z innych nacji. Wśród nich także Żydów 
zamordowanych w wielu miejscach 
kaźni za to, że niegdyś uczestniczyli 
w zmaganiach o niepodległość Polski 
i w wojnach o granice Polski odrodzo-
nej, a później rzetelnie pełnili służbę 
publiczną w niepodległym państwie 
polskim. ©�℗  Wszelkie prawa zastrzeżone

Autor jest doktorem habilitowanym, zastępcą 
dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN, 
profesorem Uczelni Łazarskiego.

Żydowskie Święto Namiotów (Kuczki) 
w garnizonie warszawskim, 1931 r. FOT. NAC

Nieśmiertelnik jednej z żydowskich ofiar zbrodni 
katyńskiej FOT. ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY
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