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Witold Wasilewski: Profil ofiar zbrodni katyńskiej
Zostali zamordowani, ponieważ w mundurach Wojska Polskiego
bronili swej Ojczyzny – Polski. Spoczywają we wspólnych
grobach.

Jesienią 1939 r. Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych (NKWD) Związku Socjalistycznych
Republik Sowieckich osadził w obozach dla jeńców wojennych w Kozielsku i Starobielsku
ok. 8 tys. oficerów Wojska Polskiego, czyli większość wziętych do niewoli w czasie działań
wojennych i później aresztowanych, a wraz z nimi grupę wojskowych niższych stopni. W
trzecim obozie jenieckim NKWD, zlokalizowanym w Ostaszkowie, znalazło się ok. 6 tys.
funkcjonariuszy różnych formacji mundurowych, głównie Policji Państwowej, Straży
Więziennej i Straży Granicznej. Żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza różnych stopni
znajdowali się we wszystkich wymienionych obozach – największa grupa w Kozielsku. W
obozach tych przetrzymywano też kilkudziesięciu polskich cywilów.

„Policzyć dokładnie, zawołać po imieniu”

Wojskowi i funkcjonariusze nieosadzeni w obozach jenieckich zostali wtrąceni do więzień
położonych na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej okupowanych przez ZSRS, w
nomenklaturze sowieckiej określanych jako Zachodnia Ukraina i Zachodnia Białoruś. W
więzieniach tych dołączyli do kilkunastu tysięcy polskich cywilów, którzy trafili tam do
końca 1939 r. Niewielką grupę polskich oficerów przetrzymywano wraz z polskimi
żołnierzami niższych stopni i cywilami w innych miejscach odosobnienia, np. więzieniach
moskiewskich lub w rozmaitych odległych miejscach ZSRS.

Po sowieckich zbrodniach wojennych we wrześniu 1939 r. w pierwszych miesiącach niewoli
życie straciło stosunkowo niewielu polskich oficerów. Większość wojskowych i
funkcjonariuszy doczekała w trzech obozach jenieckich marca 1940 r.; dotyczyło to także
wielu przetrzymywanych w więzieniach.

Szef NKWD Ławrientij Beria skierował w marcu 1940 r. do Biura Politycznego Komitetu
Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) notatkę z projektem
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decyzji wymordowania 25 700 polskich jeńców wojennych i więźniów. Projekt zakładał:

„Polecić NKWD ZSRS:

1) Sprawy znajdujących się w obozach jeńców wojennych
14 700 osób, byłych polskich oficerów, urzędników,
obszarników, policjantów, agentów wywiadu, żandarmów,
osadników i [funkcjonariuszy] służby więziennej,

2) jak też sprawy aresztowanych i znajdujących się
w więzieniach w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi
11 000 osób, członków różnorakich kontrrewolucyjnych,
szpiegowskich i dywersyjnych organizacji, byłych
obszarników, fabrykantów, byłych polskich oficerów,
urzędników i zbiegów – rozpatrzyć w trybie specjalnym,
z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru
kary – rozstrzelanie”1.

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Politbiuro KC WKP(b) 5 marca 1940 r.2

Przywódcy ZSRS skazali na śmierć obywateli RP przetrzymywanych w obozach specjalnych
NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz w więzieniach NKWD w zachodnich
obwodach Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej i Białoruskiej Socjalistycznej
Republiki Sowieckiej.

W kwietniu i maju 1940 r. NKWD zrealizowało operację katyńską, rozstrzeliwując w Lesie
Katyńskim, Charkowie i Kalininie jeńców z trzech obozów. Mordowanie więźniów
prawdopodobnie trwało do początku lata 1940 r. i odbywało się w Kijowie, Charkowie i
Chersoniu na Ukrainie oraz w Mińsku na Białorusi. Zgodnie z rozpoznanymi dotąd
dokumentami sowieckimi, w toku operacji katyńskiej zabito blisko 22 tys. jeńców
wojennych i więźniów. Notatka z 1959 r. autorstwa Aleksandra Szelepina,
przewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów ZSRS
(KGB), wskazuje na wymordowanie 21 857 osób, z czego 7305 osób z więzień Zachodniej

Ukrainy i Zachodniej Białorusi3. Liczbę tę (z dokładnością do kilkudziesięciu ofiar)
potwierdzają materiały operacyjne i ewidencyjne NKWD z 1940 r., na podstawie których od
lat dziewięćdziesiątych XX w. sporządzano listy ofiar zbrodni katyńskiej. Zgodnie z
dokumentacją NKWD/KGB, zamordowano ok. 14 600 jeńców z Kozielska, Starobielska i
Ostaszkowa (co praktycznie było zgodne z decyzją z 5 marca 1940 r.) oraz 7305 więźniów,
z których 3435 znalazło się na tzw. liście ukraińskiej. Różnica między podaną przez
Szelepina liczbą 7305 zabitych więźniów a liczbą 11 tys. wskazaną w decyzji Politbiura nie
została definitywnie wyjaśniona.

Zrekonstruowane listy zabitych są oparte na precyzyjnej dokumentacji w stosunku do



jeńców z Kozielska i Ostaszkowa oraz mniej dokładnej w odniesieniu do jeńców ze
Starobielska i więźniów z terenu USRS (lista ukraińska). Mimo tych różnic możemy
odtworzyć cztery imienne listy zamordowanych: katyńską (kozielską), kalinińską
(ostaszkowską), charkowską (starobielską) i ukraińską. W odniesieniu do listy starobielskiej
i w mniejszym stopniu innych, w wypadku pojedynczych, mniej znanych postaci nadal

mogą się pojawiać korekty ustaleń4. Nie jest to istotne statystycznie i nie ma wpływu na
ustalenia dotyczące zbiorowego profilu ofiar.

Pamiętać natomiast należy, że istnieje, choć stopniowo maleje, różnica w stopniu
przebadania zbiorowości ofiar z list jenieckich i z listy ukraińskiej. Ta ostatnia jest słabiej
opracowana nie tyle w zakresie ustalenia nazwisk, ile opatrzenia ich biogramami. Nadal
brakuje informacji o wielu figurujących na niej osobach. Dopiero zakończenie prac nad
przygotowaniem tzw. czwartej księgi cmentarnej zmieni tę sytuację i umożliwi podjęcie
pogłębionych analiz. W 2015 r. ukazał się pierwszy tom tej księgi, w której opisano

pierwszą grupę zamordowanych. Ich nazwiska zaczynają się na litery A i B5. Planowane jest
opracowanie i opublikowanie biogramów pozostałych osób. Nawet krótkie noty poszerzą
dotychczasowy stan wiedzy, ograniczający się do imienia, nazwiska, imienia ojca i daty
urodzenia, zresztą nie zawsze precyzyjnie odnotowanych w dokumentach NKWD.

Bardziej skomplikowana jest sprawa listy białoruskiej. Wobec braku imiennego wykazu ofiar
z tej listy, nie sposób z dokładnością choćby zbliżoną do pozostałych czterech list
stwierdzić, kim były ofiary z więzień na Zachodniej Białorusi. Sytuacji tej istotnie nie

zmieniają, skądinąd cenne, próby fragmentarycznego odtworzenia tej listy6. Przyjmowana
liczba blisko 4 tys. ofiar z białoruskiej listy katyńskiej nie została potwierdzona
dokumentacją ewidencyjną z 1940 r. i opiera się na informacji Szelepina z 1959 r.

W oparciu o wskazówki źródłowe, m.in. treść decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5
marca 1940 r., można jednak stwierdzić, że lista białoruska była podobna do listy
ukraińskiej, jeśli chodzi o profil ofiar. Specyfiki obu list wynikały głównie, może nawet
wyłącznie z tego, że dotyczyły innych terenów, co skutkowało obecnością na liście
ukraińskiej działaczy organizacji ukraińskich, a z drugiej strony – prawdopodobnie większą
procentowo reprezentacją ziemian na liście białoruskiej. Wobec braku udokumentowanej,
szczegółowej wiedzy o liście białoruskiej trudno się do niej odnosić w zestawieniach
grupowych.

Zawody i inne rozróżnienia

Portrety grupowe ofiar zbrodni były wielokrotnie przedstawiane w literaturze katyńskiej.
Koncentrowano się na poszczególnych, wyróżnianych według kilku kryteriów, kategoriach
ofiar. Dopiero złożenie tych elementów stwarza szansę uzyskania pełnego obrazu. Ofiary
zbrodni katyńskiej grupowano i opisywano, kierując się wieloma kluczami. Większość
zestawień dotyczy ofiar z obozów jenieckich.



Podstawowe znaczenie mają opracowania czterech zbiorczych list ofiar: jenieckich z

Katynia, Charkowa i Kalinina7 oraz więziennej z terenu USRS8. Załączane w nich przy
imieniu i nazwisku krótkie informacje biograficzne pozwalają jedynie ogólnie stwierdzić,
kim była ofiara. Opracowania te stanowią punkt wyjścia do prac nad zarysem profilu
zbiorowego.

►Czytaj całość na portalu przystanekhistoria.pl

 

Przypisy:

1 Notatka Ł. Berii do J. Stalina z propozycją wymordowania polskich jeńców wojennych, 5 III
1940 r., Moskwa, [w:] Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 1: Jeńcy nie wypowiedzianej wojny,
oprac. W. Materski i in., Warszawa 1995, s. 469–475.

2 Wyciąg z protokołu nr 13 posiedzeń Biura Politycznego KC WKP(b), 5 III 1940 r., Moskwa,
[w:] Katyń. Dokumenty…, t. 1, s. 476–477.

3 Notatka A. Szelepina dla N. Chruszczowa z propozycją zniszczenia akt ewidencyjnych
wymordowanych w 1940 r., 9 III 1959 r., Moskwa, [w:] Katyń. Dokumenty…, t. 4: Echa
Katynia, oprac. W. Materski i in., Warszawa 1995, s. 445–446.

4 W. Wasilewski, Porucznik WP Czesław Pawłowski, lekarz weterynarii – ocalony jeniec ze
Starobielska, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2016, t. 9, s. 165–184.

5 Polski Cmentarz Wojenny Kijów-Bykownia. Księga cmentarna, t. 1: Litery A–B, Warszawa
2015. Wydawnictwo stanowi pokłosie prac rozpoczętych w Radzie Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa (ROPWiM), a kontynuowanych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego RP. Wykaz ma obejmować wszystkie ofiary z listy ukraińskiej, nie tylko te,
których zwłoki NKWD ukryło w lesie Bykownia na obrzeżu Kijowa. Zamordowani, których
szczątki spoczywają obecnie na cmentarzu w Kijowie-Bykowni – wobec braku
kompleksowych, porównawczych badań genetycznych – nie zostali w większości wypadków
imiennie wyodrębnieni z ogółu osób figurujących na liście ukraińskiej.

6 M. Wyrwa, Nieodnalezione ofiary Katynia? Lista osób zaginionych na obszarze północno-
wschodnich województw II RP od 17 września 1939 do czerwca 1940, Warszawa 2015.

7 Dla obozów najważniejsze są poszczególne tomy Indeksu Represjonowanych „Karty”
i ksiąg cmentarnych ROPWiM, przykładowo dla listy starobielskiej: Indeks
Represjonowanych, t. II: Rozstrzelani w Charkowie, Warszawa 1996; Charków. Księga
cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 2003.

8 Listy katyńskiej ciąg dalszy. Straceni na Ukrainie, „Zeszyty Katyńskie” 1994, nr 4,
s. 1–114; Śladem zbrodni katyńskiej, oprac. i red. Z. Gajowniczek, Warszawa 1998.

https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/80162,Profil-ofiar-zbrodni-katynskiej.html

