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PRZEDMOWA
Katyń – to słowo jest wciąż jak niezabliźniona rana. Dzięki ujawnieniu protokołu z posiedzenia Biura Politycznego KC WKP(b) 

z 5 marca 1940 roku, wiadomo dzisiaj kto i kiedy zdecydował o wymordowaniu polskich jeńców wojennych osadzonych w obo-
zach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Decyzję o ludobójstwie podpisali: Józef Stalin – sekretarz generalny WKP(b), 
Wiaczesław Mołotow – premier i minister spraw zagranicznych ZSRR, Kliment Woroszyłow – minister obrony ZSRR oraz trzech 
innych sowieckich decydentów. Sześć osób zdecydowało o rozstrzelaniu 21 857 „osób z byłej burżuazyjnej Polski”, w tym 14 700 
oficerów Wojska Polskiego. Tych ludzi – obywateli polskich – skazano na śmierć bez wyroku sądu, wbrew prawu międzynaro-
dowemu tylko za to, że byli Polakami, przedstawicielami elity narodu, a podczas przesłuchań nie zaakceptowali ani sowieckiej 
okupacji Polski, ani też systemu władzy komunistycznej. Gdy od dnia Zbrodni Katyńskiej minęły trzy lata – 13 kwietnia 1943 roku 
Radio Berlin nadało informację o odnalezieniu przez Niemców w Lesie Katyńskim masowych grobów polskich oficerów. W na-
stępnych dniach na stronach „Nowego Kuriera”, „gadzinowego” dziennika niemieckich władz okupacyjnych Generalnej Guberni, 
zaczęto drukować listy nazwisk zamordowanych i dane o zidentyfikowanych zwłokach. 

Reakcja Rządu Polskiego w Londynie była natychmiastowa: wystąpiono do Polskiego Czerwonego Krzyża z prośbą 
o zbadanie sprawy. W oświadczeniu Rady Ministrów znalazły się słowa: „Rząd Polski piętnuje wszystkie zbrodnie na polskich 
obywatelach i odmawia prawa wyzyskiwania tych ofiar w politycznej grze przez kogokolwiek, kto winien jest tych przestępstw 
przeciw Narodowi i Państwu Polskiemu”.

Reakcja ZSRR była obłudna. W nocie z 25 kwietnia zrywającej stosunki dyplomatyczne z Polską, oskarżono Rząd Polski 
o współpracę z Niemcami. Oskarżenia te skierowano wobec państwa, które pierwsze przeciwstawiło się niemieckiej agresji 
a jego obywatele składali ogromną daninę krwi na wszystkich frontach II wojny światowej.

W historiografii przyjął się termin ,,Zbrodnia Katyńska” jako symbol martyrologii jeńców polskich z trzech obozów spe-
cjalnych – w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz więzień NKWD na obecnym terytorium Ukrainy i Białorusi. Ogrom 
nieprawości sowieckich oprawców do dziś budzi grozę, oburzenie i protesty. Warto także pamiętać, że Katyń ma jeszcze 
drugą stronę. To polityka w tle tej zbrodni. 

To nie tylko działania samych sprawców – Stalina czy Mołotowa, lecz także dramatyczne słowa premiera Wielkiej Bryta-
nii Winstona Churchilla skierowane do generała Władysława Sikorskiego, premiera Rządu Rzeczpospolitej: „… i tak ich pan nie 
wskrzesi…” Albo opinia sir Owena O’Malley’a, ambasadora Wielkiej Brytanii przy Rządzie Polskim w Londynie, który w poufnym 
memorandum do brytyjskiego gabinetu wojennego napisał 24 grudnia 1943 roku: „…W istocie byliśmy zmuszeni do nadużywania 
dobrego imienia Anglii w takim samym celu, w jakim mordercy użyli drzewek sosnowych, czyli dla ukrycia zbrodni”.

Polityka to także raport specjalnej Komisji Kongresu USA, powołanej w 1952 roku (na fali komunistycznych zbrodni wo-
jennych w Wietnamie) do zbadania Zbrodni Katyńskiej, pod przewodnictwem senatora Raya J. Maddena. Jakże znamiennie 
brzmi jej nazwa: ,,Komisja Śledcza dla Przeprowadzenia Dochodzeń co do Faktów, Dowodów i Okoliczności Masowego Mor-
du w Lesie Katyńskim”. Dziewięć tomów (2362 strony zeznań świadków, dowodów i wyników badań), które ukazały się w 1952 
roku pod tytułem „The Katyń Forest Massacre”, były wymownym i jednoznacznym wskazaniem zbrodni i zbrodniarza. Komisja 
Senacka USA zaleciła, aby całość raportu przekazano Zgromadzeniu Ogólnemu Narodów Zjednoczonych w celu „wniesienia 
skargi przed Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości przeciw ZSRR o popełnienie zbrodni, która była pogwałceniem praw 
uznanych przez wszystkie cywilizowane narody”. Nie trzeba chyba dodawać, że skarga ta nigdy nie trafiła do Trybunału i nie 
została rozpatrzona.

W walce o prawdę masakry katyńskiej ogromną rolę odegrał Rząd Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie, który pra-
cowicie i systematycznie odkrywał oraz dokumentował wszystkie fakty, do jakich mógł dotrzeć. Warto też zauważyć zmianę, 

Mariusz Błaszczak
Minister Obrony Narodowej
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jaka zaszła w Rosji po 50 latach od zbrodni katyńskiej. 13 kwietnia 1990 roku po wizycie rosyjskiego prezydenta Michaiła 
Gorbaczowa w Polsce agencja TASS opublikowała oświadczenie, w którym Rosja częściowo przyznała się do winy. Oto 
fragment: ,,Ujawnione materiały archiwalne w całokształcie pozwalają na wniosek o bezpośredniej odpowiedzialności za 
zbrodnie w Lesie Katyńskim Berii, Mierkułowa, i ich pomocników. Strona sowiecka wyrażając głębokie ubolewanie w związku 
z tragedią katyńską oświadcza, że jest ona jedną z ciężkich zbrodni stalinizmu”. 14 października 1992 roku kopie odtajnionych 
na polecenie prezydenta Rosji Borysa Jelcyna kluczowych dokumentów katyńskich, przekazał w Belwederze prezydentowi 
Rzeczpospolitej Polskiej przewodniczący Komitetu ds. Archiwów Państwowych w Rosji prof. Rudolf Pichoja. 

Wyrażam głębokie przekonanie, że materiały zebrane w tym unikatowym wydawnictwie Centralnej Biblioteki Wojskowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, staną się ważnym elementem poznawczym naszej historii. Są znakomitym materiałem 
źródłowym, prezentującym poglądy i płynące z nich dokonania na rzecz upowszechniania prawdy o Katyniu tej części Narodu 
Polskiego, która zmuszona dyktatem jałtańskim do życia na obczyźnie, nigdy nie dała się oszukać i przeniosła pamięć tej 
zbrodni w świadomość historyczną nowych pokoleń Polaków.
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WSTĘP
Katyń – to dramat niewoli i sowieckiego ludobójstwa wielu tysięcy polskich oficerów, zabijanych pojedynczo strzałem 

w tył głowy w Lesie Katyńskim i innych miejscach kaźni.
Katyń – to prawda przez długie lata okrywana kłamstwem, przemilczana przez mocarstwa, spychana na margines 

świadomości.
Katyń – to owoc zbrodniczego systemu bolszewickiego, ideologii marksistowskiej, która rzekomo w trosce o człowieka 

doprowadziła do śmierci milionów ludzi. W myśl tej ideologii można zabić bez sądu, bez żadnej winy, a odpowiedzialność za 
zbrodnię zrzucać na innych.

Katyń – to pogwałcenie prawa naturalnego, które sam Bóg wpisał w sumienie człowieka i ludzkości. Prawo zabijania 
ustanowione przez jakąkolwiek władzę, jest przeciwne prawu naturalnemu zagwarantowanemu przez Boże przykazanie 
– „Nie zabijaj”.

Ludobójcze działania II wojny światowej zostały zaprogramowane na tle nienawiści rasowej oraz etnicznej. Programy te 
odrzucały moralną zasadę przykazania „nie zabijaj” jako absolutną i powszechnie obowiązującą. Nawiązując do obłędnych 
ideologii, pozostawiły uprzywilejowanym instytucjom ludzkim prawo decydowania o życiu i śmierci poszczególnych osób, a także 
całych grup i narodów. Na miejsce Bożego „nie zabijaj” postanowiono ludzkie „wolno zabijać” a nawet „trzeba zabijać”.

Ogromne połacie naszego kontynentu stały się grobem ludzi niewinnych, ofiar zbrodni. Jan Paweł II powiedział w 1991 roku 
w Radomiu: „Korzeń zbrodni tkwi w uzurpacji przez ludzi Bożej władzy nad życiem i śmiercią człowieka”.

Pomimo wielu przeciwności konstytucyjny Prezydent Rzeczpospolitej i Rząd Polski w Londynie przez lata walczyli z całą 
determinacją o ukazanie prawdy o Katyniu i innych miejscach kaźni Polaków na „nieludzkiej ziemi”. Po II wojnie światowej 
możliwości ich działania były mocno ograniczone. Starano się jednak zachować powszechną pamięć o zbrodni. Wydano wiele 
książek, powstały tysiące publikacji prasowych, odsłonięte zostały pomniki i tablice pamiątkowe. Wielki Syn Polski, ks. Władysław 
Kardynał Rubin mówił: „Opasaliśmy świat pomnikami katyńskimi, by pamięć i sens ich ofiary nie były zapomniane”.

18 września 1976 roku na londyńskim cmentarzu Gunnersbury odsłonięto Pomnik Katyński, efekt wieloletnich starań 
emigracji niepodległościowej w Wielkiej Brytanii i naszych brytyjskich przyjaciół. Ambasador ZSRR w Londynie złożył w Foreign 
Office dwanaście wizyt z żądaniem wydania zakazu tej uroczystości, która miała stać się manifestacją prawdy. W odsłonięciu 
pomnika nie uczestniczyli przedstawiciele rządów naszych wojennych zachodnich sojuszników. Biało-czerwony wieniec złożyła 
wówczas u stóp obelisku Margaret Thatcher, ówczesna przewodnicząca opozycji, a Winston Churchill (wnuk wojennego premiera) 
przeprosił Polaków za lata zakłamywania prawdy. Na oficjalne potwierdzenie trzeba było czekać do 11 kwietnia 2003 roku, 
gdy Denis MacShane, minister do spraw europejskich wręczył Ryszardowi Kaczorowskiemu, b. Prezydentowi Rzeczpospolitej 
Polskiej na Uchodźstwie, raport historyków Foreign Office w sprawie Katynia. Brytyjski polityk uznał wówczas, że to opracowanie 
„stwarza okazję do refleksji nad poświęceniem i odwagą narodu polskiego, który tak wiele wniósł do zwycięstwa aliantów 
w II wojnie światowej”.

Przed rodakami w Ojczyźnie, działającymi w suwerennej Polsce w zupełnie innych warunkach niż Emigracja Niepodle-
głościowa w Wielkiej Brytanii, ciąży nie tylko moralny obowiązek zabezpieczenia pamięci o sowieckich zbrodniach dla przyszłych 
pokoleń Polaków. Obowiązek ten nie ogranicza się jedynie do troski o pamięć historyczną. Całkowicie nienaruszona pozostała 
płaszczyzna prawna ludobójstwa sowieckiego. Żaden trybunał międzynarodowy nie osądził tych zbrodni, tak jak uczyniono 
w Norymberdze z ludobójcami niemieckimi. Od osądzenia i potępienia zbrodniarzy zależeć będą przyszłe stosunki z narodem 
rosyjskim. Rzetelna postawa instytucji i osób, które nie pozwoliły na ukrycie mordu przed światem i doprowadzą do aktu dziejowej 
sprawiedliwości, zasługuje na naszą wdzięczność.

dr Jan Tarczyński
Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
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OD REDAKCJI
Gdyby nad masowym grobem Polaków pod Smoleńskiem stanął mędrzec, któ-
ry zawsze twierdził, że wszystko już było, że nie ma rzeczy nowej pod słońcem, 
tam, na widok tysięcy zwłok pomordowanych oficerów, załamałaby się jego 
pewność, i powiedziałby, że tego jeszcze nie było. […] Dzieje nie przeka-
zały nam wypadku tak totalnego mordu, dokonanego w sposób tak nikczemny 
i w jeszcze bardziej nikczemny sposób zatajonego.

Z. Nowakowski, Castrum doloris,  
„Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie” 1943, nr 18 z 2 maja, s. 1.

W 2020 roku przypada 80 rocznica zbrodni katyńskiej. Prezentowana publikacja Zbrodnia Katyńska w polskiej prasie 
niepodległościowej w Wielkiej Brytanii z lat 1943-1956 ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego zawiera wybór materiałów źródłowych z najważniejszych polskich tytułów prasowych ukazujących się w Wiel-
kiej Brytanii staraniem ówczesnej emigracji niepodległościowej. 

Kwerendą objęto periodyki, znajdujące się w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej, wydawane w latach 1943-1956 
przez emigracyjne ugrupowania o zróżnicowanych poglądach politycznych. Podstawowym źródłem najwcześniejszych do-
niesień prasowych o zbrodni katyńskiej był „Dziennik Polski”, oficjalny organ Ministerstwa Informacji i Dokumentacji Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej, wydawany w Londynie w latach 1940-1943 oraz „Dziennik Żołnierza”, organ 10 Brygady Kawalerii 
Pancernej, wychodzący w Szkocji w latach 1940-1943. Ostatni numer ukazał się 31 grudnia 1943 roku. Po przymusowej fuzji 
oba tytuły od 3 stycznia 1944 roku ukazywały się jako „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”. 

Publikacja zawiera także szereg artykułów z tygodnika „Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie”, wydawanego 
w Paryżu i Londynie w latach 1940-1944. Ukazywały się pod tą nazwą do 13 lutego 1944 roku. Pierwszy numer wzno-
wionych „Wiadomości” ukazał się 7 kwietnia 1946 roku. Kolejnym tytułem był tygodnik, później dwutygodnik „Orzeł Biały. 
Polska Walcząca o Wolność”, wydawany w Brukseli, następnie w Londynie od 1943 roku przez Stowarzyszenie Polskich 
Kombatantów. To na jego łamach zamieszczana była od września 1948 do maja 1949 roku „Lista imienna zaginionych 
w ZSRR polskich jeńców wojennych z obozów Kozielsk – Ostaszków – Starobielsk”, będąca uzupełnieniem dokumentów 
zawartych w pracy „Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów”. Centralna Biblioteka Wojskowa nie ma kompletu tego tytułu, bra-
kujące części to odcinki 1-2 oraz 4-6. Obiektem wnikliwej kwerendy stały się także następujące tytuły: „Polska Walcząca. 
Żołnierz Polski na Obczyźnie”, wychodzący w Londynie w latach 1945-1949. „Polska Walcząca” była wojskowym tygodnikiem 
społeczno-politycznym. W listopadzie 1946 roku tygodnik miał podtytuł „Kombatant Polski na Obczyźnie”, jego wydawcą 
było Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Ostatni numer „Polski Walczącej” ukazał się z datą 13-20 sierpnia 1949 roku. 
Następnie „Polska Walcząca” stała się dodatkiem kombatanckim do „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”. Kolejnymi 
tytułami, z których dokonano wyboru artykułów, były: „Nowiny 4 Dywizji Piechoty” (tygodnik Koła Żołnierzy 4 Dywizji Piechoty 
Polskich Sił Zbrojnych); „Przegląd Polski’” (miesięcznik informacyjno-kulturalny Stronnictwa Narodowego); „Lwów i Wilno” 
z lat 1946-1950, wydawany przez Związek Ziem Północno-Wschodnich; „Skrzydła. Wiadomości ze Świata”, tygodnik/dwu-
tygodnik wychodzący w Londynie w latach 1940-1948, od 1946 roku był wydawany przez Wydział Informacji Dowództwa 
Sił Powietrznych w Londynie jako organ Samopomocy Lotniczej; „Niepodległość”, wydawana w latach 1948-1956; „Diariusz 
Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej”; dwutygodnik, następnie tygodnik „Jutro Polski = Poland of Tomorrow”, oficjalny 

Maksymilian Sokół-Potocki
Przewodniczący Zespołu Redakcyjnego CBW
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organ Polskiego Stronnictwa Ludowego; tygodnik „Głos Powszechny”, wydawany w Londynie od czerwca 1955 roku do 
kwietnia 1958 roku. Pismo otrzymywało wsparcie finansowe Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.

Materiały zostały wybrane przez pracowników Działu Bibliografii Wojskowej CBW. Zostały uporządkowane chronologicz-
nie w obrębie poszczególnych tytułów. Artykuły przedstawione są w układzie dwuszpaltowym, co pozwala na wygodne stu-
diowanie ich treści. Zaprezentowano oryginalne nagłówki (często pozbawione polskich znaków). Wynikało to z braku polskich 
czcionek, a także zecerów, którzy potrafiliby składać polskie pismo.

Prezentowana publikacja to kolejne wydawnictwo Centralnej Biblioteki Wojskowej wpisujące się w szeroki zakres działań 
resortu obrony narodowej, prowadzonych na rzecz utrwalania w świadomości historycznej Polaków. Jest nie tylko uzupeł-
nieniem luki w historiografii na temat Zbrodni Katyńskiej, ale także unikatowym materiałem źródłowym, prezentującym zma-
gania z „kłamstwem katyńskim” tej części społeczeństwa polskiego, które w wyniku ustaleń jałtańskich nie mogła wrócić do 
Ojczyzny. 



PRO MEMORIA
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KATYŃ – WALKA O PRAWDĘ
dr Jarosław Szarek
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Katyń – to słowo urosło do rangi symbolu. Jednego z najważniejszych dla naszej wspólnoty, określającego bowiem nie 
tylko zbrodnię i kłamstwo na niebywałą skalę, ale też wolę przetrwania, sprzeciw wobec manipulacji, walkę o prawdę. 

Kłamali nie tylko sprawcy – przedstawiciele najwyższych władz państwowych Związku Sowieckiego, ale także, co dla 
nas bardziej bolesne i mniej zrozumiałe, politycy wolnego świata. Pozwolili się upodlić i wciągnąć w kremlowską grę. Chociaż 
mieli dostęp do danych potwierdzających winę Sowietów, milczeli, wspierając Moskwę przeciw pozbawionym głosu Polakom. 
Ze strachu przed rozpadem koalicji z ZSRS Franklin D. Roosevelt i Winston Churchill wymogli na legalnym Rządzie Rzeczy-
pospolitej Polskiej, by wycofał wniosek do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o zbadanie sprawy, a gazety amerykań-
skie i brytyjskie pod naciskiem władz przez kilka lat nie publikowały żadnych informacji o dołach śmierci w Lesie Katyńskim. 
Dlatego właśnie Ferdynand Goetel pisał o zwycięstwie, jakie „odnosi ciemny zbrodniarz katyński nad całym »oświeconym« 
światem zachodnim”, o zwycięstwie, „którego my, naiwni, impulsywni Polacy, zrozumieć nie chcemy i nie możemy. Gdyż 
wchodzi w grę cała nasza wiara w Zachód i moralną wartość jego kultury”. 

Nigdy jednak nie zabrakło ludzi broniących prawdy z wielką determinacją – czasem za najwyższą cenę. Zatriumfowała 
ostatecznie dzięki ich wysiłkowi. Gromadzili świadectwa katyńskie i upowszechniali rzetelną wiedzę o faktach. Byli wśród 
nich Polacy na emigracji, pozbawieni możliwości powrotu do okupowanego przez ZSRS kraju. Szczególne miejsce w dziejach 
powojennego uchodźstwa zajmuje Wielka Brytania, gdzie swą siedzibę miały legalne, choć pozbawione międzynarodowego 
uznania władze Rzeczypospolitej z Prezydentem i Rządem RP na czele. Wokół tego centrum rozwijała się żywa tkanka spo-
łeczna organizacji oraz instytucji tworzonych przez tysiące naszych rodaków, budujących skrawek Niepodległej na brytyjskiej 
ziemi. Wielu z nich pobyt na nieludzkiej ziemi uczynił odpornymi na komunistyczne zmyślenia – wszak sami daremnie czekali, 
aż zaginieni oficerowie – jeńcy wojenni – nadciągną do formującej się w Sowietach od 1941 roku Armii Polskiej. 

Przekazywanie światu prawdy o sowieckiej zbrodni z 1940 roku wygnańcy uczynili jednym z fundamentów swej misji. 
Opublikowali – również w języku angielskim – na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej kolejne raporty katyńskie 
autorstwa przedwojennego sowietologa, jeńca Griazowca i łagiernika Wiktora Sukiennickiego; wydali wielki akt oskarżenia 
Sowietów „Zbrodnię katyńską w świetle dokumentów z przedmową Władysława Andersa” pióra Józefa Mackiewicza, świadka 
niemieckiej ekshumacji w 1943 roku; kompletowali listy ofiar zbrodni – jeńców z obozów specjalnych NKWD w Starobielsku, 
Kozielsku i Ostaszkowie.

Trwali przez lata, często osamotnieni, nakłaniani do milczenia. „Żeby nie psuć humoru angielskiej ulicy… / Żeby nie robić 
gwałtu z jednego Katynia, / krzywdę połknąć, pysk stulić i nie szukać racji – / w imię demokracji. / […] A jeszcze kto napisze: 
»Polacy faszyści! / Basują Goebbelsowi z wspólnej nienawiści / Do sowieckiego raju… ręka rękę myje«… / Jak polski demo-
krata ten zarzut przeżyje?” – ironizował Marian Hemar. 

Nie poddali się nigdy, a publikacja „Zbrodnia katyńska w polskiej prasie niepodległościowej w Wielkiej Brytanii z lat 
1943–1956 ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” stanowi ilustrację tych zmagań – 
zmagań, które trwały dużo dłużej niż omówiony w niej okres.

Dopiero 18 września 1976 roku na cmentarzu Gunnersbury w Londynie, dzięki wieloletnim staraniom niepodległościowej 
emigracji i jej brytyjskich przyjaciół, odsłonięto pomnik katyński. Miał wznosić się w przestrzeni publicznej, ale na to nie zgo-
dziły się władze Zjednoczonego Królestwa, ustępując sowieckim protestom. Na marmurowym obelisku wyryto napis „Katyn 
1940” – jedynie w ten sposób, podając datę, można było wskazać sprawców. Inskrypcja na tablicy, oddająca ówczesny stan 
wiedzy o Zbrodni Katyńskiej, głosi: „Pamięci 14 500 polskich jeńców wojennych, którzy w 1940 zniknęli z obozów w Kozielsku, 
Starobielsku i Ostaszkowie, i z których 4500 zidentyfikowano później w masowych grobach w Katyniu w pobliżu Smoleńska”. 
„Zniknęli”… – na takie niejasne sformułowanie zezwoliły brytyjskie władze. Odmówiły udziału w uroczystości przedstawicieli 
rządu i asysty wojskowej. Oto jeszcze jeden dowód na to, że droga do prawdy nawet w wolnym świecie nie była prosta. Ale 
tylko ci, którzy zdecydowali się nią podążyć, wypełnili niepisany testament zamordowanych nad katyńskimi dołami, w enka-
wudowskich piwnicach Kalinina i Charkowa: wykrzyczeć światu prawdę o sowieckim ludobójstwie – jak uczynili to autorzy 
i redaktorzy polskiej prasy niepodległościowej w Wielkiej Brytanii. 
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PAMIĘĆ NIE DAŁA SIĘ ZGŁADZIĆ
Jan Józef Kasprzyk
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

I tylko pamięć została 
Po tej katyńskiej nocy…

Pamięć nie dała się zgładzić, 
Nie chciała ulec przemocy.

I woła o sprawiedliwość
I prawdę po świecie niesie,
Prawdę o jeńców tysiącach

Zgładzonych w katyńskim lesie.
Feliks Konarski

Pamięć o zbrodni katyńskiej, o ludobójstwie dokonanym przez sowiecką Rosję na ponad 22 tysiącach polskich oficerów, 
mimo usilnych starań komunistycznego aparatu propagandy, przetrwała. Żyła w rodzinach ofiar, wśród towarzyszy broni 
i ocalałych zesłańców, którzy natychmiast po zawarciu układu Sikorski-Majski rozpoczęli poszukiwania zaginionych kolegów 
i krewnych. Czy Stalin podczas kremlowskich rozmów z gen. Władysławem Sikorskim i gen. Władysławem Andersem na 
serio zakładał, że Polacy dadzą się zbyć uwagami w rodzaju: „oni [oficerowie] uciekli do Mandżurii”? W sowieckich realiach 
instynkt samozachowawczy nakazywał wiedzieć jak najmniej, bo normą było, iż ludzie zbyt dociekliwi znikali w sposób 
dosłowny. Ale rozmawiając z generałami Sikorskim i Andersem Stalin miał do czynienia z ludźmi wolnymi, przywódcami 
narodu polskiego, którego zastraszyć się nie dało. Straszliwa prawda o losie jeńców z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska, 
szybko wyszła na jaw, trzeba ją było zatem przykryć niewyobrażalną machiną kłamliwej propagandy, której echa niestety 
pobrzmiewają do dziś. 

Obecnie nie można w tej sprawie otwarcie kłamać, z archiwów wydobyte zostały źródła wprost wskazujące sprawców. 
Można jednak tę prawdę zaciemniać poprzez umiejętne manipulowanie historią. Jeśli we współczesnej rosyjskiej narracji na 
liście miejsc zbrodni hitlerowskich najeźdźców stale przywoływany jest Chatyń, to nie jest to przypadkowe. Spośród tysięcy 
wiosek będących celem niemieckich represji wybrano tę, której nazwę łatwo pomylić z Katyniem. W świat wędruje przekaz: 
w Chatyniu niemieccy najeźdźcy dokonali straszliwej zbrodni. Założenie jest takie, że świat atakowany ciągle tysiącami informa-
cji, nie będzie zagłębiał się w sprawę Katynia, jeśli tę nazwę przypadkiem usłyszy.

I dlatego niezmiennym zadaniem państwa polskiego i każdego świadomego obywatela Rzeczypospolitej jest pielęgno-
wanie pamięci o zbrodni katyńskiej i wskazywanie jej sprawców. Aby – jak pisał przywołany Feliks Konarski – pamięć nie 
dała się zgładzić. Jest to zadanie, które wykonywane być powinno zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym, 
tak aby prawda o gehennie narodu polskiego i o Golgocie Wschodu, której częścią stał się Katyń, docierała do opinii między-
narodowej. 

Obserwując rzecz z polskiej perspektywy, widzimy i zauważamy więcej, gdyż sami staliśmy się obiektem sowieckiej 
agresji. Wiemy, że Katyń nie wziął się znikąd, że był on pokłosiem diabelskiego paktu Hitler-Stalin podpisanego 23 sierpnia 
1939 roku przez ministrów spraw zagranicznych obu totalitarnych imperiów – Ribbentropa i Mołotowa. Bez tego paktu nie by-
łoby II wojny światowej, za której rozpętanie winę ponoszą dwa państwa: niemiecka III Rzesza i sowiecka Rosja. Skoordyno-
wany z dwóch stron atak i rozbiór dokonany w 1939 roku nie był końcem lecz początkiem owocnej współpracy między Niemcami 
i Związkiem Sowieckim. Jesienią 1939 roku m.in. w Zakopanem przedstawiciele niemieckiego i sowieckiego aparatu terroru 
wspólnie konferowali, omawiając metody zwalczania polskiego podziemia. Niemal równocześnie zarówno w niemieckiej, jak 
i sowieckiej strefie okupacyjnej zainicjowano represje, uderzające w pierwszej kolejności w polskie elity.

Po niemieckiej stronie były aresztowania polskich profesorów, czy masowe egzekucje w Palmirach i w Piaśnicy. Sowieci 
przeprowadzili masowe aresztowania i deportacje, a wiosną 1940 roku w krótkim czasie zgładzili jeńców z obozów w Kozielsku, 
Starobielsku i Ostaszkowie. Cel był bardzo podobny. Eksterminując polskie elity, Niemcy chcieli z naszego narodu uczynić 
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społeczność niewolniczą. Sowieci zaś zamierzali „wyhodować” nową odmianę człowieka, człowieka sowieckiego, wykorzenio-
nego, pozbawionego pamięci i samodzielności, słowem – człowieka bez właściwości.

Przeszkodą na drodze do realizacji tych celów była polska inteligencja – warstwa skupiająca ludzi gruntownie i wszech-
stronnie wykształconych, oddanych służbie i przechowujących pamięć. Etos służby i obowiązku był w tym środowisku wynie-
siony bardzo wysoko. Ocenia się, że podczas II wojny światowej życie straciło 35 procent polskich inteligentów. W tym sensie 
obaj okupanci zadziałali solidarnie i skutecznie przeprowadzili część swoich zbrodniczych planów. Na szczęście nie założyli, 
że w okresie międzywojennym, a nawet jeszcze wcześniej inteligenci wykonali pracę u podstaw, która dzieło zniewalania 
uczyniła daremnym. Ocalało wystarczająco wielu inteligentów i wystarczająco wielu przedstawicieli innych warstw społecz-
nych do nich dołączyło, by skutecznie przeciwstawić się machinie kłamstwa. Dużą rolę odegrał w tym Kościół katolicki, 
a także rodziny, w których kultywowano tradycję niepodległościową. I dlatego komuniści, budując powojenny „ład” w Polsce, 
którego jednym z fundamentów było kłamstwo katyńskie, stali w tym względzie na straconej pozycji.

Komunizm w PRL przechodził różne fazy i potrafił też kusić na różne sposoby, oferując perspektywy wygodniejszego 
życia za cenę akceptacji systemu i włączenia się w jego tryby. Ale dla niejednego „kuszonego” przez komunistów, właśnie pa-
mięć o Katyniu była hamulcem wstrzymującym przed kapitulacją i moralnym kompromisem. Wchodzić w układy z ideowymi 
sojusznikami morderców naszych braci? To nie wchodziło w grę.

Pamięć o tej zbrodni przetrwała także za sprawą niezwykle odważnych ludzi, którzy historię Katynia skutecznie wprowa-
dzali do krwioobiegu narodowej pamięci. Pamięć przetrwała, bo na jej straży, na przekór złu i propagandzie komunistycznej, 
stali w Polsce tacy ludzie jak Adam Macedoński, prof. Jerzy Łojek, Wojciech Ziembiński, Stefan i Andrzej Melakowie, czy ks. 
Stefan Niedzielak. Księdza Niedzielaka nieprzypadkowo określa się mianem „ostatniej ofiary Katynia”. Sprawie tej poświęcał 
wiele czasu i energii, budząc rosnącą irytację komunistycznych służb. Wreszcie został zamordowany przez komunistyczne 
komando śmierci (nazywane „działaniem nieznanych sprawców”), niemal w przededniu rozpoczęcia obrad okrągłostołowych. 
Walka o pamięć trwała bowiem aż do końca PRL. 

Katyń, Piatichatki, Miednoje miały być miejscami zapomnianymi przez ludzi, dziś pielgrzymują tam tysiące. Celem tych 
pielgrzymek są polskie cmentarze wojenne, wzniesione z inicjatywy Federacji Rodzin Katyńskich i Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa.

Dziesięć lat temu na uroczystości do Katynia udawał się wraz z liczną delegacją Prezydent Rzeczypospolitej prof. Lech 
Kaczyński. Planował tam wygłosić przemówienie, w którym zawarte było między innymi zdanie: „Tak jak kłamstwo katyńskie 
było fundamentem PRL, tak prawda o Katyniu jest fundamentem wolnej Polski”. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy straż-
nikami tej prawdy. Oficerowie ginęli w Katyniu w imieniu naszej zbiorowości. Wraz nimi do grobu składano Polskę, nazwaną 
przez Mołotowa „pokracznym bękartem traktatu wersalskiego”. 

W tej pielgrzymce do Katynia, która znalazła swój tragiczny finał pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku, towarzyszył 
Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu ostatni Prezydent II RP Ryszard Kaczorowski oraz ówczesny Kierownik Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski. Rok przed śmiercią właśnie w Katyniu wypowiedział 
następujące słowa: „Wiemy, że zło nie jest wieczne i wszechmocne. I wiemy, że dwa państwa, które sprzysięgły się w pakcie 
Ribbentrop-Mołotow przeciwko Polsce, by Polskę na trwałe wymazać z mapy Europy, by wyniszczyć polski naród – te pań-
stwa dzisiaj nie istnieją. III Rzesza upadła, miała liczyć tysiąc lat, upadła w 1945 roku, a kilkadziesiąt lat później upadł Związek 
Radziecki. A Polska żyje i jest niepodległa. I Polska pamięta o swoich ofiarach, pamięta o wciąż niezagojonych ranach”.

W Muzeum Katyńskim przechowywane są pamiątki po zamordowanych. Każdy z tych przedmiotów ma swoją historię, 
każdy z nich stanowi swego rodzaju relikwię. Ludzie odeszli, przedmioty pozostały. Ale patrząc na nie, myślimy o ich właści-
cielach. „Nie całkiem umarli”. Od Zbrodni Katyńskiej upłynęło osiemdziesiąt lat, ale pamięć wydaje się coraz silniejsza. W ca-
łym kraju zasadzane są Dęby Pamięci – symbole mocy, dające poczucie zakorzenienia w przeszłości. Instytucje zajmujące 
się pamięcią zbierają owoce swej pracy, rośnie świadomość i historyczna wiedza w tym zakresie. 

Zapewne wielu zamordowanych oficerów nie zdążyło spisać testamentu. Ale istnieje ich niepisany testament. I każdy 
z nas ma obowiązek go realizować. 
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KOMITET KATYŃSKI  
WOBEC SOWIECKIEGO LUDOBÓJSTWA  

NA POLSKICH OFICERACH Z 1940 ROKU
Andrzej Melak
Prezes Komitetu Katyńskiego, Poseł na Sejm VIII kadencji 

W katyńskim lesie smutne rosną drzewa.
W katyńskim lesie nawet ptak nie śpiewa. 

W ogromnej ciszy ginie krzyk rozpaczy. 
W uszach dzwoni tylko śmiech katów siepaczy.*

80 lat temu zbrodniczy rozkaz najwyższych władz ZSRS z 5 marca 1940 roku wydał wyrok śmierci na będących w niewoli 
jeńcach; polskich oficerach chronionych prawami wojny i konwencjami. W myśl sojuszu z Hitlerem, Stalin i najwyższe władze 
WKP(b) postanowiły zgładzić elitę polskiego narodu.

Porozumienie, pomiędzy Gestapo a NKWD, przewidywało współpracę, wymianę informacji i likwidację wszelkich oznak 
oporu w podbitym i podzielonym Kraju. Niemcy realizowały likwidację polskich elit w ramach Akcji AB, Rosjanie zaś poprzez 
likwidację jeńców obozów w Ostaszkowie, Kozielsku i Starobielsku oraz wywózkę polskich elit do Kazachstanu i na Syberię.

Atak Adolfa Hitlera na swego najlepszego sojusznika Józefa Stalina w czerwcu 1941 roku, wepchnął przywódcę Związku 
Sowieckiego, wbrew jego pierwotnej woli, do grona aliantów i sojuszników Polski. Porozumienie Sikorski-Majski i możliwość 
utworzenia na terenie ZSRS polskiej armii umożliwiła uratowanie tysięcy polskich jeńców.

Zgłaszali się ludzie – cienie, chorzy, wyczerpani, nie mogący utrzymać broni. Wśród kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy, 
brak było wielu internowanych w 1939 roku oficerów. Polskie starania i rozmowy ze Stalinem nie dały rezultatu; sugerował 
ucieczkę oficerów do Mandżurii. Poszukiwania, rozmowy z uratowanymi z Griazowca wskazywały, że oficerowie byli wywoże-
ni w zorganizowany sposób. Kwiecień 1943 roku kończy wszelkie spekulacje. Niemcy ogłaszają światu odkrycie tysięcy ofiar: 
ciał polskich oficerów w Katyniu.

Ekshumacje, z udziałem wielu specjalistów z podbitych przez Niemców krajów, wykazały, że są to zwłoki zaginionych 
jeńców polskich. Znalezione przy zwłokach dokumenty, zapisy, prasa wskazują termin zbrodni: wiosna 1940 rok. Udało się 
zidentyfikować tysiące ofiar, ich listy drukowały „gadzinówki” w okupowanym kraju. Rodzina, znajomi dowiadywali się o losie 
zaginionych. 

Zwłoki jednej z ofiar wskazywały, że zamordowaną była kobieta. Jej czaszkę pierwotnie przewieziono do Wrocławia, a po 
wojnie, pomimo intensywnych poszukiwań prowadzonych przez agentów NKWD i UB, nie została przez nich odnaleziona. 
Po latach czaszka została zidentyfikowana jako należąca do ppor. pilot Janiny Lewandowskiej, córki gen. Józefa Dowbór-Muśnic-
kiego, dowódcy Powstania Wielkopolskiego, jedynej kobiety zamordowanej w Katyniu. Jej siostra Barbara w ramach akcji AB 
została zamordowana przez Niemców w czerwcu 1940 roku w podwarszawskich Palmirach. Czaszka Janiny Lewandowskiej, 
w asyście Wojska Polskiego, została pochowana 4 listopada 2005 roku w Lusowie w grobie rodziny Dowbór-Muśnickich.

Rząd Rzeczpospolitej w Londynie po ujawnieniu ciał ofiar w 1943 roku poprosił Międzynarodowy Czerwony Krzyż o po-
moc i udział w identyfikacji oficerów. Rosjanie oskarżyli Polaków o współpracę z Niemcami i zerwali stosunki dyplomatyczne 
z polskim rządem. Są na tyle silni, że alianci godzą się pozostawić osamotnioną Polskę, swego sojusznika, łamiąc moralne 
zasady i popierając stalinowską Rosję z czysto koniunkturalnych powodów. Polakom pozostaje wieloletnia walka o katyńską 
prawdę. Toczy się ona zarówno na obczyźnie, jak i w okupowanym kraju. 

Katyńskie kłamstwo stało się aktem założycielskim – kamieniem węgielnym PRL. Wszelkie próby podważenia tego 
kłamstwa groziły śmiercią lub więzieniem. W Londynie Prezydent Rzeczpospolitej i Rząd Polski na Uchodźstwie wspierani 
przez emigrację niepodległościową starali się upamiętnić ofiary, ale miejscowe władze długo nie wydawały na to zgody. Po-
mimo to, 18 września 1976 roku odsłonięto pomnik katyński na cmentarzu Gunnersbury.

* Andrzej Melak, „Katyń” (fragment), Warszawa 2010 (rps).
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W Warszawie, w tym czasie, powstaje konspiracyjny Komitet Katyński, założony przez Stefana Melaka, jego braci 
Andrzeja, Sławomira i Arkadiusza oraz księdza Wacława Karłowicza.

Naszym celem jest upamiętnienie zamordowanych polskich jeńców i przerwanie kłamstwa katyńskiego. Grupa, w której 
byli ksiądz Wacław Karłowicz, Arkadiusz Melak i Stanisław Soszyński wykonała projekt pomnika katyńskiego. Pomnik został 
postawiony konspiracyjnie przez członków Komitetu Katyńskiego – bez zgody władz, 31 lipca 1981 roku, w wigilię rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego. Miała go zobaczyć 1 sierpnia cała Warszawa i kilkadziesiąt tysięcy żyjących jeszcze 
powstańców i mieszkańców Miasta Nieujarzmionego. 

Poszczególne elementy pomnika wykonali warszawscy kamieniarze. Każdy element został wykonany w innym zakła-
dzie. Litery także zostały wykonane w różnych odlewniach tak, by nie zdradzić wykonawcom treści inskrypcji zaplanowanych 
na pomniku.

Inspiracją dla członków Komitetu Katyńskiego były informacje z Londynu i odsłonięcie tam pomnika katyńskiego. 
Pomnik został złożony i postawiony w godzinach południowych 31 lipca 1981 roku na Powązkach w tzw. Dolince Katyń-

skiej i choć został już pierwszej nocy zrabowany, to przerwał symbolicznie katyńskie kłamstwo i zmowę milczenia, wyzwolił 
pokłady odwagi i konieczność głoszenia prawdy. 

Na rozkaz nadzorców PRL z Moskwy, pomnik zrabowano, zbezczeszczono i uprowadzono na 14 lat. W tym czasie 
władający Polską na rozkaz Kremla gen. Wojciech Jaruzelski postawił na cmentarzu powązkowskim pomnik – fałszywkę – 
z napisem: „Żołnierzom polskim, ofiarom hitlerowskiego faszyzmu, spoczywającym w ziemi katyńskiej”, a na krzyżu została 
umieszczona obraźliwa dla prawdy i pamięci data: 1941, zacierająca prawdę o sowieckim sprawstwie zbrodni. Autorem tego 
tworu był rzeźbiarz Ryszard Ciechanowski.

Ta akcja władz PRL, przypisująca dokonanie zbrodni katyńskiej Niemcom, wywołała oburzenie Polaków, a szwajcarska 
gazeta „Neue Zuricher Zeitung” napisała: „Decyzja Jaruzelskiego, by odstąpić od stanowiska poprzedników, jest w opinii 
wielu Polaków o tyle zastanawiająca, że przyjęcie sowieckiej wersji zbrodni katyńskiej oznacza zhańbienie symboli marty-
rologii Narodu. Co do tego wydają się zgodni zarówno polscy komuniści jak i niekomuniści, wierzący i niewierzący. Panuje 
przekonanie, że dla Jaruzelskiego oznacza to wręcz całkowity upadek na dno narodowej zdrady”.

W lipcu 1989 roku, a więc w początkach przemian w kraju, oryginalny pomnik został podrzucony pod mur ogrodzenia 
cmentarza powązkowskiego; był doskonale zapakowany i w nieskazitelnym stanie, z wyjątkiem ubytków części liter z brązu. 
Brak było 300-kilogramowego łańcucha spinającego poszczególne elementy pomnika (prawdopodobnie łańcuch został prze-
topiony i powstał z niego jeden z pomników utrwalaczy władzy ludowej). Rozpoczęły się starania o jego powrót w pierwotne 
miejsce, do Dolinki Katyńskiej. Opór władzy, propagowanie kłamstwa katyńskiego, uniemożliwiały jego ponowne postawie-
nie. Walka i spory trwały wiele lat i dopiero 8 września 1995 roku pomnik został powtórnie zmontowany i odsłonięty, stoi 
jednak w Dolince Katyńskiej w towarzystwie pomnika-fałszywki Jaruzelskiego, na której dokonano wyłącznie zmiany daty 
zbrodni w treści napisu: z 1941 na 1940 rok. 

Dziś polityka Rosji, zakłamana i fałszująca historię, rozwija się w najlepsze. Zbrodnia katyńska nie została osądzona 
i ukarana, a to rodzi obawy o jej powtórzenie, co miało miejsce w byłej Jugosławii, w Afryce i Azji.

Katyń ma być przestrogą dla możnych tego świata, że nieosądzone zbrodnie mogą się zawsze powtórzyć. Dziś, w 80. 
rocznicę tej zbrodni, Polska oczekuje zwrotu katyńskich dokumentów, tj. teczek personalnych zamordowanych i rekompensa-
ty w postaci przeproszenia, przyznania się do zbrodni i prawdy historycznej.

Komitet Katyński był inicjatorem budowy wielu tablic i upamiętnień w Warszawie, całej Polsce i na świecie. Powstały 
liczne tablice w stołecznych kościołach, m.in. św. Antoniego, św. Anny, Św. Krzyża i św. Wacława. Zbudowaliśmy pomnik 
katyński na Podwalu, u wrót Starego Miasta, obok Placu Zamkowego. Dostarczyliśmy i zamontowaliśmy tablice katyńskie 
w Domu Polskiego Żołnierza im. gen. Władysława Andersa w Paryżu, w amerykańskiej Częstochowie – Doylestown, w pol-
skiej Concordii w niemieckim Zagłębiu Ruhry. Przy ul. Tadeusza Hołówki w Warszawie znalazła się tablica na fasadzie 
kamienicy, w której do wojny mieszkał oficer WP zamordowany w Katyniu – Węgier z pochodzenia, kpt. Emanuel Korompay. 
W domu przy ul. Hołówki mieszkało przed wojną aż 20 oficerów, którzy stali się ofiarami zbrodni katyńskiej. Z kolei na fron-
cie kamienicy przy ul. Miodowej 1 zamontowaliśmy tablicę w hołdzie jej mieszkańcowi, także ofierze zbrodni katyńskiej,  
por. Stefanowi Sułkowskiemu. Komitet zorganizował dziesiątki konferencji, prelekcji, które przypominały i nagłaśniały prawdę 
o nieznanej, sowieckiej zbrodni. Wydał także, w stanie wojennym, kilka książek o tematyce katyńskiej, a także kilka publikacji 
o zbrodni katyńskiej.

W 1991 roku Komitet dostarczył i postawił dwa kilkumetrowe metalowo-drewniane krzyże w nowo ujawnionych miejscach 
tajnych pochówków ofiar zbrodni katyńskiej w Charkowie i Miednoje. Po drodze, w Moskwie, w czasie spotkania w Dumie 
ZSRS, w czasie puczu Janajewa, ponad 60 deputowanych swoimi podpisami potwierdziło na wniosek Komitetu Katyńskiego 
sowieckie sprawstwo zbrodni katyńskiej i domagało się ujawnienia całej prawdy o niej. 

Na wniosek Komitetu Katyńskiego Instytut Pamięci Narodowej w 2004 roku podjął śledztwo katyńskie.
10 kwietnia 2010 roku zginał w drodze do Katynia Stefan Melak, współtwórca i przewodniczący Komitetu Katyńskiego. 

Po pół roku na miejsce tragedii Komitet Katyński dostarczył pierwsze upamiętnienie: tablicę z inskrypcją poświęconą ofiarom 
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kwietniowej katastrofy. Rosjanie nie pogodzili się z tym faktem i usunęli tablicę w przeddzień pierwszej rocznicy tragedii 
smoleńskiej. Odzyskana i sprowadzona do Polski tablica stała się centralnym elementem epitafium smoleńskiego na Jasnej 
Górze, u wrót kaplicy z cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Profanacja dokonana przez Rosjan spowodowa-
ła, że tysiące podobnych tablic znalazło swoje miejsce w świątyniach i miejscach publicznych na całym świecie – z inicjatywy 
Polaków i Polonii rozsianej na wszystkich kontynentach.
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W nieobecności Prezesa T. Filipowicza Wiceprzewodniczący Rady S. DOŁEGA-MODRZEWSKI otwiera 
posiedzenie proponując następujący porządek obrad:

1. Komunikaty Prezydium.
2. Oświadczenia Rządu R.P.
3. Wnioski S. Modrzewskiego-Dołęgi i innych członków Klubu Chrześcijańsko-Demokratycznego:

a/  w sprawie utworzenia za granicy Polskiego Uniwersytetu, mającego za zadanie przygotowanie pra-
cowników naukowych w dziedzinie dyscyplin naukowych wygnanych z Uniwersytetów polskich 
w Kraju; 

b/  w sprawie utworzenia Polskich Instytutów Naukowych w głównych centrach Zachodu i zorganizo-
wania przy nich sekcji informacyjnych dla obsługi świata naukowego i prasowego Zachodu; 

c/  w sprawie składania przez wydawców dzienników i czasopism polskich oraz wydawców książek 
polskich  za  granicy  egzemplarzy obowiązkowych dla  bibliotek  uniwersyteckich  i  publicznych 
w Polsce. 

4. Exposé Ministra Obrony Narodowej gen. R. Odzierzyńskiego i dyskusja.
5. Powołanie Komisji Wojskowej i wybory do niej.

Porządek obrad zostaje przyjęty bez zmian.

Ad p. 1.

Wiceprzewodniczący J. KONCEWICZ komunikuje, że w czasie jego niedawnego pobytu w Paryżu Ambasador 
R.P. K. Morawski w obecności Ministra Z. Rusinka i J. Kuncewicza przyjył przysięgę od dotychczas nie zaprzy-
siężonych członków Rady Narodowej R. P. P. Krakowskiego, A. Malatyńskiego, S. Mikiciuka i A. Opel-Nowaka.

Ad p. 2.

PREZES RADY MINISTRÓW T. Tomaszewski składa oświadczenie treści następującej:

W odpowiedzi na interpelację członka Rady Narodowej p. inż. J. Dybrowskiego i tow. z Niezależnej Grupy 
Społecznej, zgłoszony na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 1949 r. stwierdzam:

Rządowi R.P. znane jest oświadczenie p. St. Mikołajczyka i towarzyszy, określających się jako „Prezydium P. 
S.L.” że nie uznają obowiązującej Konstytucji R.P.

Rząd całkowicie podziela ocenę prawny i polityczny tego kroku, zawarty w interpelacji Niezależnej Grupy 
Społecznej. Obecne postępowanie p. Mikołajczyka jest zresztą jedynie konsekwencją jego działań od chwili 
ustąpienia ze stanowiska Prezesa Rady Ministrów, a w szczególności od chwili przyjęcia przezeń w czerwcu 
1945 r. w Moskwie propozycji wejścia w skład samozwańczej administracji narzuconej Krajowi pod nazwą 
Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej /w charakterze wicepremiera/. Obejmując te swoje funkcje i skła-
dając przysięgę na ręce Bieruta, a następnie podpisując w Moskwie akt rozbioru Polski, wreszcie składajyć 
ślubowanie poselskie jako członek rzekomego Sejmu - p. Mikołajczyk popełnił w stosunku do Państwa Pol-
skiego zbrodnie przewidziane w Kodeksie Karnym.

Minister Obrony Narodowej Gen. R. ODZIERZYNSKI składa w imieniu Rządu R.P. następujący wniosek:

Wysoka Rada Narodowa R.P. raczy zwrócić się z apelem do wszystkich miarodajnych w tym zakresie czyn-
ników w  świecie  o powołanie  specjalnego Trybunału Międzynarodowego dla  ustalenia  sprawców masowego 
mordu żołnierzy polskich - jeńców w Katyniu i ukarania ich.
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Wniosek powyższy gen. R. Odzierzyński uzasadnił jak następuje:

Wkrótce upłynie dziesięć  lat  od  chwili,  kiedy żołnierz polski  rozpoczął walkę  z najazdem niemieckim. 
Wojska sowieckie, w wykonaniu umowy Ribbentrop-Mołotow, wkroczyły w dniu 17 września 1939 roku w gra-
nice Rzeczypospolitej, uniemożliwiając prowadzenie dalszej walki z Niemcami. Znaczna ilość żołnierzy została 
wzięta przez wojska sowieckie do niewoli.

W kwietniu 1943 r. zwłoki kilku tysięcy żołnierzy polskich wziętych do niewoli przez wojska sowieckie, po-
mordowanych w okrutny sposób, zostały odnalezione przez Niemców w lesie katyńskim.

Wielokrotne usiłowania Rządu R.P. nie doprowadziły do wyjaśnienia zbrodni i wykrycia sprawców. Trybunał 
Norymberski sprawy również nie rozstrzygnął, pomijając całkowicie w wyroku zarzut postawiony przez rzecz-
nika oskarżenia przywódcom Rzeszy Niemieckiej.

Powołane przez wzajemnie oskarżające siebie Związek Sowiecki i Niemcy komisje wydały sprzeczne z sobą 
orzeczenia. Ogłaszane specjalne protokóły dochodzeń są również całkowicie sprzeczne. Istnieje obecnie do-
stateczna ilość materiałów, które niewątpliwie pozwolą ustalić w sposób niezbity rzeczywistych sprawców 
zbrodni i wydać ostateczny wyrok.

Obowiązek wobec ludzkości, konieczność przestrzegania międzynarodowych zasad ujętych w konwen-
cjach haskich i genewskich, ogromna krzywda, jaka spotkała tysiące rodzin polskich oraz koleżeństwo broni 
z pomordowanymi każą nam nieustannie domagać się wyjaśnienia zbrodni katyńskiej i ukarania jej sprawców.

Na wniosek S. JOZWIAKA Rada Narodowa przekazała wniosek Ministra Obrony Narodowej gen. R. Odzie-
rzyńskiego Komisji Prawniczej. 

„Diariusz Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej” 1949, nr 12 z 24 sierpnia-1 września, s. 178-180.

Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Narodowej p.T. Filipowicza,  objął  przewodnictwo Wiceprze-
wodniczący St. Dołęga-Modrzewski, który otworzył posiedzenie o godz. 19.15 proponując następujący porządek 
obrad:

1.  Komunikaty Prezydium Rady.
2. Sprawozdanie Komisji Prawniczej w przedmiocie wniosku Ministra Obrony Narodowej, dotyczącego 

  sprawy mordu katyńskiego.
3.  Sprawozdanie Komisji Skarbowo-Budżetowej w przedmiocie projektu dekretu o Skarbie Narodowym.
4. Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Tomaszewskiego.
5. Oświadczenie Prezydium Rady Narodowej R.P.

Porządek obrad zostaje przyjęty bez zmian.
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Ad p. l.

Wiceprzewodniczący J. ŁUKASIEWICZ przedłożył Radzie Narodowej w  imieniu Prezydium wniosek 
o zawieszeniu plenarnych obrad Rady Narodowej na przeciąg miesiąca o ile jakieś nieoczekiwane i ważne wy-
padki nie zmuszą do ich podjęcia w terminie wcześniejszym. Komisje będą pracowały bez przerwy.

Rada Narodowa przyjęła wniosek powyższy jednogłośnie.

Ad p. 2.

Prof. Adam PRAGIER, jako sprawozdawca wniosku Komisji Prawniczej w przedmiocie sprawy mordu 
katyńskiego stwierdził, że ponieważ wniosek Ministra Obrony Narodowej w powyższej sprawie był przekazany 
przez Radę Narodowa Komisji Prawniczej, Komisja ta uznała za swój obowiązek opracować go w porozumieniu 
z przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych p. J. Łukasiewiczem i Ministrem Spraw Zagranicznych M. 
Sokołowskim. Prof. A. Pragier referuje, że tKomisja Prawnicza doszła do przekonania, iż celowym jest apelować 
do czynników amerykańskich zainteresowanych sprawą mordu katyńskiego o powołanie przez nich na wolnej 
ziemi amerykańskiej specjalnego Trybunału Międzynarodowego.

Nad projektem tekstu uchwały będącej „apelem do ludzi dobrej woli zamieszkałych na wolnej ziemi amery-
kańskiej” wywiązała się dyskusja w której pp. : St. Jóźwiak, St. Misiakowski i E. Tuczapski byli za skreśleniem 
słów „zamieszkałych na wolnej ziemi amerykańskiej” jako ograniczających zasięg tego apelu, zaś np.: J. Łuka-
siewicz i M.Sokołowski podtrzymywali tekst ustalony przez Komisję. Wedle nich celem wniosku jest nie tylko 
moment propagandy ale praktyczne uzyskanie powołania do życia Trybunału Międzynarodowego. Sądząc zaś 
z nastrojów pewnych ośrodków w Stanach Zjednoczonych, najprędzej może on być powołanym do życia właśnie 
„na wolnej ziemi amerykańskiej”.

P. St. MACKIEWICZ wystąpił w czasie dyskusji z uwagę, natury proceduralnej, mianowicie zaznaczył, że 
brakuje we wniosku zastrzeżeń mniejszości Komisji oraz, że w pewnym momencie Komisja Prawnicza wyła-
niając ze siebie w sprawie o której mowa Podkomisję, zamierzała powołać do niej na członka p. J. Łukasiewicza 
mimo, że w ogóle nie jest członkiem Komisji Prawniczej. W odpowiedzi p. St. Mackiewiczowi, p. B. Podoski 
jako przewodniczący Komisji Prawniczej stwierdził, że w czasie obrad Komisji Prawniczej nie słyszał wogóle 
zgłoszenia wniosku mniejszości przez p. St. Mackiewicza. Jeśli chodzi zaś o formalne zastrzeżenia p. Mackiewi-
cza, to Komisja przychyliła się do nich i nie mianowała p. J. Łukasiewicza członkiem Podkomisji, lecz zaprosiła 
go do udziału w obradach Komisji Prawniczej w charakterze przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych,

Wniosek p. St.  Jóźwiaka o  skreślenie  słów „na wolnej  ziemi  amerykańskiej”  za  którym głosowali  obok 
wnioskodawcy pp.: St. Misiakowski i E.Tuczapski, został odrzucony większością głosów.

Po odpowiedzi sprawozdawcy wniosku Komisji Prawniczej prof. A. Pragiera, Rada Narodowa przyjęła 
całość wniosku jednogłośnie, który brzmi następująco:

UCHWAŁA 
Rady Narodowej R.P. w sprawie masowego morderstwa jeńców wojennych w Katyniu,

Latem 1940 roku polska opinia publiczna w Kraju i na obczyźnie została zaniepokojona faktem zupełnego 
przerwania w kwietniu tegoż roku korespondencji ze znaczną liczbą jeńców polskich, znajdujących się w niewoli 
sowieckiej, zgrupowanych w trzech obozach: Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.

Liczba jeńców w tych obozach wynosiła w przybliżeniu:

Kozielsk  - 4.500 oficerów i podchorążych

Starobielsk   - 4.000     „          „

Ostaszków   - 6.500 oficerów, funkcjonariuszy Policji, Żandarmerii, Ochrony Pogranicza itp.
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Po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Rządem R.P. a rządem sowieckim, w sierpniu 1941 r. 
oraz po utworzeniu P. S. Z. w Z.S.R.R., d-two tej armii wszczęło niezwłocznie poszukiwania zaginionych 
jeńców, które okazały się zupełnie bezowocne. Wielokrotne interwencje Rządu R.P. i gen. Andersa d-cy P. S. Z. 
w Z.S.R.R. u Stalina i najwyższych władz sowieckich, nie doprowadziły także do wyjaśnienia sprawy. Odnalezio-
no tylko nieznaczną część zaginionych jeńców, w liczbie około 400, którzy ze wszystkich trzech obozów wymie-
nionych powyżej, zostali przewiezieni przez władze sowieckie do obozu Pawliszczew Bor, a potem Griazowiec. 
Odnaleźli się także ci nieliczni jeńcy polscy, których z tychże obozów przewieziono do różnych więzień, jako 
rzekomych przestępców politycznych i częściowo osadzono w obozach pracy przymusowej.

W kwietniu 1943 r. zwłoki około 4.250 oficerów polskich wziętych do niewoli przez wojska sowieckie i po-
mordowanych w okrutny sposób, zostały odnalezione w lesie Katyńskim w okolicy Smoleńska. W tym czasie, te-
ren ten znajdował się w ręku Niemiec, które odkrycie to ujawniły. Rząd R.P. wobec tego wstrząsającego odkrycia 
zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o bezstronne zbadanie sprawy. Rząd sowiecki założył 
wszakże stanowczy protest przeciwko takiemu badaniu, wobec czego Międzynarodowy Czerwony Krzyż misji 
tej się nie podjął.

Trybunał Norymberski, który w latach 1945-6 sądził głównych przestępców wojennych niemieckich i roz-
patrywał także zawarty w akcie oskarżenia zarzut zamordowania jeńców polskich w lesie Katyńskim, nie 
znalazł podstaw do przypisania winy tej zbrodni oskarżonym.

W ręku Rządu Polskiego i polskich czynników wojskowych, przebywających dziś na obczyźnie, znajdują 
się dowody, że ofiarami zbrodni katyńskiej są oficerowie, którzy znajdowali się w sowieckim obozie jeńców 
w Kozielsku, sama zaś zbrodnia została popełniona w ciągu kwietnia i maja 1940 r., w czasie, gdy teren ten 
znajdował się w ręku władz sowieckich.

Co do jeńców ze Starobielska i Ostaszkowa, których nie odnaleziono, istnieją poszlaki, że doznali tego 
samego losu, co jeńcy z obozu w Kozielsku.

Zbrodnia katyńska odkryta przed sześciu laty i nieznany dotąd los zaginionych jeńców polskich ze Starobiel-
ska i Ostaszkowa, domagają się całkowitego, bezstronnego wyświetlenia i zadośćuczynienia. Sumienie świata, 
zaniepokojone tę bezprzykładną zbrodnią nie może spocząć, dopóki jej sprawcy nie będą wykryci i ukarani. 
W latach wojny i bezpośrednio po jej zakończeniu wahano się z podjęciem stosownych w tej sprawie kroków, ale 
dzisiaj nadeszła już pora, by wahania te ustały.

Rada Narodowa R.P. stwierdza z uznaniem, że w ojczyźnie Waszyngtona, Jeffersona i Lincolna podjęto ini-
cjatywę niezależnego zbadania tej sprawy. Ludzie dobrej woli, którzy tę akcję podjęli, mogą liczyć w pełni na 
pomoc czynników polskich w dostarczaniu wszelkich posiadanych przez nie materiałów dowodowych oraz we 
wskazaniu świadków. W obecnej sytuacji wyświetlenie tej sprawy najlepiej będzie mogło być dokonane przez 
publiczną rozprawę na wolnej ziemi amerykańskiej, przed niezależnym sądem, o charakterze międzynarodo-
wym, złożonym z osób powszechnie znanych, o wysokim autorytecie moralnym, dających w pełni gwarancję, że 
ich orzeczenie nie będzie podyktowane niczym innym, jak tylko dążeniem do ustalenia i ujawnienia całkowitej 
prawdy o jednej z najochydniejszych zbrodni drugiej wojny światowej.

Rada Narodowa R.P. wierzy, że w wolnym świecie znajdą się ludzie o dostatecznej sile moralnej, zdolni unieść 
ciężar walki o prawdę i walkę tę stoczyć zwycięsko.

„Diariusz Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej” 1949, nr 13/14 z 5-9 września, s. 210-213
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NIEMCY ogłosili wiadomość o odkryciu w oko-
licach Smoleńska grobów kilku tysięcy pol-

skich oficerów, zamordowanych rzekomo przez wła-
dze sowieckie w lutym i marcu 1940 r.

To straszliwe oskarżenie może być jeszcze jednem 
kłamstwem propagandy niemieckiej, mającem służyć 
psuciu stosunków polsko-sowieckich, mobilizacji Eu-
ropy przeciw Rosji, oraz zatarciu wrażenia jakie 
w opinji świata wywołało ujawnienie ostatnio okru-
cieństw niemieckich, których ofiarą padła ludność 
szeregu rosyjskich miast.

Przemawiałby za tem i ten fakt, że Niemcy, któ-
rzy blisko od dwóch lat są w posiadaniu Smoleńska, 
właśnie w chwili obecnej uznali za stosowne wystą-
pić z tego rodzaju oskarżeniem, opartem, jak sami 
twierdzą, na zeznaniach miejscowej ludności.

Z drugiej strony los oficerów polskich z obozów 
jeńców w Kozielsku i Starobielsku jest dotąd nie-
znany, będąc przedmiotem najżywszego niepoko-
ju opinji polskiej. Nic więc dziwnego, że opinja ta 
została głęboko wstrząśnięta doniesieniami radja 
niemieckiego.

Wyrażamy przekonanie, że powołane czynniki zro-
bią wszystko, aby wytrącić z rąk wroga ten nowy ar-
gument, z którego, jak to wynika z radja niemieckiego 
i z depesz z krajów neutralnych, robi on najszerszy 
użytek.

Ten cel może być zaś osiągnięty tylko przez wy-
kazanie, że doniesienia niemieckie są kłamstwem 
i przez danie odpowiedzi na pytanie: CO SIĘ STA-
ŁO Z OFICERAMI POLSKIMI Z OBOZÓW JEŃ-
CÓW W KOZIELSKU I STAROBIELSKU?

Pierwszą wiadomość w tej sprawie podała niemiecka 
agencja Transocean dnia 11.IV b.r. Ogłosiła ona raport 
niemieckich władz wojskowych w Smoleńsku, stwier-
dzający odkrycie masowego grobu ze zwłokami 3 tysię-
cy polskich oficerów, zabitych w lutym i marcu 1940 r. 
przez GPU. Oficerowie mogli być zidentyfikowani, gdyż 
GPU pozostawiło papiery osobiste przy zamordowanych. 
Pomiędzy nimi znajduje się gen. Smorawiński. Nie-
mieckie władze wojskowe obliczają ogólną liczbę pol-
skich oficerów zamordowanych w zbiorowych gro-
bach na 10 tysięcy. Korespondent agencji Transocean 
Robert Broesse ma przedstawić w poniedziałek naoczne 
świadectwo w tej sprawie.
Tyle Transocean. Dnia następnego, 12 kwietnia, wiado-

mość ta była przedmiotem konferencji prasowej w nie-
mieckiem ministerstwie spraw zagranicznych, któ-
rej przewodniczył von Stumm. Tegoż dnia podały ją 
wszystkie rozgłośnie niemieckie, oraz włoska agencja 
Stefani, dorzucając szereg dalszych szczegółów.
Tak więc agencja Stefani podała, że miejsce pocho-

wania zamordowanych oficerów było obsadzone świer-
kami dla zatarcia śladów.

Rozgłośnia berlińska w audycji o 8-mej wieczorem 
głosiła, że poszukiwania zostały wszczęte naskutek in-
formacyj ludności miejscowej. Zbiorowe groby znajdują 
się wpobliżu miejscowości Kozia Góra, dawnego miejsca 
wypoczynkowego GPU, położonego o 20 mil na zachód 
od Smoleńska. W pierwszym odkrytym grobie leżało 
w 18 pokładach 8 tysiące trupów. Dzięki właściwościom 
gleby ciała zachowały się w dobrym stanie. Wszystkie 
trupy miały w tyle czaszki postrzał pistoletowy.
Rozgłośnia berlińska twierdziła również, że zamor-

dowani pochodzili z obozu jeńców w Kozielsku pod 
Smoleńskiem, skąd, jak zeznała ludność miejscowa, 
zostali przewiezieni na teren Koziej Góry.
Tegoż dnia radjostacja niemiecka Donausender po-

dała dalsze szczegóły. Powołała się ona m.in. na świa-
dectwo rosyjskiego strażnika kolejowego, który widział 
pociągi wiozące polskich oficerów w czasie od marca do 
maja 1940. Pracami przy odkopywaniu grobów kieruje 
prof. Butz, dyrektor instytutu patologicznego przy uni-
wersytecie we Wrocławiu.
Ta sama radjostacja powołała się dnia następnego 

w audycji o 11-tej rano na dodatkowe doniesienia kore-
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spondenta ze Smoleńska węgierskiego pisma “Esti 
Ujsag. Nazwę miejscowości, gdzie miano odkryć groby, 
radjostacja podała jako “Ceglana Góra” (jest to zapew-
ne pomyłka słowna: po niemiecku koza jest “Ziege” 
a cegła “Ziegel”). Prace nad odkopywaniem grobów roz-
poczęły się 10 dni temu na miejscu, oznaczonem dwo-
ma brzozowemi krzyżami. Pierwsze trupy znaleziono 
w dole o głębokości półtora metra. Po rozszerzeniu 
rowu natrafiono na zwał trupów 28 X 16 metrów. Do-
tąd zidentyfikowano 155 ciał.

Wczoraj propaganda niemiecka przystąpiła do 
wykorzystywania w mierze jak najszerszej wiado-
mości, zawartych w komunikacie niemieckich władz 
wojskowych a odnoszących się do odkrycia masowych 
grobów pomordowanych polskich oficerów.

Południowy serwis informacyjny rozgłośni niemiec-
kich wysunął sprawy, związane z morderstwem pol-
skich oficerów, na plan pierwszy przed wiadomościa-
mi z frontu. Pozatem transmitowało radjo popołudniu 
komentarz  rzecznika ministerstwa propagandy, po-
święcony wyłącznie tragedji jaka się rozegrała na terenie 
Koziej-Góry. Widocznem jest, że Niemcy chcą wyko-
rzystać tragedję polskich oficerów dla skupienia na-
około siebie całości Europy, wstrząśniętej odkryciami 
na obszarze Koziej-Góry.
Biuletyn informacyjny niemieckiego radja podał sze-

reg nowych szczegółów o sprawie: Doniósł więc, że po 
odkryciu masowych grobów polskich oficerów władze 
niemieckie sprowadziły z Warszawy komisję polskich 
dziennikarzy, żeby dać polskiej opinji publicznej moż-
ność przekonania się o istotnym stanie rzeczy. Radjo nie-
mieckie stwierdza, że doszło do scen wstrząsających, 
gdy członkowe polskich komisji rozpoznawali wśród 
ofiar ciała bliskich sobie osób.

Władze niemieckie sprowadziły na teren zbrodni 
również delegacje dziennikarzy z wszystkich krajów 
europejskich.
O tem, że akcja ta daje wynik świadczą depesze PAT’a, 

które sygnalizują wrażenie jakie doniesienia niemiec-
kie wywarły w krajach neutralnych: w Szwecji, Turcji 
i Hiszpanji. Cala prasa turecka, szereg pism szwedzkich 
i hiszpański dziennik “Informatione” zamieszczają 
doniesienia swych korespondentów berlińskich w tej 
sprawne.
Biuletyn informacyjny doniósł dalej, że ofiary po-

chodziły z obozu jeńców w Kozielsku, gdzie pierwotnie 
znajdowało  się  60,000  polskich  jeńców wojennych. 
W okresie od pierwszych dni marca do 20-go kwiet-
nia 1940 r. Rosjanie zaczęli codziennie wywozić z obo-
zu partje oficerów, liczące po kilkaset osób. Oficero-
wie ci byli przewożeni w pociągach towarowych do 
Smoleńska, a stamtąd w samochodach ciężarowych 
na teren Koziej-Góry, gdzie, znajdowało się nad brze-
giem Dniepru odgrodzone drutem kolczastym miejsce 
kaźni. Biuletyn informacyjny twierdzi, że przeprowa-

dzane obecnie dalsze poszukiwania wykażą, iż liczba 
zamordowanych oficerów znacznie przewyższa pierwot-
nie podawaną cyfrę 10,000.
Rzecznik niemieckiego ministerstwa propagandy 

w wygłoszonym następnie komentarzu oświadczył, iż 
los zamordowanych polskich oficerów jest wymowną 
przestrogą dla europejskich narodów co czekałoby je 
na wypadek zwycięstwa bolszewickiego. Przypomniał 
on następnie oświadczenie biskupa Gawliny, złożone 
w Ameryce na temat losu dzieci polskich, wywiezio-
nych do Rosji, oraz zdanie opublikowane niedawno 
przez amerykański tygodnik “Life,’ że “przeciętny Ro-
sjanin ubiera się tak, jak przeciętny Amerykanin, żyje 
podobnie i myśli, identycznie jak członek narodu ame-
rykańskiego.” Zestawiając informacje o odkryciach na 
terenie Koziej-Góry z temi twierdzeniami pisma amery-
kańskiego, może Europejczyk wyrobić sobie sąd, jaki los 
czeka go z rąk sojuszników amerykańsko-bolszewickich.
Również wczoraj niemieckie agencje Transocean 

i D.N.B. puściły w świat dalsze doniesienia w sprawie 
zaginionych polskich oficerów.
Transocean twierdzi, że odkryte groby 10.000 obej-

mują całość polskiego korpusu oficerskiego, jaki się 
znalazł na terenie Rosji (co jest oczywiście nieprawdą) 
oraz że miejscem stracenia był Krasny Bór. Agencja 
twierdzi również, że ludność miejscowa zeznaje, iż za-
mordowani oficerowie pochodzą z obozu w Kozielsku 
koło Orła.
D.N.B. podaje zaś jako miejsce stracenia las Katyński, 

znajdujący się niedaleko miejscowości Sofjówka. Zda-
niem agencji odkryto dotąd 2 groby masowe, obejmujące 
około 10.000 ciał. Dalsze próbne kopania wykazały jed-
nak istnienie dalszych zbiorowych mogił. Trudno nawet 
w przybliżeniu ocenić dziś ich zawartość. Prace utrudnia 
pogoda i wilgotna gleba.

* * *
Tyle informacje niemieckie. Istnieje w nich sze-

reg niekonsekwencyj. Nie dotyczą one jednak istoty 
rzeczy. Tę może jedynie wyjaśnić poddanie sprawy 
badaniom wiarogodnych, bezstronnych a więc naj-
lepiej — międzynarodowych czynników oraz udzie-
lenie przez władze sowieckie odpowiedzi na posta-
wione na wstępie pytanie: co się stało z zaginionymi 
w Rosji oficerami polskimi?

Nie potrzebujemy zaś dodawać, że niema Polaka, 
któryby się nie modlił gorąco aby straszliwe wieści, 
które niesie propaganda niemiecka okazały się— 
jak to tyle razy bywało — kłamstwem.

„Dziennik Polski” 1943, nr 849 z 15 kwietnia, s. 1, 4.
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POSTAWIONE to wczoraj pytanie: co się stało z oficerami polskimi z obozów jeńców w Kozielsku i Sta-
robielsku, było wielokrotnie i przy każdej okazji stawiane czynnikom sowieckim przez czynniki polskie, 

które od chwili zawarcia umowy między Polską i Rosją dokładały najwyższych starań, aby dotrzeć do pol-
skich jeńców z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.

Znak zapytania piętrzy się bowiem nie tylko nad Kozielskiem i Starobielskiem, lecz również Ostaszko-
wem. W tych to trzech wielkich obozach władze sowieckie skoncentrowały bowiem większość wziętych do 
niewoli oficerów, jak również policjantów i żandarmów polskich.

W Kozielsku (na wschód od Smoleńska) zgroma-
dzono około 4.000 oficerów. Byli oni ulokowani w bu-
dynku po słynnym prawosławnym klasztorze zwanym 
“Optina pustyń.”

W Starobielsku (na Ukrainie) umieszczono również 
około pięć tysięcy oficerów i podchorążych.
W Ostaszkowie (obłaść Kalinińska) władze sowiec-

kie skoncentrowały polską policję, żandarmerię, oraz 
pewną ilość oficerów oddziału drugiego.
Warunki życia w tych obozach przedstawiały się na-

ogół lepiej niż w innych obozach sowieckich. Dotyczyło 
to zarówno jedzenia, jak i ograniczenia prac jedynie do 
związanych z utrzymaniem obozu, jak wreszcie prawa 
korespondencji z rodzinami zarówno w kraju jak zagra-
nicą.
Wiadomo również, że w kwietniu 1940 r. rozpoczę-

to stopniową likwidację tych trzech obozów, przyczem 
w końcu czerwca tego roku część oficerów z Koziel-
ska, Starobielska i Ostaszkowa w liczbie około 400 osób 
znalazła się w Griazowcu (obłaść Wołogodzka).
Natychmiast po zawarciu układu sowiecko-polskiego, 

czynniki polskie rozpoczęły energiczne starania o zwol-
nienie Polaków z tych obozów. Miało to tem większe 

APARAT propagandowy Goebbels’a eksploatuje systematycznie fakt ujawnienia masowych polskich 
grobów na terenach Koziej-Góry.

Onegdaj popołudniu radjo Berlin oświadczyło, że w ciągu krótkiego czasu wykryto 3 przestępstwa, 
popełnione przez bolszewików. Radjo Berlin powołuje się tu na oświadczenia w sprawie losu Polaków, 

znaczenie, że oficerowe skupieni w tych obozach byli 
wyborowi, stanowiąc najlepszy materjał kadrowy dla od-
twarzającej się polskiej armji.
Niestety, tylko nieliczna garstka, t.j. ta która znalazła 

się w obozie w Griazowcu, dotarła do polskich szeregów. 
Dotarły do niej również jednostki wcześniej wywiezio-
ne z obozów w Kozielsku i Starobielsku do więzień. Nad 
losem reszty zawisła tajemnica, której nie zdołały od-
słonić najbardziej intensywnie zabiegi polskich czynni-
ków.
Tajemnica jaka otacza los oficerów z tych trzech obo-

zów jest obecnie wyzyskiwana przez Niemców. Na pyta-
nie: — Gdzie są ci oficerowie? — propaganda niemiecka 
odpowiada: — Zostali zamordowani na Koziej Górze.
Tylko odsłonięcie prawdy może sparaliżować akcję 

wroga, która zatacza coraz szersze kręgi, o czem infor-
mujemy na str. 4-ej
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Onegdaj w nocy radjo niemieckie wprowadziło 
nowe postacie na ławę oskarżonych. Ogłosiło miano-
wicie, że oddział terorystyczny G.P.U., który dokonał 
w przeciągu dwóch miesięcy egzekucji 12.000 polskich 
oficerów, składał się wyłącznie... z Żydów. Przez to oskar-
żenie chcą niemieccy menerzy widocznie znaleźć popar-
cie europejskich narodów dla swych przyszłych antyży-
dowskich działań.
Wczoraj w południe doniosły wszystkie rozgłośnie 

niemieckie, że odkrycie masowych grobów polskich 
oficerów wstrząsnęły polską opinją publiczną. Infor-
macje o faktach, ujawnionych przez władze wojsko-
we, zostały na terenie Polski podane do wiadomości 
przez megafony, umieszczone na ulicach. Ludność 
według doniesień niemieckich gromadziła się koło tych 
megafonów, dając wyraz swemu oburzeniu pod adre-
sem bolszewików. Dzienniki polskie — (mowa jest na-
turalnie o dziennikach, wydawanych przez Niemców 
w polskim języku) — poświęciły całe niemal numery 
opisom przysłanym z miejsca zbrodni przez własnych 
korespondentów.
W tym samym servisie informacyjnym podało ra-

djo niemieckie, że dowódcami terorystycznego oddziału 
G.P.U. mieli być Żydzi Rybak i Grynberg.

Wczoraj popołudniu przemawiał przez radjo dr. Merten, 
jeden z głównych interpretatorów polityki Goebbels’a. 
Merten powiązał w swem przemówieniu ostatnie roz-
mowy Hitlera z Mussolinim i Antonescu z zbrodnią, 
popełnioną w Koziej-Górze.
Kolejne konferencje Hitlera z szefami rządów innych 

państw sojuszniczych ujawniły, że Oś zdecydowana jest 
prowadzić wojnę do zwycięskiego końca oraz zorga-
nizować następnie współżycie europejskich narodów na 
podstawie ich wspólnoty interesów. Celem działań Osi 
jest więc sprawiedliwy rozdział dóbr i układ stosunków 
po wojnie. Jak wyglądają cele nieprzyjaciela, to. wy-
jaśnia los sprawy polskiej. W. Brytanja weszła na 
drogę wojenną rzekomo w obronie interesów narodów 
mniejszych. A co dzisiaj robi? Interesy Polski zaprze-
dała Rosji Sowieckiej. Świat cały chciałby oddać pod 
władzę wielkiej czwórki, odbierając mniejszym naro-
dom prawo do zabierania głosu nawet w obronie in-
teresów własnych. Los polskich oficerów, pochowa-
nych na Koziej Górze, jest dla wszystkich członków 
narodów mniejszych ostrzeżeniem, coby im gro-
ziło, gdyby kombinacja brytyjsko-sowiecka zwycięży-
ła i Sowiety dzięki temu uzyskały władzę nad Europą.

Dla uzasadnienia swych twierdzeń, przytoczył Mer-
ten zdania z ostatnie i książki Ilji Ehrenburga oraz z ar-
tykułów Harolda Laskiego i ambasadora Davies’a.
W podobny ton, jak radjo, uderza również i niemiecka 

prasa. “Berliner Boersenzeitung” wspomina, że bolsze-
wicy obiecali innym narodom swobodę, a w rzeczywisto-
ści dali miljonom Rosjan, Ukraińców, ludności państw 
bałtyckich, ludności Lwowa i innych miast, topór kata. 
Kto może związywać bezbronnych i następnie rozstrze-
liwać ich tysiącami, jak to się stało w lasku katyńskim, 
ten jest z pewnością zdolny zamienić cały kontynent eu-
ropejski w cmentarz. Masowe wymordowanie polskich 
oficerów nie jest bolszewickim wybrykiem. Jest to bolsze-
wicki system.
„Deutsche Allgemeine Zeitung” pyta, co powiedzą An-

glicy i Amerykanie o zwierzęcym morderstwie swych 
przyjaciół i sojuszników? Czyż po tych faktach będą 
oni utrzymywali, że bolszewizm stał się bardziej eu-
ropejskim i bardziej kulturalnym? Cały świat zdaje so-
bie już sprawę z tego, że twórcy Karty Atlantyckiej 
idą ręka w rękę z tymi, którzy strzelają z tyłu do tysięcy 
oficerów polskich, pragnąc stworzyć Polskę Sowiecką 
i uzyskać w ten sposób odskocznię dla zdobycia Europy.
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pozostałych w Rosji, a zwłaszcza w sprawie polskich dzieci, przyczem Berlin nie ustaje w powoływaniu się na 
słowa biskupa Gawliny. (Trudno zaiste o lepszą ilustrację przysłowia o djable, który ubrał się w ornat.) 
Masowe groby w lasku katyńskim—głosi Berlin—dają odpowiedź na pytanie dlaczego Stalin zgodził się 
w polsko-sowieckim układzie na utworzenie armji polskiej w Rosji. Oto najwidoczniej dlatego, iż wiedział, 
że oficerowie polscy, którzy mogliby wyszkolić tą armję, dawno już leżą w ziemi. W W. Brytanji milczy się 
o tej tragedji.
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DEPESZA PAT’a z Kairu oparta na informacjach pochodzących od b. internowanych w obozie w Ko-
zielsku przynosi szereg nowych wiadomości o liczbach oficerów i podoficerów, którzy byli przez Rosjan 

internowani oraz o liczbie tych, którzy zostali rzeczywiście zwolnieni. Zawarte w tej depeszy informacje 
personalne uzupełnia radio niemieckie o szereg nazwisk oficerów, których ciała zostały przez polskie 
komisje z Warszawy zidentyfikowane.

Władze sowieckie ogłosiły drugie zaprzeczenie zarzutów niemieckich. Prasa szkocka ujawnia żywe zain-
teresowanie dla tragedji polskich oficerów i podaje dosłownie lub w obszernych streszczeniach komunikaty 
rządu polskiego. Prasa brytyjska nie wykazuje linji zdecydowanej: szereg pism poważnych rejestruje oficjal-
ne oświadczenia stron zainteresowanych, pisma komunistyczne atakują stanowisko polskie, prasa popularna 
z “Daily Express’em” na czele milczy.

Radio i agencje telegraficzne podają liczne głosy prasy zagranicznej, świadczące, że wrażenie jakie wia-
domości o wymordowaniu polskich oficerów wywarły na opinję światową, pogłębia się w miarę napływania 
nowych informacji z miejsca kaźni.

JAKI JEST ICH LOS?
Kair. (PAT.)

Korespondent PAT. w Kairze otrzymał od osób, któ-
re swego czasu przebywały w obozie w Kozielsku na-
stępujące informacje:
Przed likwidacją, w kwietniu 1940 roku w trzech obo-

zach, Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku było ogółem 
15.300 oficerów i podoficerów, w czem 14 generałów, 300 
pułkowników i podpułkowników, 500 majorów 2,500 ka-
pitanów i 5,000 poruczników i podporuczników. Resztę 
stanowili podoficerowie. Około 1.000 oficerów nale-
żało do lotnictwa. Z tej liczby jedynie dwóm generałom 
Wołkowickiemu i Jarnuszkiewiczowi, 6 pułkownikom, 

140 innym oficerom i około 180 podoficerom udało się 
wstąpić do armji polskiej, która powstała w ZSRR w 1941 
roku i tworzona była z oficerów i żołnierzy zwolnionych 
z więzień i obozów pracy przymusowej, lecz nie z tych, 
którzy przebywali w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie 
i Starobielsku.

Następujących 12 generałów zaginęło: 
Stanisław Haller, Skierski, Franciszek Sikorski, 

Łukowski, Billewicz, Plisowski, Kowalewski, Sko-
ratowicz, Smorawiński, Minkiewicz, Bohatyrowicz 
i kontradmirał Czermicki.

DALSZE OŚWIADCZENIA SOWIECKIE
“Reuter”, publikuje nowe oświadczenie władz sowiec-

kich w sprawie niemieckich zarzutów. Komunikat so-
wiecki twierdzi, że w całej sprawie widoczna jest ręka 
Gestapo. Ciała zamordowanych musiały być poddane 
mumifikacji, jeżeli miały zachować się wstanie rozpo-
znawalnym, a ich papiery musiały być spreparowane 
przez procesy chemiczne. Ten wypadek nie wchodzi 
w rachubę. Komunikat sowiecki wyjaśnia następnie, 
że w chwili wycofania się wojsk sowieckich z obszaru 
smoleńskiego pewna ilość byłych polskich jeńców wo-
jennych wpadła w ręce hitlerowców. Niektórzy z nich 
— jak twierdzą Sowiety — zostali zabici natychmiast, 
inni pozostawieni przy życiu do okazji specjalnej. Ci 
jeńcy zostali zamordowani niedawno, co tłumaczy 
dlaczego ich ciała nie uległy rozkładowi. Papiery oso-
biste zostały dostarczone z archiwów Gestapo. Hitle-
rowcy, którzy wyniszczyli polską inteligencję starają 
się obecnie grać rolę obrońców Polski. Przez rzucanie 
kalumnji na Sowiety chcą doprowadzić świat do zapo-
mnienia o ich własnych zbrodniach.

“United Press” podała streszczenie artykułu, który 
p.t. “Polscy współpracownicy Hitlera” ukazał się w mo-
skiewskiej “Prawdzie” Streszczenie brzmi następująco:
“Jeszcze nie wysechł atrament na piórach łgarzy nie-

mieckich, którzy opisywali rzekome egzekucje masowe 
przez władze sowieckie, kiedy sprawa została na nowo 
podniesiona, nietylko przez lokaji hitlerowskich, ale — 
ku powszechnemu zdumieniu — nawet przez koła mini-
sterjalne gen. Sikorskiego (polskiego premiera).
Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej w Londynie 

ogłosiło komunikat o tych kłamstwach niemieckich. 
Możnaby pomyśleć, że polski minister zna wartość nie-
mieckiej propagandy, która osiągnęła niższy poziom, 
niż kiedykolwiek przedtem. Jednakowoż wbrew zdro-
wemu rozsądkowi minister polski nie mógł wynaleźć 
nic lepszego, jak zwrócenie się do Międzynar. Czerw. 
Krzyża z prośbą, by coś zostało zbadane — coś, co zo-
stało popełnione przez Berlin, a co oskarżani są Rosjanie. 
Przywódcy polscy wpadli w pułapkę prowokatorów Go-
ebbelsowskich.”
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tywnego naukowego stwierdzenia, od jak dawna trupy 
zamordowanych  leżą w ziemi.  Jeżeli delegaci Między-
narodowego Czerwonego Krzyża dojdą do przekonania, 
że zbrodnia dokonana została na przestrzeni ostatnich 2 
lat, to wina Niemców stanie się jasną.
Ani “Prawda” ani żaden inny czynnik polityczny nie 

może jednak w żadnym wypadku przeszkodzić rządo-
wi polskiemu w jego dążeniu do ustalenia prawdy, do 
stwierdzenia winnych i do ściągnięcia na nich kary.

W OPINJI BRYTYJSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ
Prasa angielska zaczyna powoli wychodzić z tej re-

zerwy,  jaką dotychczas w sprawie niemieckich  twier-
dzeń wykazywała. Dzienniki poważne, jak “Times” 
i “Manchester Guardian” podały w całości uchwałę rzą-
du polskiego opublikowaną przez nas we wczorajszym 
wydaniu. Dzienniki popularne wstrzymują się nadal od 
informowania zarówno o niemieckich stwierdzeniach, 
jak też o oficjalnych komunikatach czynników zaintere-
sowanych. “Daily Worker” zajął stanowisko identyczne 
do cytowanego powyżej artykułu “Prawdy,” ujawniając 
w ten sposób ścisły związek istniejący między Komin-
ternem, a londyńskim pismem komunistycznym.
Prasa szkocka ujawnia żywe zainteresowanie dla 

sprawy oraz zwykłą objektywność w referowaniu za-
gadnienia. “The Scotsman” poświęcił masowej zbrod-
ni na polskich oficerach kilkakrotnie dłuższe notatki, 
podając dosłownie oświadczenie polskiego ministra 
Obrony Narodowej oraz cytaty z komentarza “Dzien-
nika Polskiego.” “The Glasgow Herald” zajął stanowi-
sko podobne, przytaczając ponadto twierdzenia nie-
mieckie i oświadczenia sowieckie. Również i “Dundee 
Courier Advertiser,” “Evening News” oraz “Evening 
Dispatch” omówiły sprawę w obszernych notatkach, kła-
dąc nacisk na polskie żądanie, objektywnego śledztwa.

Pierwsze echa amerykańskie podaje następująca de-
pesza:

Nowy York. (PAT.)
Sobotnie dzienniki nowojorskie poświęcają dużo 

miejsca komunikatowi Polskiego Ministra Obrony 

Narodowej w sprawie masakry polskich jeńców wojen-
nych pod Smoleńskiem.
Sobotni “ New York Times ” w dłuższym artykule 

oświadcza: “Po niemieckich doniesieniach, o odkry-
ciu zwłok 10,000 oficerów polskich‚ zmasakrowanych 
przez Rosjan, Polski Minister Obrony Narodowej Gen. 
Kukiel oświadczył, iż Rząd Polski wystąpił z wnio-
skiem bezstronnego śledztwa na miejscu przez Komi-
sję Czerwonego Krzyża.”
Po przytoczeniu następnie pełnego tekstu komunika-

tu Ministra Obrony Narodowej, artykuł wspomina o ko-
munikacie radja berlińskiego, że rząd niemiecki zaprosił 
delegatów Międzynarodowego Czerwonego Krzyża by 
przeprowadzili badania grobów masowych.
„New York Herald Tribune” w sobotnim numerze 

ogłasza dłuższą depeszę z Londynu swego korespon-
denta G. Parsonsa. w której czytamy m.inn.:
“Sprawa zaginionych polskich  jeńców wojennych nie 

jest nowa, lecz wskrzeszona została przez propagandę hi-
tlerowską z oczywistym celem dalszego pogorszenia sto-
sunków polsko-rosyjskich, a obecnie otrzymała nowego 
bodźca przez akcję Rządu Polskiego. Wielu obserwato-
rów tutaj uważa stanowczo, że polityka cenzury brytyj-
skiej, popierana przez Amerykański Departament Sta-
nu, chowania pod korcem dyskusyj na temat stosunków 
polsko-rosyjskich jest błędna i obrócić się musi przeciw 
celowi jaki przyświeca inicjatorom — a mianowicie, by 
utrzymać jedność Zjednoczonych Narodów.“ Następnie 
dziennik podaje pełny tekst komunikatu polskiego.

NIEMIECKIE OSKARŻENIA ROSJI
Niemiecka propaganda stara się wykorzystać od-

krycia na  terenie Koziej-Góry w mierze  jak najszer-
szej. Stosuje przytem metodę poddawania codziennie 
nowych  informacji uzupełniających  i następnego wy-
korzystywania ich w referatach politycznych.
Wczoraj podało radio niemieckie dalsze nazwiska 

zidentyfikowanych ofiar mordu, oto one:
Pułk. Artur Wiśniewski, pułk. Kazimierz Stanisławski, 

mjr. Henryk Niemiec, mjr. Markus Urlik, mjr.  Józef 
Ticzka, pułk. Kazimierz Żelisławski, pułk. Eugenjusz 
Kukolski, kpt. lotnik Józef Sidor, mjr. lekarz Zygmunt 
Szymkiewicz, pułk. lekarz Wilatowski, pułk. lekarz Jan 

Nelken, gen. Bronisław Bohaterowicz, i ppułk. Andrzej 
Chałaciński, mjr. lekarz dr. Adam Fryszberg.

Radio doniosło pozatem, że dzienniki General Gu-
bernatorstwa opublikowały pierwszą listę ofiar i że 
w najbliższych dniach będą publikować dalsze. Komi-
sją polskiego Czerwonego Krzyża z Warszawy, któ-
ra za zgodą władz niemieckich pojechała na miejsce 
kaźni kontynuuje  swe badanie, by móc po powrocie 
do Kraju, przedstawić opinji publicznej pełne spra-
wozdanie. Dr. Adam Przebesta z Krakowa, który brał 
udział w pracach komisji oświadczył wobec dziennika-
rzy, że jest przejęty do głębi tem co widział, jakkolwiek 

Artykuł “Prawdy” zdaje się, przynajmniej w tem 
streszczeniu jakie zostało podane przez “United Press” 
nie przywiązywać wartości do objektywnego zbadania 
sprawy mordów w Koziej-Górze przez Międzynarodo-
wy Czerwony Krzyż. Zajmując to stanowisko wyrządza 
organ kominternu największą krzywdę Rosji Sowiec-
kiej. Zdaje się nie ulegać już kwestji, że wielka liczba 
oficerów polskich została wymordowana. Pozostaje 
wyjaśnienie kto tej zbrodni się dopuścił. Odpowiedź na 
to pytanie może być uzyskaną tylko w drodze objek-
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przyzwyczajony jest do widoku zabitych. W podobnym 
duchu wypowiedział się w przemówieniu radiowem 
pisarz Emil Skiwski, który brał udział w pierwszej ko-
misji polskiej.
Rzecznik Wilhelmstrasse, von Stumm omówił zagad-

nienie mordu masowego, jak donosi niemiecka agencja 
telegraficzna na konferencji prasowej. Podkreślił on, 
że Moskwa wypowiedziała się w tej sprawie dopiero po 
3-ech dniach milczenia. Oświadczenie sowieckie jest 
zaprzeczeniem w formie podnieconej i nieokrzesanej. 
Zewnętrzną brutalnością stara się Moskwa odwrócić 
uwagę świata wstrząśniętego odkryciem dokonanym 
w Katyniu. Stumm z sarkazmem rozprawił się następnie 
z argumentami sowieckimi i zauważył, że trudno nazwać 
okres 2-uch lat “wykopaliskiem przedhistorycznem.” Być 
może jednak, że kaci mieli nadzieję, iż odkrycie nastąpi 
za dwa tysiące lat. Omawiając stanowisko “Reutersa” 
zwrócił Stumm specjalnie uwagę na fakt, iż według agencji 
angielskiej władze polskie w dalszym ciągu utrzymu-
ją, że polscy oficerowie powinni się jeszcze znajdować 
w Sowietach.

“Gazette de Lausanne” ujawnia w artykule poświęco-
nym zamordowaniu polskich oficerów, zaniepokojenie 
losem tych polskich wysiedleńców, którzy dotychczas 
jeszcze pozostają w Rosji. Mordem w Katynie zaj-
muje sie również obszernie prasa włoska, węgierska, 
rumuńska, jugosłowiańska i hiszpańska.
Radio niemieckie donosi z Rzymu, że konsul so-

wiecki odmówił na podstawie zlecenia swego rządu 
przedstawicielom Watykanu odpowiedzi na pytania 
w sprawie poszukiwanych jeńców wojennych.
To samo źródło donosi, że komisja polska stwier-

dziła na miejscu zbrodni, iż skazani na śmierć oficero-
wie zmuszeni zostali kłaść się w przygotowanych gro-
bach twarzą do ziemi, poczem sprawca mordu oddawał 
strzał w ich potylicę. Na trupach szeregu oficerów zo-
stał stwierdzony fakt poprzedniego związania rak na 
plecach, — widocznie chodziło tu o jednostki, które 
się broniły. Inni mieli głowy związane własnymi mun-
durami, które wykazywały dziurę od kuli, dowodzi to, 
że akt związania nastąpił przed mordem.

W OPINJI SZWEDZKIEJ
O wrażeniu jakie niemieckie twierdzenia wywołały 

na neutralnym terenie świadczą następujące depesze 
ze Szwecji:

Sztokholm. (PAT.)
Berliński korespondent “Stockholms Tidningen” 

Christen Jaederlund (znany z przekonań prohitlerow-
skich), świadek naoczny ekshumacji zwłok oficerów 
polskich w lesie Katyńskim, donosi m.in., że do tej pory 
Niemcy zidentyfikowali 75 oficerów, wśród których 
znajdowali się m.in. Generałowie Smorawiński, Boha-
tyrowicz, płk. Hałaciński oraz dwie kobiety.
“Socialdemokraten” ogłasza obszernie komunikat 

Gen. Kukiela jak również protest Rady Narodowej w spra-
wie zamordowania Altera i Erlicha.
“Stalin zapewnił Polakom amnestję — pisze “Social-

demokraten” — ale dotychczas brak ze strony sowiec-
kiej wszelkiej zadawalającej odpowiedzi w sprawie de-
portowanych Polaków.”
“Aftontidning” ogłasza obszernie podane przez radjo 

moskiewskie zaprzeczenie wiadomości ogłaszanych 
przez Niemców w sprawie oficerów polskich, wspomi-
nając, że niemieckie opisy masakry pod Smoleńskiem 
“przypominają sprawozdania z masakr Żydów, organizo-
wanych przez okupantów w Polsce.”
W artykule występnym dziennik szwedzki pisze, że 

“odkrycie niemieckie zbiegło sie w czasie ze sporem, 
polsko-rosyjskim, a propaganda niemiecka wykorzy-
stuje je, aby siać niezgodę wśród Aljantów.”
“Aftontidning” stwierdza, że poza sporem polsko-

-rosyjskim stosunki anglosasko-rosyjskie są również 
niewyjaśnione, albowiem po stronie sowieckiej trwają 
jeszcze wspomnianie interwencji antybolszewickiej oraz 

Monachjum, a po stronie anglosaskiej — podejrzenia co 
do działalności kominternu. W każdym razie jednak — 
pisze “Aftontidning” — cele wojny Rosjan i Anglo-
-Sasów są te same.

Sztokholm. (PAT.)
Wszystkie większe pisma szwedzkie ogłosiły pod wiel-

kimi tytułami depesze swoich korespondentów londyń-
skich, cytujących obszernie oświadczenia polskie w spra-
wie zaginionych oficerów i podkreślających, że strona 
sowiecka, nie dała odpowiedzi na pytania strony polskiej 
dotyczące losu tych oficerów.
Sprzyjający Niemcom “Aftonbladet” w depeszy ber-

lińskiego korespondenta donosi, że wydobywanie zwłok 
znalezionych w lesie Katyńskim odbywa się w obecno-
ści dwuch komisji, złożonych z Polaków sprowadzonych 
z generalnego gubernatorstwa. Jednym z członków ko-
misji jest pisarz Emil Skiwski, który przez niemiecką ra-
diostację w Warszawie złożył sprawozdanie z akcji eks-
humacyjnej i ogłosił pierwszą listę ofiar. “Aftonbladet” 
twierdzi, że identyfikacja zwłok jest łatwa, albowiem 
wszyscy pogrzebani zostali w mundurach i w większo-
ści wypadków w kieszeniach pozostawione były doku-
menty osobiste. 
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nież atut działania: służą im do podważania zaufania 
Europy do Sprzymierzonych przez kwestjonowanie ich 
stosunku do prawdy i sprawiedliwości.
Dlatego, wbrew tezie “Daily Workera,” reakcje, ja-

kie w opinji świata wywołała sprawa Altera i Erlicha 
były niewątpliwie zawodem dla Niemców; zadały bo-
wiem kłam ich twierdzeniom o zmowie sumień cywi-
lizowanego świata. Podobnie, niezależnie od tego jak 
zostanie wyjaśniona sprawa grobów koło Smoleńska, 
samo dążenie do jej wyjaśnienia zada kłam twierdze-
niom o zmowie oczu i uszu Zachodu, oraz położy kres 
obłudnej i niebezpiecznej grze niemieckiej strojenia się 
w szaty sędziego i prokuratora. Albowiem tylko goto-
wość cywilizowanego świata do wystąpienia w roli 
świadka, oskarżyciela i sędziego złych czynów zapo-
biec może uzurpowaniu sobie tej potrójnej roli przez — 
zbrodniarza.

M.K.

„Dziennik Polski” 1943, nr 853 z 20 kwietnia, s. 1. 
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POLSCY ZAKŁADNICY W ROSJI
New York. (PAT.)

Wszystkie dzienniki Nowojorskie, z soboty ogło-
siły depeszę ze źródeł katolickich z Waszyngtonu na 
temat położenia Polaków w Rosji.
“New York Times” pisze w tej sprawie:
“Katolicka Konferencja w Waszyngtonie (National 

Catholic Wellfare Conference in Washington) wysunęła 
dzisiaj oskarżenie, że Rosja trzyma 2 miljony Polaków 
jako zakładników, próbując wymusić na Rządzie Pol-

skim zgodę na roszczenia sowieckie do przedwojennego 
terytorjum polskiego.
Sprawozdanie Konferencji zarzuca Rosji, że wszczę-

ła “kampanję celem zmuszenia Rządu Polskiego do 
rezygnacji z terytorjów wschodniej Polski, zagarnię-
tego przez Rosję. Urzędnicy sowieccy używali takich 
metod, jak bicie, głodzenie, odbieranie racyj żywnościo-
wych, pozbawianie pracy, by zmusić polskich obywa-
teli do przyjęcia paszportów sowieckich.

ORGAN komunistów brytyjskich “Daily Worker” 
nie ustaje w potępianiu Polaków za to, że zamiast 

zamknąć oczy i uszy na rewelacje niemieckie w spra-
wie grobów koło Smoleńska, chcą dociec prawdy. “Daily 
Worker” widzi w tem dążeniu zmowę faszystowskich 
i antysowieckich elementów, przysparzającą Gebbelsowi 
wody na jego młyn. Za przejaw tej samej zmowy pi-
smo uważa sprawę Altera i Erlicha.
Jest to błędna i niebezpieczna ocena.
Wodą na młyn niemiecki może być tylko zmowa oczu 

i uszu cywilizowanego świata, ślepych i głuchych na 
niewygodną prawdę. I może nią być tylko zmowa su-
mień cywilizowanego świata, wzdragających się przed 
oskarżeniem i potępieniem złego czynu.
Te dwie zmowy dają Niemcom warunki działania. 

Błędem jest sądzić, że propaganda niemiecka odniosła 
tyle sukcesów dlatego, że potrafiła lepiej od innych kła-
mać. Istotnym warunkiem, tych sukcesów było oportu-
nistyczne zakłamanie świata, który tylekroć nie chciał 
widzieć prawdy i wyciągnąć pełnych konswekwencyj 
z tego widzenia. Te dwie zmowy dają Niemcom rów-
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Waszyngton. (PAT.)
Sobotnie wydanie “Congressional Record”. (Dia-

riusz posiedzeń Izby Reprezentantów) ogłasza w peł-
ni odczytane w piątek w Izbie przez p. Lesińskiego 
(Przedstawiciela Stanu Michigan) rewelacje w spra-
wie “dowodów posiadanych przez Rząd Amerykański, 
że obywatelstwo sowieckie narzucane wmuszane jest 
1/2 miljona Polakom.”

Rewelacje te nazywają postępowanie sowieckie „naj-
większym szantażem masowym w historji.” Przedsta-
wione są tam dowody narzucania siłą obywatelstwa przez 
aresztowanie, odbieranie żywności, “patrjotycznym 
mężczyznom, kobietom i dzieciom, którzy odmawiają 
przyjęcia sowieckich paszportów.” Powyższe dokumen-
ty, przytaczają także dowody przerwania akcji pomo-
cy, wskutek czego Polacy w ZSRR pozostają w skrajnej 
nędzy.

ZAWSZE TO SAMO PYTANIE
New York. (PAT.)

Sobotni “New York Sun” ogłosił artykuł znanego 
dziennikarza George Sokolsky’ego p.t. “Nowa trage-
dja Polski” w którym czytamy m.inn.:
“Przed tamtą wojną trzy razy dokonano rozbioru 

Polski, ale Polska zawsze powracała do życia i zawsze 
powstawało pytanie: co uczyni Rosja? I to nadal jest 
problemem Polski.”
Komentując artykuł ambasadora Daviesa p. Sokol-

sky stwierdza: “Faktem jest, że Rosja Sowiecka uzna-
ła rzeczywiście to, czemu Davies zaprzecza.” Autor 
przytacza na dowód dekret sowiecki unieważniający 
rozbiory Polski, poczem ciągnie dalej:
“Jestem przekonany, że nie zda nam się na nic, gdy-

byśmy się wdali w skomplikowane zagadnienie, czy 
Ukraina jest rosyjska, polska czy też poprostu ukraińska. 
Davies twierdzi, że 5 miljonów Ukraińców samowolnie 
zostało przemianowanych na obywateli polskich. P. Da-
vies naturalnie nie mówi nic o tem, ilu ludzi samowol-
nie przemianowano na obywateli wszelkiego rodzaju 
państw mocą traktatów, których celem było uratowanie 
świata dla demokracji. Trudność całej sprawy polega na 
tem, że Polska dzisiaj zajęta jest przez Niemców, a tery-
torjum jej jest przedmiotem żądań Rosji Sowieckiej. Po-
lacy utrzymują rząd na obczyźnie i uznani są za jeden ze 
Zjednoczonych Narodów.

Z drugiej strony obecnie nikt nie chce mieć kłót-
ni ze Sowietami. Dlatego też Polacy, proszeni są, by 
trzymali język za zębami, kiedy mają znowu być podzie-
leni. Prosi się ich, by okazali lojalność wobec ogólnej 
sytuacji.
Oczywiście moglibyśmy o tem wszystkim powie-

dzieć prawdę. Moglibyśmy powiedzieć Polsce: “Woj-
na ta rozpoczęła się w waszej obronie. Wyście złożyli 
zdecydowanie największe ofiary. Kraj wasz został 
zniszczony, ludność wasza wymordowana. Jednokowoż 

my potrzebujemy Rosjan więcej od was. Nie możemy 
pozwolić sobie na kłótnię z Rosjanami. Doprawdy, sza-
lenie nam przykro.”
Toby było przynajmniej prawdziwe, ale my nie lu-

bimy mówić prawdy, o niczem.
Głos Polski  jest słaby,  tak jak głos każdego rzą-

du na wygnaniu Kraje  te mają być potulne, milczą-
ce a nawet mają się cieszyć z przyrzeczeń, które być 
może — nie będą spełnione.

ALTER I EHRLICH
New York. (PAT.)

Socjalistyczny tygodnik Nowojorski “New Leader” 
komentujący reakcję komunistyczną w sprawie Ehrli-
cha  i Altera pisze: “Uderzona reakcja klasy robotni-
czej amerykańskiej na egzekucję przez Sowiety dwóch 
znanych antyfaszystowskich przywódców polskiego 
ruchu robotniczego, Partja Komunistyczna rozpoczę-
ła histeryczną a niepohamowaną kampanię zohydza-
nia ich pamięci.”
Ten sam tygodnik ogłasza list Ambasadora Ciecha-

nowskiego do „Life” i w dłuższym artykule redakcyj-
nym zaatakował “Life” za wydanie specjalnego nu-
meru sowieckiego, nazywając ten numer “pobożnemi 
życzeniami komunistycznej propagandy.”

Również w tym numerze,  znany prawnik polski 
Honigwill, ogłasza artykuł zajmujący się prawnym 
aspektem sprawy Ehrlicha i Altera, których stracenie 
jako obywateli polskich przez obce mocarstwo sprzecz-
ne jest z prawem międzynarodowem.
Nowy York. (PAT.)
Niedzielny “New York Times” zamieszczając rezo-

lucje Rady Narodowej w sprawie zamordowania Ehr-
licha i Altera zaznacza, że Polska Rada Narodowa nie 
daje wiary motywom wysuniętym przez Rosję, a uza-
sadniającym zastrzelenie przywódców ruchu robotni-
czego polsko-żydowskiego.

O DOŻYWIENIE POLSKI
Nowy York. (PAT.)

“New York Times” w dłuższem sprawozdaniu donosi 
o konferencji w sprawie żywnościowej, która odbyła się 
w piątek. Profesor Uniwersytetu w Yale prof. Cowgill 
wykazał konieczność opracowania zgóry planu związa-
nego z problemami dożywiania Polski po wojnie i wy-
szkolenia personelu mówiącego po polsku, któryby wy-
spółpracował z instytucjami zajmującemi się odbudową 
powojenną m.inn. z biurem Lehmana. Prof. Gutowska 
przewodnicząca konferencji zakreśliła cele prac kon-
ferencji.
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MIĘDZYNARODOWY Czerwony Krzyż po-
twierdził odbiór prośby rządu polskiego o prze-

prowadzenie dochodzeń w sprawie grobów polskich 
oficerów o których odkryciu doniosły władze nie-
mieckie.

Depesze z Bliskiego Wschodu donoszą o głębokim 
wstrząsie, jakiego doznali polscy żołnierze i uchodź-
cy, zmasowani na tych obszarach. 

Niektóre organy prasy angielskiej publikują streszcze-
nie cytowanego przez nas wczoraj artykułu “Prawdy” 
oraz nowej jeszcze bardziej antypolskiej, depeszy “Tassa.”

Prasa neutralna ujawnia coraz żywsze zaintereso-
wanie dla tragedji polskiej.

Propaganda niemiecka kontynuuje na tle mordu 
katyńskiego akcję antysowiecką, dostarczając przy-
tem nowych informacyj z terenu zbrodni.

KOMUNIKAT MIĘDZYNARODOWEGO CZERWONEGO KRZYŻA
Jak Reuter donosi, ogłosił Międzynarodowy Czerwo-

ny Krzyż w Genewie następujący komunikat:
“Zarząd Międzynarodowego Czerwonego Krzyża zna-

lazł się w posiadaniu pism od Rządu Polskiego w Lon-
dynie oraz od niemieckiego Czerwonego Krzyża doma-
gających się przeprowadzenia przez Międzynarodowy 
Czerwony Krzyż dochodzeń w sprawie odkrycia ciał 
polskich oficerów w pobliżu Smoleńska. Zarząd poddał 
sprawę natychmiast rozważaniu.”

Sztokholm. (PAT.)
“Nya Dagligt Allehanda” donosi, że komisja Mię-

dzynarodowego Czerwonego Krzyża, której zadaniem 
jest przeprowadzenie badania grobów w lesie Katyń-
skim została już ukonstytuowana.
W dniach 16 i 17 kwietnia do Katynia przybyła de-

legacja oficerów polskich, jeńców wojennych z Rze-
szy, którzy zidentyfikować mieli licznych kolegów.

REAKCJA WOJSKA POLSKIEGO NA ŚRODKOWYM WSCHODZIE

O nastrojach, jakie wśród polskich żołnierzy i uchodź-
ców na Bliskim Wschodzie wywołały wiadomości o od-
nalezieniu masowych grobów polskich oficerów, informu-
je następująca depesza:

Bagdad. (PAT.)
Wiadomości w sprawie odnalezienia zwłok ofice-

rów polskich  pod Smoleńskiem wywarły  olbrzymie 
wrażenie wśród żołnierzy Armji Polskiej na Wschodzie, 
która w większości składa się z Polaków z ZSRR. Pew-
ną ulgę przyniosła reakcja Rządu Polskiego i apel do 
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Pragnie-
niem wszystkich Polaków tutaj jest, by ta instytucja 
opiekuńcza przystąpiła jak najszybciej do najgrun-
towniejszego zbadania sprawy.
Poruszenie jakie zapanowało tutaj wśród Polaków 

bynajmniej nie osłabiło nastrojów antyniemieckich. 
Przeciwnie panuje powszechna opinja, że Niemcy nie 
mają żadnego moralnego prawa do wyrażania oburze-
nia a to zarówno ze względu na okrucieństwa jakie 
sami popełniają i ze względu na fakt, że inwazja rosyj-
ska we wrześniu 1939 nie byłaby mogła się odbyć gdy-
by Niemcy nie zawarły poprzednio paktu z Sowietami.

To  stanowisko wyraża wychodzący w Bagdadzie 
“Kurjer Polski” w dwuch artykułach, z których jeden 
zatytułowany jest “Nasz ból i oburzenie.”
Na wiadomość o odkryciu grobów polskich oficerów 

wydał dowódca wojsk polskich na Bliskim Wschodzie, 
gen. dyw. Anders — jak donosi PAT — następujący 
rozkaz dzienny:
“Zarządzam odprawienie uroczystych nabożeństw 

żałobnych we wszystkich jednostkach armji polskiej 
na Wschodzie w Wielką Środę dn. 21 kwietnia — za 
spokój dusz naszych towarzyszy broni, którzy byli jeń-
cami wojennymi w obozach w Kozielsku, Starobielsku 
i Ostaszkowie — za spokój dusz naszych sióstr i braci, 
którzy zginęli w Polsce, prowadząc walkę przeciw ger-
mańskiemu najeźdźcy — za spokój dusz tych, którzy 
zginęli w więzieniach  i obozach pracy w Sowietach 
— za spokój dusz naszej ludności, deportowanej bru-
talnie ze swych domów, która zginęła w Rosji z głodu, 
zimna,  nędzy  i  choroby,  za  spokój  dusz wszystkich 
naszych żołnierzy, którzy dali swe życie walcząc na 
lądzie, morzu  i w powietrzu za wielkość  i niepodle-
głość Polski.”
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W OPINJI BRYTYJSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ

Reakcja prasy brytyjskiej pozostaje niejednolita. Dzien-
niki poważne, jak “Times” i “Manchester Guardian,” 
podały wczoraj tylko wiadomość genewską o podję-
ciu prac przez Międzynarodowy Czerowny Krzyż, 
nie uzupełniając  jej żadnymi komentarzami. “Daily 
Telegraph” przyłączył do niej depeszę TASS’a, mówią-
cą o równoczesnej kampanji antysowieckiej prasy nie-
mieckiej i polskiej i twierdzącej na tej podstawie, że 
wspomniana kampanja antysowiecka doszła do skutku 
“na podstawie poprzedniego porozumienia między nie-
mieckimi agresorami a prohitlerowskimi elementami 
rządu polskiego.” “Daily Herald” streszcza artykuł 
“Prawdy,” by następnie stwierdzić, że, niemiecka prasa 
przepełniona jest wiadomościami o odkryciach w po-
bliżu Smoleńska.

Organ Labour Party cytuje również głos “Basler Natio-
nal Zeitung” donoszącej, że korespondenci, znajdujący 
się na miejscu odkryć, przesyłają całej prasie szczegó-
łowe materiały na temat masowych grobów. “News Chro-
nicle” cytuje w streszczeniu depeszę TASS’a oraz w ob-
szernem streszczeniu artykuł Prawdy.” “Evening Standard” 
podaje dosłownie depeszę TASS’a, która w ostatnim ustę-
pie — pominiętym przez “Daily Telegraph” — twierdzi, że 
elementy prohitlerowskie mają wielki wpływ na polski rząd 
i że podejmują one kroki celem pogorszenia stosunków, ist-
niejących między Polską a rządem sowieckim.
Najdalej idzie, jak zwykłe, komunistyczny “Daily 

Worker.” Organ Kominternu nietylko podaje dosłow-
nie treść artykułu “Prawdy,” lecz ponadto publikuje 
depeszę moskiewskiego korespondenta Reuter’a, Ha-
rolda King’a,  twierdzącą, że rosyjski człowiek ulicy 
określa postawę rządu polskiego, jako “nierozsądną 
i prowokacyjną.”

Z AMERYKI
Z podanych poniżej depesz zdaje się wynikać, że 

amerykańska opinja publiczna dotychczas nie zdaje sobie 
sprawy z rozmiarów tragedji, jaka się rozegrała w lasku ka-
tyńskim i że dlatego podchodzi do niemieckich rewelacyj 
z punktu widzenia stosunków amerykańsko-sowieckich :

Nowy York.
Większa część amerykańskiej prasy prowincjonalnej, 

m.inn. wpływowe dzienniki jak “Baltimore Sun” i “Bo-
ston Globe” ogłosiły za agencja „Associated Press” tekst 
depeszy PAT’a z 16 kwietnia o masakrze oficerów pol-
skich pod Smoleńskiem.
Poniedziałkowy “New York Times” ogłosił depeszę 

Reutera z Moskwy, podającą streszczenie komunika-
tu radjowego rosyjskiego, twierdzącego że oficero-
wie polscy wpadli w ręce Gestapo, po wycofaniu się 
wojsk sowieckich z pod Smoleńska.
Ten sam dziennik donosi, że Rząd Polski polecił 

przedstawicielowi swemu w Genewie, by zwrócił się 
do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o wysła-
nie komisji. Dziennik amerykański podkreśla oświad-
czenia Rządu Polskiego zaprzeczające Niemcom pra-
wa do wysuwania argumentów we własnej obronie ze 
zbrodni, którą przypisują innym.
Komentator radjostacji amerykańskiej WABC p. Ce-

cil Brown w sobotniej pogadance krytykował Rząd Pol-
ski za oświadczenie w sprawie zamordowania oficerów 
polskich mówiąc, że “Rząd Polski całkowicie poddaje 
się propagandzie niemieckiej.” 
Komentator radjostacji WOR znany publicysta John 

Gunther wysunął zaś zarzut, że “Rząd Polski wpro-
wadził nowy rozdźwięk, przyjmując za dobrą monetę 
rewelacje propagandy niemieckiej.”

Z KANADY:
Ottawa. (PAT.)

Prasa kanadyjska doniosła na podstawie depesz 
BUP o komunikacie Generała Kukiela w sprawie ma-
sakry polskich jeńców wojennych pod Smoleńskiem.
Dzienniki zamieszczają również sprawozdanie z “Na-

tional Catholic Welfare Conference” w Waszyngtonie, 
gdzie zarzucono Rosji trzymanie dwuch i półmiljona 
Polaków jako zakładników, celem wywierania presji na 
rząd polski w sprawach granicznych.
Wychodząca w Quebec “Action Catholiqu” w artykule 

pod tyt. “Dwa miljony zakładników polskich” zapytuje: 
“Czy Stalin odpowie na zarzut Catholic Welfare Conferen-
ce i czy jest prawdą czy fałszem, że rząd sowiecki trzyma 
dwa miljony zakładników polskich.”

DEPESZE Z KRAJÓW NEUTRALNYCH

O reakcji krajów neutralnych donoszą następujące 
depesze:

Z SZWECJI :
Sztokholm. (PAT.)

Cała prasa szwedzka ogłasza pod wielkimi tytuła-
mi komunikat rządu polskiego. “Svenska Dagbladet” 
podaje go pod tytułem “Cierpienia narodu polskiego 
— ciężkie oskarżenia antyniemieckie i antyrosyjskie.”
“Stockholms Tidningen” pisze: “Polska oskarża Niem-

cy o masakrę Polaków.” “Svenska Dagbladet” ogłasza 
skrót odpowiedzi sowieckiej. “Aftontidning” atakuje ar-
tykuł “Prawdy” skierowany przeciw Rządowi Polskiemu.”
Sztokholm. (PAT.)
“Dagsposten” donosi, iż komisja Czerwonego Krzyża 

z Generalnego Gubernatorstwa złożyła pierwszy  ra-
port, podpisany przez prezesa dr. Gorczyckiego a stwier-
dzający, iż egzekucja miała miejsce w kwietniu i maju 
1940 roku. W sobotę wszystkie pisma wydawane przez 
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Niemców w “generalnem gubernatorstwie” w języku 
polskim, ogłosiły w czarnej obwódce listę zidentyfiko-
wanych jakoby oficerów.
“Litzmannstaedter Ztg.” z 14 kwietnia doniosła, że 

świadkowie polscy przy akcji ekshumacyjnej pochodzą 
z Warszawy i że są nimi członkowie polskiego komite-
tu opiekuńczego, lekarze oraz “dziennikarze polscy”— 
nazwisk jednak dziennik nie podaje.
Wśród ofiar zidentyfikowano jakoby oficerów pierw-

szej dywizji piechoty wileńskiej.
“Ostdeutscher Beobachter” z 15 kwietnia twierdzi, iż 

zidentyfikowano jednego dowódcę pułku pierwszej 
dywizji, dziennik jednak nie podaje jego nazwiska.

Z TURCJI:
Ankara. (PAT.)’

Od dwuch dni pierwsze strony prasy tureckiej poświęco-
ne są wiadomościom o sprawie zaginionych 10,000 oficerów 
polskich. Dzienniki tureckie przytaczają za PAT komuni-
katy Ministra Obrony Narodowej oraz streszczenie artykułu 
“Dziennika Polskiego,” i inne informacje w tej sprawie.

Z ARGENTYNY
Wychodząca w Argentynie w języku angielskim gazeta 

“Buenos- Aires Herald” zwraca uwagę na poważne oskarżenia, 
zawarte w komunikacie polskiego rządu w Londynie.

Dziennik podaje również wiadomość z Waszyngtonu o Kon-
gresie Katolickim, na którym stwierdzono, że Moskwa ma 
obecnie 2 miljony polskich obywateli — jako zakładników.

DALSZA AKCJA NIEMIECKA
Radio niemieckie podaje codziennie nowe wiadomo-

ści z terenu kaźni. Okazuje się więc, że w skład pierwszej 
komisji polskiej, która za pozwoleniem władz niemiec-
kich zbadała zawartość odkrytych dotychczas grobów 
masowych, weszli: pisarze: Ferdynand Goetel i Emil 
Skiwski, zastępca prezydenta Warszawy dr. Grzechow-
ski, członek polskiego wydziału RGO dyrektor Sejfryd, 
dr. Grodzki, Władysław Kawecki. Kazimierz Didur 
oraz robotnik Franciszek Prochownik. W obecności po-
wyższej komisji zidentyfikowanych zostało 50 ciał.
W wyniku działania drugiej komisji, złożonej z człon-

ków zarządu polskiego Czerwonego Krzyża pod kierow-
nictwem dyrektora dr. Gorczyckiego, zidentyfikowa-
nych zostało ponad 100 ciał. Pierwszych 100 nazwisk 
zamordowanych oficerów zostało następnie ogłoszone 
w listach, opublikowanych przez prasę. Raport komisji 
Gorczyckiego zaczyna się od następujących słów:
“Inspekcja zwłok ekshumowanych dotychczas — do-

wodzi, że oficerowie zamordowani zostali strzałem w tył 
głowy. Fakt, że rany są u wszystkich jednakowe świad-
czy o wyćwiczonej ręce zabójcy. Z dokumentów i papie-
rów data morderstwa wyznaczona być może na marzec 
— kwiecień 1940.”

Radio Tromsoe doniosło, że prasa “Generaln. guber-
natorstwa” publikuje listy ofiar w żałobnych obwódkach 
na pierwszych stronicach. Identyfikacja trwać będzie co-
najmniej 4 tygodnie. P.C.K. udziela w pracach identyfi-
kacyjnych swej pomocy.
Radio Allouis doniosło, że władze niemieckie spro-

wadziły na miejsce zbrodni, niezależnie od dwóch wspo-
mnianych polskich komisyj, także i delegację polskich 
oficerów z pośród jeńców wojennych, znajdujących się 
w rękach niemieckich. Członkowie delegacji, obejmują-
cej oficerów różnych stopni, mieli okazję przeprowadzić 
inspekcję i utożsamić ciała zamordowanych towarzyszy.

Radio Wrocław w serwisie angielskim wygłosiło 
twierdzenie, iż odkrycie w lasku katyńskim koncentruje 
na sobie zainteresowanie wszystkich narodów Euro-
py. Wszystko, co się wiedziało o terorze bolszewickim 

w ciągu ostatnich 25-ciu lat, przesłonięte zostało tą ostat-
nią zbrodnią, której dopuścili się bolszewicy na 10,000 
polskich oficerów. Wrocław stwierdził, że niema zamiaru 
rozczulać się nad losem Polaków, że jednak nie może po-
konać uczucia obrzydzenia na myśl o losie, w jaki pogrą-
żyli bolszewiccy kryminaliści swoje ofiary.

Rozgłośnia Alpen w serwisie hiszpańskim: “Okrzyk 
zgrozy rozlega się echem w całym świecie cywilizo-
wanym na wiadomość o masakrze, dokonanej na ofice-
rach polskich przez bolszewików. B.B.C. oczywiście 
milczy ale nie milczało, gdy chodziło o to, ażeby Polska 
wypowiedziała wojnę Niemcom. Dziś Polska się już nie 
liczy, a ulubionem dzieckiem Londynu i Waszyngtonu 
są Sowiety. Rozpowszechniano wiadomości takie, jak 
o przedhistorycznych grobach, a jednak wszystkie do-
chodzenia rządu polskiego, pozostawały bez odpowiedzi. 
Czy nie jest dziwne, że bolszewicy dziś mówią, iż ofi-
cerowie ci dostali się do rąk niemieckich? Dlaczego nie 
powiedzieli o tem wcześniej?” 

*  *  *
Z powyższego zestawienia głosów prasy i radia wy-

nika, że Berlin i Moskwa starają się zaciemnić sprawę 
morderstwa, dokonanego na polskich oficerach, by móc 
ja wykorzystać dla swych, rozbieżnych zresztą celów 
politycznych. Wszystkie narody, w tej wojnie udział bio-
rące po stronie Sprzymierzonych wśród ofiar olbrzymich, 
by pomóc przy stworzeniu dla ludzkości lepszego jutra, 
powinny tym staraniom przeciwdziałać. Tragedja, której 
doznali polscy oficerowie, jest zbyt wielka by świat cy-
wilizowany mógł pozwolić na „wykorzystywanie jej dla 
politycznych gier.
Tylko śledztwo objektywne, tylko zasłużona kara 

dla winnych, tylko pełny triumf sprawiedliwości i słusz-
nej sprawy może usprawiedliwić straszliwa cenę, jaką 
polscy oficerowie, a wraz z nimi i cały polski naród, 
zapłacili. (T. Ł. B.)
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“Prawda” z 19 kwietnia r.b. wysunęła, w związku ze 
sprawą znalezienia zwłok oficerów polskich pod Smoleń-
skiem, szereg nieuzasadnionych zarzutów pod adresem 
Ministerstwa Obrony Narodowej i Rządu Polskiego, po-
suwając się nawet do twierdzenia, iż strona polska współ-
działa w tej sprawie z propagandą niemiecką.

Od pierwszej chwili ponownego nawiązania stosun-
ków dyplomatycznych z Sowietami, Rząd Polski zajmo-
wał się sprawą oficerów polskich, znajdujących się na 
terenie ZSRR i nigdy nie uważał jej za załatwioną lub 
wyjaśnioną. Tem samem, bezpodstawne jest twierdze-
nie “Prawdy”, jakoby Rząd Polski przyłączył się do 
wystąpień propagandy niemieckiej.

Wobec faktu, iż propaganda ta wyzyskuje znalezienie 
zwłok oficerów polskich pod Smoleńskiem do ak-
cji przeciwko sprzymierzonym, wyjaśnienie tej bole-

snej dla Polaków sprawy leży w interesie wszystkich 
sojuszników, a przedewszystkiem Związku Sowieckie-
go. Wobec warunków wojennych, nie ma innej drogi 
odebrania Niemcom możliwości nieograniczonego wy-
zyskiwania tej sprawy, niż przez zwrócenie się do Mię-
dzynarodowego Czerwonego Krzyża, instytucji jaknaj-
bardziej powołanej do przeprowadzenia odpowiednich 
badań na miejscu.

Wypady “Prawdy” przeciwko Rządowi Polskiemu 
me mogą się przyczynić do oczyszczenia atmosfery. 
Mogłoby to bowiem nastąpić wyłącznie przez wyjaśnione 
sprawy co się stało ze wszystkimi oficerami polskimi, 
wziętymi do niewoli we wrześniu 1939 r. i wywieziony-
mi do ZSRR.
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WYCZYTAŁEM o tragedji naszych kolegów pod Smo-
leńskiem i spieszę podać pewne informacje, które mogą 
się przydać dla wyświetlenia tej sprawy.
Byłem jednym z jeńców polskich w obozie w Ko-

zielsku. W pierwszych dniach kwietnia 1940 r. wła-
dze sowieckie przystąpiły do likwidacji tego obozu. 
W tym czasie* w obozie było pomieszczonych około 
4.000 oficerów i szeregowych. Likwidacja odbywała 
sie w ten sposób, że formowano grupy złożone z oko-
ło 100-300 osób, które kolejno wywożono z Koziel-
ska. Pierwsze grupy były złożone raczej wyłącznie 
z oficerów. Wyjazdy odbywały się w nieregularnych, 
czasem kilkudniowych, odstępach czasu. Do czasu 
gdy ja opuściłem Kozielsk, wywieziono z obozu ogó-
łem około 3.500 osób.
Oczywiście wszyscy snuli przypuszczenia, co to 

wszystko znaczy i dokąd są wywożeni mieszkańcy obozu. 
Mimo całej nieufności przeważało zdanie, że wyjeżdża-
jący wracają do Kraju. Tak zresztą twierdzili w rozmo-
wach z nami politrucy i niżsi funkcjonariusze obozu. 
Mówili oni wprost, że wywożeni będą oddani Niemcom, 
a nawet wymieniano Brześć jako miejsce, gdzie mają 
być przekazani władzom niemieckim. Temu tłumacze-
niu wierzono tym łatwiej, że wywożone transporty skła-
dały się przeważnie z ludzi pochodzących ze środko-
wych i zachodnich okolic Polski.

Pamiętam, że pierwszym którego wyczytano w naszym 
bloku był młody kpt. art. BYCHOWIEC, komendant blo-
ku. Po pierwszym niepokoju, wśród wyjeżdżających 
zapanowała radość. Kiedy w jednym z transportów od-
jeżdżali generałowie MINKIEWICZ, SMORAWIŃ-
SKI i BOHATYREWICZ, sowieckie władze obozowe 
urządzili dla nich pożegnalny obiad w “Klubie” a na-
stępnie wyjeżdżających żegnał okrzykami cały obóz.
Osobiście opuściłem obóz w Kozielsku w dniu 26 

kwietnia 1940 r. Grupa w której wyjeżdżałem, liczyła 
około 170 osób, w tym 110-120 oficerów, 48 podchorą-
żych oraz kilku podoficerów i szeregowych. Przed wyjaz-
dem wszystkich członków grupy starannie zrewidowano. 
W czasie oczekiwania na rewizję podszedł do naszej gru-
py komisarz obozu DYMIDOWICZ, przeglądnął grupę 
i odezwał się w te słowa: „No znaczyt sia wy haraszo 
popali.” Nie orjentowaliśmy się co oznaczają te słowa, 
czy były myślane ironicznie czy szczerze. Dzisiaj widzę, 
że te słowa, którebym przetłumaczył tak: “no to wam 
sie udało” były istotnie szczere i że istotnie byliśmy tą 
szczęśliwą grupą, której udało się uniknąć rzezi.
Za bramą obozu załadowano nas na samochody cię-

żarowe, którymi drogą okrężną przez las zdala od wsi, 
przewieziono nas na bocznicę stacji kolejowej w Koziel-
sku. Tam załadowano nas do wagonów więziennych 
i wagony zamknięto. Zestaw pociągu składał się z 5-6 
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wagonów więziennych, przyczem nasza grupa została 
pomieszczona w dwóch wagonach. Na bocznicy stali-
śmy w zamkniętych wagonach około 2 godz., w którym 
to czasie załadowywano dalszą grupę jeńców również 
z Kozielska, która przybyła na kolej po nas.
Orjentując się wedle słońca, odjechaliśmy pociągiem 

z Kozielska w kierunku południowo-zachodnim. Po kilku 
godzinach dojechaliśmy do stacji węzłowej prawdopo-
dobnie Suchiennicze. Po postoju zmieniliśmy kierunek 
jazdy na północny-wschód. W czasie przejazdu leżałem 
na górnej półce przedziału. Na ścianie wagonu zauważy-
łem napis wyryty ołówkiem względnie zapałką następu-
jącej treści: “dwie stacje za Smoleńskiem wysiada-
my — ładujemy się na samochody” i data, której drugą 
cyfrę trudno było odczytać. Mógł to być 12-lub 17 kwiet-
nia. Napis ten wzbudził ogólne zainteresowanie mego 
przedziału. Zaczęliśmy snuć domysły co on oznacza. 
Ppłk. Prokop, który jechał razem ze mną przypuszczał, 
że napis ten pochodzi z ręki płk. Kutyby, z którym on się. 
umówił co do pozostawienia śladu.
Panowało wśród nas ogólne przekonanie, że nas od-

wożą w stronę granicy okupacji niemieckiej, gdzie zo-
staniemy wydani Niemcom. Przemawiała za tym ta oko-
liczność, że napis na ścianie wagonu wskazywał na to, że 
poprzednie transporty były kierowane na zachód, a więc 
w kierunku do granicy okupacji niemieckiej.

Przejazd nasz odbywał się w warunkach fatalnych, 
byliśmy stłoczeni w ciasnych przedziałach wagonów 

więziennych, nie dostarczano nam wody, a jako poży-
wienie na drogę dostaliśmy tylko śledzie i chleb.

Dnia 27. kwietnia 1940 r. w godzinach południo-
wych zostaliśmy wyładowani na stacji Babinino, skąd 
nas przewieziono samochodami ciężarowymi do obo-
zu Pawliszczew —Bor odległego około 37 kilometrów 
od Babinino. W obozie tym przebywałem do 13 czerw-
ca 1940 r. W czasie mojego pobytu dołączono do tego 
obozu inne grupy a to z obozów w STAROBIELSKU, 
OSTASZKOWIE, oraz małą grupę z Kozielska. Stan 
liczebny obozu w Powliszczew-Bor wynosił w czerw-
cu 1940 r. razem ponad 400 osób, oficerów, szeregowych 
i cywilnych.

Dnia 14 czerwca 1940 r. odjechałem razem z całym 
obozem do GRIAZOWCA dokąd przybyliśmy w dniu 
18 czerwca 1940 r. W Griazowcu pozostałem aż do 
chwili zwolnienia.
Oczywiście przejścia, o których piszę, chociaż mi-

nęły od tego czasu prawie trzy lata, były tak silne, że 
pamiętam masę innych jeszcze szczegółów, ale poda-
łem tylko to co, jak mi się zdaje, może się przydać do 
wyświetlenia tragedji naszych kolegów, którzy w dużej 
części jak n.p. ci, którzy byli w obronie Lwowa, podda-
li się Rosjanom, gdyż nie chcieli poddać się Niemcom 
i którzy ciągle, nawet jeszcze w niewoli, mieli nadzieję, 
że jednak przyjdzie jeszcze do rozprawy z Niemcami.
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SPRAWA morderstwa  popełnionego w Rosji  nad 
obywatelami polskimi Henrykiem Erlichem i Wik-

torem Alterem poruszyła opinję całego świata. Jest to 
jednak niewielki zaledwie  fragment  tych zbrodni,  ja-
kie się dokonały na obywatelach polskich w okresie tej 
wojny na Polskę. Dzień każdy przynosi z tych terenów 
coraz bardziej hiobowe wieści.

Wiadomym jest, że obywatele polscy na terenie Rosji 
zostali pozbawieni wszelkich swych praw obywatelskich, 
uzgodnionych poprzednio z rządem sowieckim. Obywa-
telom polskim odebrano paszporty polskie, zabroniono 
im opuszczania granic ZSRR, dzieci polskie pozbawiono 
opieki polskiej w sierocińcach, aresztowano wszystkich 
naszych opiekunów społecznych, zamknięto początko-
wo, a obecnie przejęto wszystkie składnice darów ame-

rykańskich przeznaczonych dla ludności polskiej. Polacy 
zostali poprostu pozbawieni wszystkich swoich upraw-
nień i traktowani są nie jako alianci, ale jako obywatele 
państwa nieprzyjacielskiego. Dlatego też — mojem zda-
niem — Rząd Polski nie może milczeć i jestem przeko-
nany, że wystąpi do rządu sowieckiego z odpowiednim 
przedstawieniem sprawy i zażąda natychmiast uregulo-
wania wszystkich spraw powyższych.

Ostatnie rewelacje niemieckie donoszą o straszli-
wych wprost masakrach polskich  jeńców wojennych, 
masakrach, które urągają wszelkim prawom bożym 
i  ludzkim, masakrach które  sprzeciwiają  się prawu 
między-narodowemu, które w sposób szczególny chro-
ni jeńców wojennych. Spodziewamy się, iż Rząd polski 
postara się jak najprędzej wyświetlić sprawę polskich jeń-
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ców wojennych, swego czasu umieszczonych w obozach 
w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Mojem zdaniem 
Rząd polski powinien przede wszystkiem:

po 1) zażądać kategorycznie od Rządu Rosyjskiego 
oświadczenia się, co zrobiono z obozami naszych jeń-
ców wojennych, gdzie znajdują się oficerowie i urzęd-
nicy polscy, którzy tam przebywali,

po 2) uważam, że Rząd polski powinien zwrócić się 
do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z wnioskiem, 
aby instytucja ta wysłała specjalną komisję w celu spraw-
dzenia i zbadania prawdziwości rewalacyj niemieckich.

Gdyby zaistniały poszlaki i prawdopodobieństwo, 
że  istotnie morderstwa te miały miejsce, wtedy Rząd 
Polski nie powinien ograniczyć się tylko do wysłania 
komisji Międz. Czerwonego Krzyża, ale powinien 
zwrócić się również do Stolicy Apostolskiej i do kilku 
państw neutralnych z prośbą o wydelegowania specjal-
nego Komisji, która zbadałaby dokładnie czas i przez 
kogo zostali zamordowani. Rząd Polski w tej sprawie 
winien zająć stanowisko zdecydowane, jasne i otwarte. 
Dla opinji zarówno wychodźtwa jak i Kraju — milczenie 
w tej sprawie byłoby niezrozumiałe i mogłoby na tem tle 
wyniknąć szereg podejrzeń i nieporozumień.

Sprawa polskich jeńców wojennych łączy się z wnio-
skiem, który jest dzisiaj na porządku dziennym. Już 
na Komisji Spraw Zagranicznych proponowałem, aby 
stosunek nasz z Rosją Sowiecką opierał się na tych sa-
mych podstawach, na których i Sowiety opierają swój 
do nas. Jeżeli Rosja sowiecka nietylko pozbawia oby-
wateli polskich wszelkich uprawnień i zamyka instytu-
cje polskie, ale również posuwa się dalej i stwarza u sie-
bie t.zw. polską czerwoną armję, jeżeli zakłada pismo 
w języku polskim, które zwalcza prawowity rząd pol-
ski,—to ja nie rozumiem, dlaczego Rząd polski miałby 
nad tymi faktami przechodzić do porządku dziennego 
i na wyraźne prowokacje odpowiadać milczeniem. Pod 
względem formalnym nie mam prawa zgłaszać dziś no-
wego wniosku, ale zwracam się do Rządu z następują-
cym wezwaniem:

“Rada Narodowa R.P. wzywa Rząd Polski, aby po-
czynił wszelkie kroki w celu zbadania i ostatecznego 
wyświetlenia  sprawy zaginięcia polskich  jeńców wo-
jennych i cywilnych w obozach Kozielsku, Starobiel-
sku i Ostaszkowie.”

„Dziennik Polski” 1943, nr 854 z 21 kwietnia, s. 2.

SPRAWA morderstwa masowego, dokonanego na polskich oficerach, weszła na właściwą drogę z chwilą 
przejęcia dochodzeń przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Niezależnie od tego trwa jednak dys-

kusja w prasie międzynarodowej. Dyskusja ta, należy to stwierdzić, bierze obrót niekorzystny zarówno 
z punktu widzenia interesów Polski, jak też i z punktu widzenia sprawiedliwości. Jedynemi jej jasnemi 
momentami, na przestrzeni ostatnich 24-ech godzin są: zdecydowany głos Polski Podziemnej oraz jak za-
wsze dla Polski przychylna reakcja opinji publicznej Turcji.

O tem, że Polska Podziemna w całej pełni apro-
bowała stanowisko, zajęte w sprawie, mordu katyń-
skiego przez Rząd Polski, było już wiadomem od chwili, 
ogłoszenia  uchwały Rządu.  Temniemniej ma wagę 
doniosłą  fakt  solidaryzowania  się  przez walczący 
w podziemiach polski naród także z temi ustępami 

uchwały Rządu, które deklarowały wolę walki z oku-
pantami niemieckimi aż do zwycięskiego końca. Ten 
fakt stwierdzony w depeszy poniższej, jest tem donio-
ślejszy, że ujawnia rozbicie się nadzieji, jakie Niemcy, 
pragnący  pozyskać  naród  polski  łączyli  ze  zbrodnią 
katyńską:

WEZWANIE POLSKIEJ RADJOSTACJI “ŚWIT”

(PAT.) W związku z odkryciem grobów oficerów 
polskich pod Smoleńskiem tajna radiostacja polska 

“Świt” ogłosiła 19 kwietnia wezwanie żądające sta-
nowczo wyjaśnienia tajemnicy przez Międzynaro-
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STANOWISKO PRASY AMERYKAŃSKIEJ
Prasa amerykańska zajęła w sprawie mordu na ofice-

rach polskich — jak na to już wczoraj zwracaliśmy uwagę 
stanowisko zasadniczo dla sprawy polskiej niepomyślne. 
Ten niewątpliwie bardzo ujemny stan rzeczy został wy-
wołany prawdopodobnie przez trzy przyczyny:

1) przez przeświadczenie, że wszelkie twierdzenia 
propagandy niemieckiej są zmyślone;

2) przez intensywną propagandę sowiecką przeciw-
ko poddaniu sprawy objektywnemu badaniu;

3) przez brak na ziemi amerykańskiej równie in-
tensywnej kontrpropagandy.

Ostatnie głosy amerykańskiej prasy i amerykańskich 
komentatorów streszczają następujące depesze: 

New York: (PAT.)
Znany amerykański komentator radjowy MacDonald 

omawiając wystąpienie rządu polskiego do Międzyn. 
Czerwonego Krzyża o przeprowadzenie dochodzenia 
w związku z niemieckimi twierdzeniami oskarżającymi 
Rosję o egzekucję oficerów polskich oświadczył w swym 
komentarzu, że ze strony Niemców, którzy wymordowali 
tylu Polaków, szyderstwem jest podawanie się obecnie za 
ich obrońców.”
Inny komentator radjowy, Howe, na ten sam temat 

oświadczył w swym komentarzu, że “dr. Goebbels był 
pewnie zachwycony akcją Rządu Polskiego.” “Stosun-
ki polsko-sowieckie, podkreślił Howe, nie polepszają 
się i ten ostatni krok napewno nie przysporzy Polsce 
przyjaciół, ani nie wpłynie przychylnie na opinję.”

New York. (PAT.)
Wszystkie dzienniki nowojorskie przytoczyły w de-

peszach z Moskwy streszczenie artykułu “ Prawdy” 
w sprawie zaginionych polskich jeńców wojennych.

“New York Times” depesze zaopatrzył tytułami: 
„Prawda twierdzi: Polacy nabrani przez Hitlerowców— 
Reżim Sikorskiego oskarżany o pomaganie katom hi-
tlerowskim przez powtarzanie zarzutów o masakrze.” 
W depeszy “New York Times” czytamy następnie:
“Prawda” poświęciła artykuł wstępny zatytułowany 

“Polscy współpracownicy Hitlera” komunikatowi rzą-
du polskiego w Londynie w sprawie masakry oficerów 
polskich. “Prawda” bardzo rzadko używa tego miejsca 
dla omawiania spraw międzynarodowych w ten sposób.”
Po przytoczeniu tez „Prawdy” „New York Times” 

pisze dalej:
“Artykuł ‘Prawdy’ wskazuje na to, że sprawa ta za-

prowadziła nas na najostrzejszy skręt w stosunkach 
polsko-sowieckich, których bieg był tak burzliwy od po-
czątku wojny. Stosunki te były najlepsze, wówczas, kiedy 
Sikorski był w Moskwie i ogłoszono plany dla uformo-
wania dywizji polskich, które miały walczyć po stronie 
Czerwonej Armji. Pomimo zwłoki w dostawie sprzętu 
poważna część oddziałów polskich została uzbrojona. Na-
skutek decyzji Polaków oddziały te opuściły Związek So-
wiecki w chwili, kiedy udział ich w walkach na froncie 
byłby bardzo korzystny. Posunięcie to wywarło nieko-
rzystne wrażenie na sowieckiej opinji publicznej mającej 
podziw dla tych, którzy walczą przy pierwszej nadarzają-
cej się sposobności”. Dowodem tego są głosy uznania dla 
legjonu czeskiego, który ostatnio wziął udział w walkach 
w czasie niemieckiej kontrofensywy.

Pod artykułem wstępnym ‘Prawda’ podała tekst 
gratulacji przysłanych dowódcy czeskiemu przez so-
wiecki komitet wszechsłowiański.”

OBJEKTYWNY GŁOS TURCJI
Turcja nie ulega ani propagandzie niemieckiej ani 

propagandzie sowieckiej. Tym się tłumaczy, że jej re-
akcja na wszystkie zjawiska związane z zagadnieniem 
w Europie zawsze większą swobodą ruchów.

Radjo Ankara zreferowało zagadnienie mordu ka-
tyńskiego w słowach następujących:
“W ostatnich dniach propaganda przeciwrosyjska 

znalazła nowe ujście w postaci oskarżeń, wysuwanych 
przez Niemców w związku z morderstwem 12.000 pol-

skich oficerów pod Smoleńskiem. Rząd Polski zwrócił 
się do rządu rosyjskiego z prośbą o wytłumaczenie, nie 
uzyskał jednak odpowiedzi. W parę dni później jednak 
rząd rosyjski oświadczył, że mord został popełniony 
przez Niemcy. Jest rzeczą niewątpliwą, że Rząd Polski 
znajduje się w bardzo delikatnej sytuacji, gdyż Polska 
jest sprzymierzeńcem Anglji — a Anglja sprzymierzeń-
cem Rosji, podczas gdy Niemcy są wrogiem tak Angl-
ji  jak i Polski. Propozycja polskiego ministra wojny, 

dowy Czerwony Krzyż z udziałem delegatów Waty-
kanu w dochodzeniu.

Polacy nie będą słuchać propagandy Niemców, któ-
rzy pragną używać Polaków na froncie wschodnim. 
Polacy odmawiają Niemcom prawa uzurpowania 
sobie rzekomej roli “obrońców Polski.”

“Świt” podkreśla, że Polska zawsze odrzucała nie-
mieckie propozycje pójścia przeciw Rosji, płacąc 

za tę odmowę wojną, zniszczeniem kraju i dwoma 
miljonami deportowanej ludności. W zakończeniu 
stacja “Świt” ogłasza:

“ Tajemnica tych grobów dotyczy nietylko Polski 
lecz jest sprawą międzynarodową, mogącą wpły-
nąć na ukształtowanie się stosunków politycznych 
w Europie powojennej.”
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by Międzynarodowy Czerwony Krzyż zbadał sprawę 
została przez Niemców przyjęta. Należy wstrzymać 
się z wypowiedzeniem opinji ostatecznej aż do chwili, 
gdy cała prawda będzie w zupełności znana.’’

Radjo Ankara, formułujące naogół poglądy rządu 
tureckiego, jest w swych enuncjacjach z natury rzeczy 
bardzo powściągliwe. Z jego komunikatu jest jednak 
widocznem, że Turcja przywiązuje wagę jaknajwięk-
szą do wyniku badań Międzynarodowego Czerwo-
nego Krzyża. Poniższa depesza streszcza głos jednego 
z dzienników, cieszącego się większą swobodą ruchów, 
aniżeli ankarska rozgłośnia:

Stambuł. (PAT.)
Dziennik turecki “Istanbul” ogłasza artykuł wstęp-

ny, w którym zapytuje co się stało z 10,000 oficerów 
zaginionych w ZSRR. Dziennik pisze, że fakt, iż od 
1939 roku tysiące oficerów polskich zniknęło jest nieza-
przeczalny i niewątpliwy, i pomimo kilkakrotnych prób 
ze strony rządu polskiego o wyjaśnienie ich losu żadne 
wytłumaczenie nie zostało przez Moskwę udzielone.

Najpierw panowało przypuszczenie, że oficerowie 
ci zostali deportowani na Ziemię Franciszka Józefa, lecz 

pomimo oficjalnych przyrzeczeń rządu sowieckiego, nie 
zostali oni nigdy zwolnieni.
Najnowsze głosy  szwedzkie  rejestruje  następująca 

depesza:
W SZWECJI

Sztokholm. (PAT.) 
Biuletyn poselstwa sowieckiego w Sztokholmie ogło-

sił artykuł “Prawdy” oraz komunikat Tassa. Z prasy 
szwedzkiej jedynie “Aftontidning’’ przedrukował te 
komunikaty sowieckie.
Prohitlerowska prasa szwedzka w dalszym ciągu 

wykorzystuje tragiczne odkrycie dla celów propagan-
dy niemieckiej. “Dagsposten” wyraża swe oburzenie 
z powodu oskarżeń antyniemieckich zawartych w ko-
munikacie polskim. 
Dziennik zwrócił się w sobotę do ministerstwa spraw 

zagranicznych i Czerwonego Krzyża Szwedzkiego o in-
formacje i otrzymał odpowiedź, że wobec tego, iż Szwe-
cja na żądanie Niemiec zrzekła się ochrony interesów 
Polski, losem jeńców wojennych zajmuje się Między-
narodowy Czerwony Krzyż, a nie szwedzki Czerwony 
Krzyż.

NIEMIECKA LISTA NAZWISK

Władze niemieckie ogłosiły w międzyczasie dalsze 
nazwiska ofiar mordu. Oto one:

Piotr Marcin, inżynier w urzędzie patentowym 
w Warszawie, Stanisław Śniegowski, por. Stefan Brze-
ziński, buchalter władz wojewódzkich w Wilnie, kapi-
tan Stanisław Zmagacz, podporucznik Jan Witkiewicz, 
Tadeusz Grotkut z Warszawy, podporucznik Daszkie-
wicz, oficer pilot Stanisław Kaczmarek, Piotr Naftalion, 
major Tadeusz Golabus, major Stanisław Kuszelski, 
major Edward Gasiewicz, podporucznik Kukulski, 
Ryszard Malinowski z Łunińca, podporucznik Stefan 
Zółtowski z Targowa, kapitan Kazimierz Tarnowicz 
z Warszawy, Piotr Dobosz, Adam Mieczysław Kobal-
towski, porucznik Stanisław Majkowski, kapitan Piotr 

Milkowski. Przy jednym trupie, który nie został ziden-
tyfikowany, znaleziono notes zawierający nazwisko He-
lena Koniczka, Rynek Kościelny 2, Leszno.
Radjo niemieckie doniosło, że część komisji Pol-

skiego Czerwonego Krzyża, a w szczególności trzej 
urzędnicy oddziału informacji i komitetu wykonaw-
czego warszawskiego Czerwonego Krzyża, pozostała 
w Smoleńsku dla prowadzenia dalszych prac, połączo-
nych z identyfikacją. Ciała odkopane, po stwierdzeniu 
ich tożsamości będą pochowane na nowym cmentarzu. 
Każdy grób będzie nosił kolejny numer i odpowiednią 
datę. W związku z tymi pracami prawdopodobnie zo-
staną wysłani na miejsce dalsi urzędnicy P.C.K. oraz 
lekarze.

LICYTACJA PROPAGANDY

Radio niemieckie kontynuuje akcję, mającą na celu 
wyzyskanie sprawy morderstwa dokonanego na pol-
skich oficerach dla doprowadzenia do jednolitego fron-
tu Europy.
Radio Wrocław w serwisie angielskim: Próby rozpo-

wszechniania poglądu, że system bolszewicki odbiegł 
daleko od czasu, kiedy bolszewicy wymordowali rodzi-
nę carską, nie udały się. Fakt zamordowania 12.000 pol-
skich oficerów jest niezbitym dowodem tego, zwłaszcza, 
że nie może być mowy o jakichkolwiek uczuciach sym-
patji Niemców dla Polaków, którzy są z nimi w stanie 
wojny. Potworna masakra w Katyniu jest faktem o ta-
kiej doniosłości dla Europy, że należy ją określić jako 

fakt o znaczeniu historycznym. “Deutsche Diploma-
tische Korespondent” pisze: Masowy mord, dokonany 
na polskich oficerach, jest realizacją głównej zasady 
polityki bolszewickiej. Zwycięstwo sowieckie, wpędzi-
łoby do podobnych grobów całą ludność Europy. Nie re-
agując na niemieckie twierdzenia stają się W. Brytanja 
i Stany Zjednoczone współwinnymi Sowietów.

Równolegle do oskarżeń niemieckich pod adresem 
Sowietów rozwijają się oskarżenia sowieckie pod adre-
sem Niemców. Radio Moskwa w serwisie niemieckim: 
Nadeszły nowe wiadomości o okropnościach, które mia-
ły ostatnio miejsce w Polsce. Niewinne dzieci poddano 
w Krakowie torturom pod zarzutem sabotażu. W innych 
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miejscowościach dzieci spędzono do zbierania odpadków 
żelaznych i zmuszono do spania na otwartym powietrzu. 
Ostatniej zimy tylko 17 polskich dzieci zdołało wró-
cić do zdrowia w niemieckich szpitalach.
Niemcy i Sowiety starają się więc przelicytować we 

wzajemnych zarzutach, odwracając tym samym coraz 
bardziej uwagę świata od sprawy zasadniczej, którą 

jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: kto i kiedy za-
mordował tysiące polskich oficerów?
(T. Ł. B.)

„Dziennik Polski” 1943, nr 855 z 22 kwietnia, s. 1, 4.

JEDNO jest pewne. W masowym grobie pod Smoleń-
skiem leżą pomordowani polscy oficerowie. Może 

ich jest 8 tysięcy, może 10, a może więcej, lecz cóż 
znaczy ta różnica cyfr. Pewne jest, że leżą tam ludzie 
pomordowani w sposób straszliwy, a nikczemny. Lu-
dzie bezbronni i bezwinni.
Zbrodnia jest dokonana — świadkowie ją potwier-

dzają, fotografie poszły na cały świat, zaprzeczyć fak-
tom nie potrafi nikt.
Kto tę zbrodnię popełnił? Niemcy oskarżają Sowie-

ty, Sowiety obwiniają Niemców.
My Polacy całą siłą woli staramy się powstrzymać 

od wydania przedwczesnego wyroku. Staramy się nie 
poddawać nasuwającym się podejrzeniom, które mo-
głyby wywołać odruch uczucia w wydaniu sądu o nie-
ujawnionych zbrodniarzach.
Usuwamy uporczywe pytanie dlaczego Sowiety na 

nasze żądania wyjaśnień, gdzie są zaginieni oficero-
wie nie odpowiedziały krótko i po prostu: ‘‘Pozostawi-
liśmy ich przy robotach fortyfikacyjnych koło Smoleń-
ska i zagarnęli ich Niemcy.” Odpowiedź była tak łatwa 
i nasuwała się sama. Zbrodnia Niemców nie ulegałaby 
wątpliwości.

Staramy się nie tłomaczyć ostrożności z jaką nasi 
alianci milczą o tej sprawie, jakby już wiedzieli, że 
mogą obrazić kogoś, kogo dotknąć nie chcą.
Usiłujemy uprzytomnić sobie niemieckie zbrod-

nie i zdolność Niemców do popełnienia każdej, a więc 
i takiej zbrodni. I czekając ze spokojem wyjaśnienia 
tłumimy wszelkie podejrzenia, i mówimy do świata: 
“Nie wiemy.”

Ale jedno wiemy, wiemy, że to co się stało jest zbrod-
nią rzadką na czarnych kartach historii. Ostatni raz było 
to w Kijowie i Odessie, gdzie wymordowano kilkadzie-

siąt tysięcy bezbronnych oficerów. Ale tam mordowali 
się swoi, w wojnie najkrwawszej, bo w wojnie domowej, 
więc nie chcemy tu szukać podobieństw.
Tu było już po wojnie. Oficerowie polscy byli jeńca-

mi wojennymi. Przestali być niebezpiecznymi. Nie byli 
groźni dla nikogo. Chroniły ich zwyczaje i prawa naj-
dzikszych nawet wojen. Mimo to byli wystrzelani jak 
zwierzyna. Dlaczego? Czy dlatego, że byli oficerami, 
czy dlatego, że to Polacy, czy z obu przyczyn? Dlaczego 
ich wymordowano, wymordowano tak nikczemnie?

Dziś wyszli z grobów na świat i żądają od świata cy-
wilizowanego wydania sądu o zbrodni. O samej zbrod-
ni, nie o zbrodniarzach. Oni z za świata znają  ludzi 
z tego świata i wiedzą, że łatwiej taki sąd wydać gdy 
zbrodniarz jeszcze nieznany. Gdy zbrodniarz będzie 
znany, powiązania polityczne sąd ten mogą spaczyć.
Świat musi dać tym grobom odpowiedź.
Jeśli nie usłyszymy głosu potępienia ze strony tych 

co walczą o zasady chrześcijańskie w życiu ludzi i na-
rodów,—jakże to będzie wyglądać wtedy, kiedy cały 
świat neutralny to potępienie wypowiedział i kiedy nie 
ma wątpliwości, że każdy w głębi duszy tę zbrodnie 
potępić musi, kiedy i Niemcy i Rosja zbrodnię potępia-
ją, bo się nikt do niej przyznać nie chce. Więc dlaczego 
nie potępić jej jawnie, głośno, wyraźnie?
Zbrodnia jest zbrodnią przez kogokolwiek popeł-

niona.
Jeśli nie usłyszymy takiego głosu zaczniemy wąt-

pić w zapowiedzi o ukaraniu zbrodniarzy wojennych, 
będziemy musieli się zapytać czy to te będą zasady 
chrześcijańskie, na których przyszła moralność świata 
ma się oprzeć.
Ludzie uczciwi świata, przyjaciele nasi — odezwij-

cie się i powiedźcie czy wierzycie w moralność czy tylko 



1943 „Dziennik Polski” 

49

w grę polityczną osłoniętą fałszem wyniosłego fraze-
su. Powiedźcie to dziś — jutro może być zapóźno. Ju-
tro Wasze słowa albo stracą wartość jako spóźnione, 
albo nie będzie Wam wolna lub nie będziecie chcieli 
ich wypowiedzieć.

Nad grobami pomordowanych stoimy i żądamy od 
Was tak mało. Nie pozwólcie, aby cynizm hitlerowski 
wołał na cały świat w swoim komunikacie wczoraj wy-
danym, że “Polacy mają tylko dwa rodzaje przyjaciół. 
Jednym są Sowiety, — które rezerwują dla nich maso-
we groby, a drugim Anglicy i Amerykanie, którzy nie 
mają ochoty przeszkodzić bolszewikom w realizowa-
niu ich przyjaznych zamiarów wobec Polaków.”

Potym jednak wyłoni się przed Wami druga prawda. 
W sposób nie budzący żadnych wątpliwości, nie przez 
jakąś propagandę zrozumiecie, co czeka Polskę i Pola-
ków od swojego sąsiada. Nie walka, w walce obie stro-
ny są uzbrojone, są nawet dla słabszych choć częścio-
we możliwości — zwycięstwa lub żołnierskiej śmierci. 
Ale wrogowie nasi pragną wymordować Polaków nawet 
bezbronnych. Złupić, wyzyskać  ich pracę, a potym 
wymordować, i to tak, aby ślad po nich zaginął. Cza-
sem tylko przypadek odkryje groby zapomnianych ofiar 
polskiego męczeństwa.
I teraz zrozumiecie przyjaciele naszych granic. Bo 

każdy kawał nasi, dlaczego my tak niepokoimy Was 

Obozy jeńców oficerów polskich i Kozie Góry—miejsce kaźni.
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naszymi żądaniami o całość naszej ziemi odstąpio-
ny wrogowi — to nasz grób, grób masowy. I dlatego 
my tak nie chcemy nikogo wpuścić do naszego Kraju 
i pragniemy go mieć dla siebie bez cudzej kontroli, bo 
nie chcemy moralności wrogów w Kraju naszym.
I jeśli chcecie nam pomoc tak jak to mamy napisane 

w naszych umowach, to trzeba zostawić nas w niepod-
ległości i nienaruszalności naszych granic. Trzeba o to 
z nami wołać i o to trzeba walczyć — jeżeli umowy nie 
mają być jak u Niemców “skrawkiem papieru.”

Wierzymy, wierzy każdy Polak, że dane nam przy-
rzeczenia i zobowiązania dotrzymane będą. Nie tylko, 
że to są zobowiązania, ale że wypływają z najpiękniej-
szych źródeł duszy ludzkiej — poczucia sprawiedliwości,

St. Sz.

„Dziennik Polski” 1943, nr 855 z 22 kwietnia, s. 3.

Z Genewy nadeszła wiadomość, że Czerwony Krzyż podejmie się misji zbadania zwłok polskich ofice-
rów, jeśli upoważnią go do tego wszystkie zainteresowane strony.

W praktyce oznacza to, że M.C.K. czeka na upoważnienie Moskwy, dając tem dowód swej pełnej bez-
stronności w tej sprawie.

Odpowiedź Moskwy będzie odpowiedzią na podwójne pytanie: czy świat dowie się prawdy i czy Sowiety 
chcą prawdy?

Uboczną poniekąd, lecz bardzo doniosłą konsekwencją sprawy grobów oficerów polskich koło Smoleń-
ska, jest powstanie w opinji brytyjskiej warunków, sprzedających uwydatnianiu zbrodni popełnianych 
przez Niemców w Polsce, oraz podkreślaniu niezłomności oporu narodu polskiego i jego udziału w walce 
ze wspólnym wrogiem.

Wyrazem tego są zarówno audycje uwzględniające 
szeroko okrucieństwa niemieckie i postawę narodu pol-
skiego, jak również liczne artykuły i notatki w szeregu 
pism angielskich. Sygnalizujemy je na stronie 6-giej 
i 4-tej dzisiejszego numeru. Tutaj podkreślimy, że ta 
sprzyjająca naszym sprawom atmosfera jest wyzyski-
wana przez polskie czynniki, które starają się zaspokoić 
potrzeby środowiska, dostarczając opinji brytyjskiej no-
wych danych na temat oporu narodu polskiego i popeł-
nianych na nim zbrodni. Szczególnie szerokiem echem 
w prasie brytyjskiej odbiły się dane w tym względzie, 
ujawnione przez ministra Kota wobec dziennikarzy za-
granicznych w środę. 
Wśród ech, jakie sprawa Smoleńska znalazła za Oce-

anem, należy podkreślić reakcje amerykańskiej Polon-
ji, która, zamiast łamać bezradnie ręce nad grobami 
pomordowanych i przyglądać się bezczynnie rozpętanej 
nad niemi burzy propagandowej, postanowiła wzmoc-
nić akcję polityczno-propagandową na rzecz sprawy 
polskiej w amerykańskiej opinji.

Na str. 5-ej informujemy o tem, jak również o echach 
jakie groby koło Smoleńska wywołują w prasie ame-
rykańskiej i tureckiej. Tutaj zanotujemy dalsze fakty, 
jakie w międzyczasie w tej sprawie napłynęły.

KOMUNIKAT CZ. KRZYŻA
Jak donosi “Exchange Telegiaph,” ogłosił zarząd 

Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie 
wczoraj przed południem następujący komunikat:
“Niemiecki Czerwony Krzyż oraz Polski Rząd w Lon-

dynie zwrócili się do Międzynarodowego Czerwonego 
Krzyża z prośbą o współdziałanie przy identyfikacji 
ciał, które według doniesień niemieckich zostały zna-
lezione w pobliżu Smoleńska.
W obydwu wypadkach Międzynarodowy Czerwony 

Krzyż odpowiedział, że zasadniczo jest gotowy do udzie-
lenia swej pomocy przy doborze ekspertów neutralnych, 
pod warunkiem jednak, że odpowiednie wezwania zosta-
ną do nich skierowane przez wszystkie strony, w tej spra-
wie zainteresowane, a to zgodnie z memoriałem, który 
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komitet Międzynarodowego Czerwonego Krzyża przesłał 
w grudniu 1939 do wszystkich narodów, w wojnie udział 
biorących, a w którym zostały skrystalizowane zasady, 
mające stać się podstawą udziału Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża w tego rodzaju dochodzeniach.”
Wynikałoby stąd, że Czerwony Krzyż podejmie się 

misji, jeśli zwóci się do niego również Moskwa. Na to 
nie zanosi się zaś:

Radjostacja im. Kościuszki, będąca instrumentem 
Moskwy, wezwała w serwisie polskim do bojkotu
Czerwonego Krzyża. Bojkot ten określiła, jako obo-

wiązek każdego prawego Polaka, a to ze względu na to, 
źe pieniądze idą nie na cele humanitarne, lecz na rzecz 
niemieckiego przemysłu wojennego.

Dziennik Polski” 1943, nr 856 z 24 i 26 kwietnia, s. 1.

WŚRÓD ech, jakie za oceanem wywołała sprawa grobów koło Smoleńska zanotować należy: Reakcję 
Polonji amerykańskiej, idącą po trafnej linji zwiększenia wysiłków nad otoczeniem spraw polskich 

większą opieką na terenie amerykańskiej opinji, oraz artykuł znanego publicysty amerykańskiego Mow-
rer’a, który wysuwa m.i. projekt aby Roosevelt wziął w swe ręce inicjatywę w sprawach polsko-sowieckich.

Reakcje tygodników angielskich idą po linji uznania dla niezłomnego oporu narodu polskiego i nieza-
dowolenia z komplikacyj, jakie w stosunkach między Sprzymierzonymi wywołała zbrodnia smoleńska.

Nowy York. (PAT.)
Prasa polska w Stanach Zjednoczonych zareagowała 

żywo na odkrycie grobów oficerów polskich pod Smo-
leńskiem. Wszystkie dzienniki polskie ogłaszają szcze-
gółowo każde doniesienie w tej sprawie, wysuwając na 
czoło komunikat Polskiego Ministra Obrony Narodowej.
Tytuły, jakiemi pisma zaopatrują informacje, są na-

ogół we wszystkich prawie dziennikach identyczne: 
Gdzie jest 10,000 oficerów polskich.”
Wiadomości o sprawie Smoleńskiej wywarły też wiel-

kie wrażenie na Polonji Amerykańskiej, która nie wie-
działa o tem, że tysiące polskich oficerów zaginęło i nie 
była zaznajomiona z losem Polaków w Rosji. Z wielkiem 
napięciem oczekuje się dalszego rozwoju wypadków, ale 

równocześnie słychać też pogląd — szczególnie w ko-
łach amerykańskich— że należy postępować z rozwa-
gą, by nie wywołać wrażenia pomagania propagan-
dzie niemieckiej.

Nowy York. (PAT.)
Oddział Narodowego Związku Polaków w Chicago 

zorganizował w związku z roszczeniami sowieckiemu do 
wschodniej Polski, komitet spraw politycznych, które-
go zadaniem jest przeciwdziałanie propagandzie anty-
polskiej.
Komitet ten, działający w porozumieniu z Zarządem 

Głównym Związku Narodowego Polaków i Radą Polon-
ji Amerykańskiej ma za zadanie dbać o to, by sprawy 
polskie były należycie traktowane.
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Nowy York. (PAT)
Środowy numer “New York Post” zamieszcza artykuł 

znanego dziennikarza amerykańskiego Edgara Mowrera 
na temat stosunków polsko-sowieckich, w którym czy-
tamy:
“Jeżeli przywódcy amerykańscy i brytyjscy nie będą 

działać szybko, rządowi niemieckiemu może się udać 
zatruć stosunki i wbić klin między naszych Aljantów 
polskich  i  rosyjskich. Radjo moskiewskie z oburze-
niem odpiera oskarżenia w sprawie Smoleńska. Teraz 
nadszedł czas dla konstruktywnej pracy dyplomacji 
amerykańskiej. Udająca się do Moskwy misja Amery-
kańska mogłaby rozpocząć swą pracę od prób wygładze-
nia stosunków, polsko-sowieckich.

Do sporu między narodami słowiańskimi wkra-
da się element nienawiści. Naród Amerykański nie 
może się znaleźć w przymusowem położeniu doko-
nania wyboru między dwoma wspaniałymi Aljanta-
mi. Polacy są niezłomni, a odwaga ich niema sobie 
równej na kuli ziemskiej. Niema tam jęków, niema 
Quislinga, a niedobitki walczą nadal z zapałem. Nie 
będziemy mogli nigdy ich zapomnieć.

Ale bez współpracy rosyjskiej pokoju nie będzie.”
Mowrer rozpatruje następnie przyczyny różnic pol-

sko-rosyjskich i zaczyna swe rozważania od przedsta-
wienia stanowiska Polski. Mowrer pisze m. inn.:
“Po wojnie między Polakami a Bolszewikami, zawarto 

traktat Ryski, który załatwił sprawy graniczne. Bolsze-
wicy nie kwestjonowali nigdy tej granicy. Pomagając 
Niemcom w rozpoczęciu wojny, Stalin zaatakował z tyłu 
Polaków, cofających się przed Hitlerowcami. Bolsze-
wicy zajęli polskie ziemie zabili niektórych, a blisko 2 
miljony wywieźli. Byli oni źle traktowani umierali 
z nędzy, a w niektórych wypadkach, jak np. Ehrlicha 
i Altera zostali nawet zabici. Być może, że między za-
bitymi znajdowało się 8,000 oficerów polskich.
Traktatem z 30 lipca 1941 Stalin obiecał Sikorskie-

mu zwolnienie wszystkich Polaków. Jak dotąd pozwo-
lono mniej niż 150,000 żołnierzom i cywilom opuścić 
Sowiety. Dalszych 400,000 ludzi zwolniono w samej 
Rosji. Ponad miljona—w tem też oficerów—nigdy nie 
odnaleziono. Komisję polską szukającą tych Polaków 
po całej Rosji, posyłano od Ziemi Franciszka Józefa aż 
po Władywostok.
Przed napaścią niemiecką na Rosję władze bolsze-

wickie przeprowadziły we wschodniej Polsce sfingo-
wane wybory a na podstawie rzekomych wyników 
głosowania aktem jednostronnym zaanektowały roz-

ległe, obszary. W opinji Polaków obszary te zamiesz-
kałe coprawda przez większość ukraińską i białoruską 
ale z poważnym odsetkiem Polaków, są conajmniej 
w tym samym stopniu polskie jak rosyjskie.

Następnie Mowrer przedstawia wersję moskiewską:
“W roku 1919 Pilsudski rozpoczął niesprowokowa-

ny atak na Bolszewików i zagarnął terytorja rosyjskie. 
Przez 20 lat władca Polski prowadził stale politykę 
pro-niemiecką. W roku 1939 Polacy wyniośle odrzuci-
li pomoc sowiecką. Wkraczając na ziemie polskie, Ro-
sja postąpiła w ten sposób aby odzyskać obszary prze-
ważającą zamieszkałe przez Rosjan — jak to wykazały 
przeprowadzone później wybory. Wywieziono jedynie 
uzbrojonych kontrrewolucjonistów polskich.
Tych zaś — o ile byli prawdziwymi Polakami —wy-

puszczono prawie wszystkich. Uwolnienie innych unie-
możliwione zostało przez szowinistów polskich, którzy 
zmusili Sikorskiego, mającego dobre zamiary do przy-
jęcia linji anty-bolszewickiej i odmowy uznania aneksji 
przez Moskwę czysto rosyjskich obszarów. Niepopraw-
ny charakter Rządu Polskiego został także udowod-
niony przez niechęć Czechów do ustalenia planów dla 
konfederacji, korzystnej dla obu stron, zanim Polacy 
nie potępią: Monachjum i zaboru cieszyńskiego, lub 
też oświadczą się wyraźnie za demokracją i zawrą po-
kój z Rosjanami.”
Później Stalin zaczął odmawiać uwalniania Ukra-

inców, Białorusinów i Żydów jako obywateli polskich. 
Nalegał natomiast, by Polacy przyjęli granice, które 
ustalił, w porozumieniu z Hitlerowcami. Kiedy nawet 
Sikorski, uchodzący za prorosyjskiego temu żądaniu od-
mówił, Stalin oświadczył, iż wszyscy obywatele polscy 
pozostający w jego rękach, są obywatelami sowieckimi 
i skonfiskował ich polskie dowody tożsamości.

Oto po krótce opowieść o zdradzieckim napadzie 
oszukańczej aneksji obszaru — porywaniu ludzi, mor-
dowaniu ludności — łamaniu umów — a wreszcie, 
o pozbawianiu obywatelstwa jako narzędzie szantażu 
aby zmusić Rząd Polski do ratyfikacji tych zbrodni.:
„Gdyby udowodniono, że Bolszewicy zamordowa-

li oficerów polskich, utrzymanie stosunków dyplomatycz-
nych między obywoma krajami okazać się może niemoż-
liwością.”
‘‘Takie są poglądy obu stron”— kończy autor, który 

najchętniej widziałby, aby Roosevelt wziął w swoje 
ręce inicjatywę i dążył do doprowadzenia conajm-
niej do rozejmu między dwoma tak cennymi Aljan-
tami.

MOWRER O PODZIWIE 
DLA POLAKÓW I POTRZEBIE 

WSPÓŁPRACY Z ROSJĄ
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“NEW YORK TIMES ”

New: York. (PAT.) 
Środowy “New York Times” zamieszcza depeszę 

z Moskwy pt. “Tass oskarża Polaków o łączność z Hi-
tlerowcami.”
W depeszy tej dziennik amerykański pisze, że odruch 

sowiecki przeciw polskim żądaniom śledztwa co do 
zarzutów niemieckich w sprawie Smoleńska wzmógł 
się, czego wyrazem, jest oskarżenie Tassa, że istnieje 
zmowa między Niemcami a prohitlerowskimi elemen-
tami Rządu Sikorskiego.
Depesza dodaje, że “Izwiestja” i “Czerwona Gwia-

dza” przedrukowały artykuł wstępny z “ Prawdy ” na 
pierwszych stronach.

New York. (PAT.)
“New York Times” ogłasza następującą depeszę z Wa-

szyngtonu: “Waszyngtońscy eksperci propagandowi 
określają niemieckie wiadomości o masakrze oficerów 
polskich jako dobrze opracowaną kampanię propagan-
dową. Kierownik audycji krótkofalowej stacji C.B.S. 
Jack Gerber określił kampanję tę jako najbardziej uda-
ną i przenikliwy wyczyn propagandowy hitlerowców, 
na jaki kiedykolwiek było ich stać.”

“WASHINGTON TIMES”

Waszyngton. (PAT.) 
Anty-Rooseveltowski „Washington Times” z 20 kwiet-

nia ogłasza szczegółowy opis sprawy masowych gro-
bów oficerów polskich pod Smoleńskim, twierdząc, że 
„oficjalne koła w Waszyngtonie były głęboko poruszone 
wiadomościami pochodzącymi z wiarygodnych źródeł 
londyńskich, że masowe morderstwo oficerów polskich 
było dokonane przez Sowiety.”

Przypominając szeroko rozpowszechniane sprawozda-
nie z konferencji National Catholic Committee oraz oma-
wiane tam sprawy narzucania Polakom obywatelstwa so-
wieckiego, złego traktowania uchodźców polskich w Rosji, 
konfiskaty składów polsko-amerykańskiej akcji reliefowej 
itp., “Washington Times” podaje wiele szczegółów doty-
czących wysiłków Gen. Sikorskiego i Ministra Kota, 
aby wydobyć z Rosji obywateli polskich a szczególnie 
oficerów polskich i wymienia szereg podjętych kroków, 
na które “odpowiedzią było milczenie lub gołosłowne 
zapewnienia, że sprawy zostaną załatwione.”
“Washington Times” pisze dalej:
“Stanowisko zajęte przez przedstawicieli sowiec-

kich w Waszyngtonie nie wymaga komentarzy. Jeden 
z rzeczników rosyjskich, gdy nalegano, by dał odpowiedź, 
oświadczył ociągając się, że niewiele wie o tej sprawie 
i że jest to tylko jeszcze jedno z licznych kłamstw nie-
mieckich, prosząc swego rozmówcę, by w tej sprawie roz-
mówił się lepiej z kim innym.”

PRASA 
    AMERYKAŃSKA 

ROZBIEŻNOŚĆ OPINJI          
                            BRYTYJSKIEJ 

Odkrycie grobów polskich oficerów w okolicy Smo-
leńska, spowodowało prasę tygodniową brytyjską do za-
stanowienia się nad stanem stosunków polsko-rosyjskich. 
Artykuły, opublikowane przez tygodniki londyńskie, 
odzwierciadlają rozbieżność opinji brytyjskiej co do 
tego— dla niej ciągle jeszcze odległego— zagadnienia. 
Są jednak równocześnie—z jedynym wyjątkiem głosu 
“Tribune” — wyrazem szczerej i serdecznej chęci zrozu-
mienia potrzeb i trudności Polski

“ TRIBUNE ”
„Tribune” ma swoiste podejście do wszystkich za-

gadnień Europy wschodniej. Od chwili wejścia Rosji do 
wojny po stronie Sprzymierzonych uznał tygodnik lewi-
cowy obszar “strefy środkowej” jako przestrzeń życiową 
Sowietów i patrzy się dlatego na wszystkie zagadnie-
nia, z życiem tego obszaru związane, przez okulary 
Moskwy. Polskę odczuwa raczej jako niewygodny ba-
last, jako komplikację stosunków W. Brytanji z Rosja 
Sowiecką.

W swem ostatniem wydaniu stwierdza “Tribune” że 
wojna nie jest jeszcze wygrana. Nieprzyjacielowi nie 
brak środków i pomysłów. W okresie przygotowania do 
wojny umiał on wykorzystać uczucia trwogi dla celów 
politycznych. Przez budzenie tego uczucia zdołał on 
spowodać zmianę polityki polskiej, która mogła była ra-
zem z Sowietami i z przed monachijską Czechosłowacją 
stanąć w jednym froncie przeciwko niebezpieczeństwu 
niemieckiemu. Siejąc trwogę podbili hitlerowcy następ-
nie całą Europę, łącznie z Francją.
Na polu walki pozostały tylko W. Brytanja i Rosja. 

W ciągu dwóch lat propaganda hitlerowska napróżno 
szukała środków, które umożliwiłyby jej wzbudzenia 
uczucia strachu wśród Brytyjczyków, a także i wśród 
Europejczyków widmem dominacji sowieckiej. Żadna 
z prób rezultatu nie wydała, Rząd polski, rząd czecho-
słowacki i rząd brytyjski zawarły traktaty z Sowietami. 
Europa nie dała się podzielić.
“Tribune” twierdzi następnie, że jedność celów zo-

stała zniszczona przez nominację Darlana. Przedtem 



Zbrodnia Katyńska w polskiej prasie niepodległościowej w Wielkiej Brytanii z lat 1943-1956...

54

pierwszy wypadek, że tajemnica zaginionych polskich 
oficerów wybija się na plan pierwszy polsko-sowiec-
kich stosunków.
Tygodnik katolicki wspomina następnie o zagadnie-

niu Łotwy, zwracając uwagę na białą księgę, opubliko-
waną przed dwoma tygodniami za zgodą Waszyngtonu 
przez łotewskie poselstwo w Stanach Zjednoczonych.
Jeżeli Rosja chce grać swoją rolę w powojennej Eu-

ropie, to musi zerwać zasłonę tajemnicy, zakrywającą 
przed okiem cudzoziemców wypadki, rozgrywające 
się w jej granicach. Nie chodzi o okres wojny, mają-
cy swoje prawa, lecz o okres powojenny wymagający 
swobody ruchów oraz ogólnego zrównaniu standartu 
życia. Istnieją Brytyjczycy, którzy podchodzą do po-
żytecznej ideji sojuszu brytyjsko-sowieckiego jedno-
stronnie, wykazując jak najdalej idącą i bezkrytyczną 
sympatję wobec politycznych i gospodarczych ideji 
sowieckich, a nie domagając się od Sowietów równole-
głej tolerancji wobec cywilizacji chrześcijańskiej. Nic 
nie jest bardziej pozbawionym realizmu jak polityka 
tych ludzi. Chcieliby oprzeć pokój świata na gwarancji 
wielkiej czwórki, a nie zdają sobie z tego sprawy, że 
np. nic nie jest trudniejszym do przewidzenia aniże-
li przyszły rozwój stosunków między Chinami a Rosją, 
gdyż między tymi krajami istnieje cały szereg istotnych 
sporów.

‘‘ THE NEW STATESMAN ”
“The New Statesman” poświęca zasadniczy artykuł 

oporowi, stawianemu przez naród polski. „Gdyby odwa-
ga, czasem fanatyczna odwaga, była gwarancją wolności 
i niezależności narodu, to nasi polscy sprzymierzeńcy nie 
potrzebowali by się bać o swoją przyszłość.” Organ in-
teligencji lewicowej omawia walkę szarej masy narodu 
polskiego z niemieckim okupantem. Opisuje działania 
polskich oddziałów bojowych, zmuszających niemieckie 
naczelne dowództwo do utrzymywania ogromnych sił na 
obszarze Rzeczypospolitej. Podkreśla ogrom cierpień, 
jakiemi społeczeństwo polskie płaci za swój opór. Stwier-
dza następnie, że stutysięczna polska armja stoi w pogoto-
wiu w W. Brytanji i na Bliskim Wschodzie, że polscy pi-
loci grają doniosłą rolę w walkach powietrznych a polska 
flota wojenna i handlowa współdziała z królewską flotą.
“The Statesman” przyznaje, że ruch podziemny w Pol-

sce wykazuje znamiona centralizacji autorytetu i dzia-
łalności planowych. Prasa podziemna dostarcza sku-
tecznych środków do pobudzenia gotowości do oporu. 
Równocześnie ujawnia ona dążenie do budowy Polski 
demokratycznej.
Najważniejszą czynnością narodu polskiego jest 

udział w działaniach, mających na celu zniszczenie nie-
mieckiej armji okupacyjnej.
Przechodząc do stosunków polsko — sowieckich 

pismo twierdzi, że nie zostało w nich przywrócone za-
ufanie.

cele były jasne: złamanie wojskowej potęgi Niemiec 
i zlikwidowanie faszyzmu. Sprawa Darlana wykazała, 
że w obozie sprzymierzonych istnieją obok siebie dwa 
prądy społeczne, dążące do różnolitych celów i stojące 
pod wpływem rożnych obaw. Mając świadomość tego 
rozdwojenia obozu sprzymierzonych zdołali Niemcy 
uzyskać pierwszy wielki sukces. Jest nim zwrócenie 
się Rządu Polskiego do Międzynarodowego Czerwonego 
Krzyża w sprawie morderstwa dokonanego na polskich 
oficerach. Krok Rządu Polskiego — twierdzi “Tribune” 
— jest uderzeniem w twarz sprzymierzeńca, który w imię 
wspólnej sprawy przecierpiał bezgraniczne męki. Jest po-
nadto otwarciem drzwi dla hitlerowskiej intrygi oraz da-
niem hitlerowcom możliwości uniknięcia totalnej klęski. 
Naród brytyjski nie może tego tolerować.

“SPECTATOR”
“Spectator” stwierdza, że nie ma sensu ignorować 

niekorzystnego rozwoju stosunków między Sowietami 
a Polską. Istnieją trzy główne przyczyny tego naprężenia: 
różnice poglądów w sprawie, powojennych granic Polski, 
irytacja Polski (wyrażoną w sposób bardzo umiarkowany 
w rezolucji Polskiej Rady Narodowej) z powodu egzeku-
cji przez władze sowieckie dwóch polskich socjalistów: 
wreszcie dziwna dyskusja, powstała ostatnio w związku 
z twierdzeniami niemieckimi o ujawnianiu masowych 
grobów polskich oficerów.
“Spectator” sądzi, że ta ostatnia sprawa jest wymysłem 

niemieckiego aparatu propagandowego, gdyż nie może 
sobie wytłumaczyć, dlaczego Niemcy dopiero w 18 mie-
sięcy po zajęciu obszaru smoleńskiego odkryli te groby, 
dlaczego ciała ciągle są jeszcze rozpoznawalne i dlacze-
go wreszcie Rosjanie mieli przy nich zostawić papiery 
identyfikacyjne. Tygodnik stwierdza jednak, że Polacy 
nie odrzucają możliwości dokonania zbrodni, gdyż ty-
siące oficerów zaginęło istotnie.
“Spectator” stwierdza również, że Rosjanie są ziry-

towani tym, iż Polacy oskarżenia niemieckie biorą wo-
góle pod uwagę. Artykuł “Prawdy” określa pismo jako 
szkodliwe, gdyż wywołujące dalsze fermenty. “Spec-
tator” daje wyraz żalowi, że sprawy wzięły taki obrót, 
gdyż Hitlerowi o nic bardziej nie chodzi jak o wywo-
łanie sporów między Sprzymierzonymi. Jest wątpliwe, 
czy Międzynarodowy Czerwony Krzyż, do którego się 
Polska zwróciła, będzie w stanie uzyskać informacje 
godne zaufania. Byłoby lepiej, gdyby martwi pozostali 
w swym śnie. Nic ich już do życia nie wzbudzi.

“THE TABLET”
“Tablet” notuje fakt zwrócenia się Rządu Polskie-

go do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża oraz 
wersję niemiecką i sowiecką w sprawie masowych gro-
bów oficerów polskich. Tygodnik katolicki stwierdza, 
że jest ogólnie wiadomym, co Niemcy zrobili Polakom. 
Dlatego nie daje im się wiary. Nie jest to jednak niestety 
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W lutym Rząd Polski ogłosił komunikat, odrzucają-
cy zarzuty propagandy sowieckiej w sprawie rzekomych 
antysowieckich tendencji Polski. Ten komunikat od-
zwierciadlał poglądy gen. Sikorskiego Premjer Polski jest 
jednak otoczony urzędnikami, których część nie ukrywa 
swych antysowieckich przekonań, Obecnie sytuacja stała 
się jeszcze bardziej skomplikowaną w wyniku prośby gen. 
Sikorskiego do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, 
by przeprowadził dochodzenia w sprawie ujawnionych 
przez Niemców masowych grobów oficerów polskich.
Spory, istniejące między rządami Rosji i Polski, mu-

szą się odbić, na ruchu podziemnym w Polsce. Wiado-
mości, dochodzące  z Polski  świadczą, że  ruch pod-
ziemny polski  jest zjednoczony. Na dystans uczucia 
robotników  i chłopów walczących w Polsce  stać  się 

mogą ważniejsze, aniżeli rząd w Londynie. Wzajemne sto-
sunki Rosjan i Polaków zostaną uregulowane w walce na 
froncie, oraz z chwilą zetknięcia się na miejscu. Polska nie 
będzie mogła nigdy już być państwem buforowym z ten-
dencją antyrosyjską. Ten fakt nie zwalnia jednak niko-
go od obowiązku starania się o zakończenie obecnego 
sporu. Spór osłabia ducha oporu i dzieli narody zjed-
noczone. Z  chwilą wycofania  się  armji  niemieckich 
z Polski zarysuje się jedna z najważniejszych kwestji 
światowych,  gdyż wówczas  legendarna  dla  swego 
heroizmu masa polskiego narodu spotka się z masą 
narodu rosyjskiego, ujęta, w armji czerwonej. Jeżeli 
przedtem nie dojdzie do porozumienia,  to  to spotka-
nie może doprowadzić do ujemnych konsekwencji.

REAKCJA OPINJI TURECKIEJ
Stambuł. (PAT.)

Prasa turecka, która przytoczyła obszernie komuni-
katy rządu R.P. w sprawie zaginionych oficerów, okazu-
je nadal bardzo żywe zainteresowanie tą sprawą. “Ta-
sviri Efkar” w artykule wstępnym wyraża przerażenie, 
jakim napawać musi to odkrycie, a następnie, nawiązu-
jąc do zwrócenia się przez Rząd Polski do Czerwonego 
Krzyża pisze:
“Odpowiedź jakiej udzieli ta organizacja międzyna-

rodowa i neutralna, interesuje nietylko Polskę, ale całą 
ludzkość. Niema człowieka z sumieniem, któryby nie 
pragnął, aby straszliwa tajemnica lasu Katyńskiego 
została wyjaśniona. Można pogrzebać prawdę — zabić 
jej nie można.”
W końcu autor zaznacza, że sprawa Smoleńska kom-

plikuje jeszcze bardziej stosunki polsko-sowieckie i pi-
sze, że:
“łatwo sobie wyobrazić  jak  trudno będzie Anglosa-

som pogodzić tych dwuch Aljantów.”
Dziennik ‘‘Aksan” zamieszcza artykuł wstępny posła 

Sadak pod tyt: ‘‘Nieszczęśliwa Polska żąda wyjaśnień 
od sumienia świata.” Autor stwierdza, że sprawa ofice-
rów polskich nietylko wzburzyć musiała uczucia każdego 
człowieka, ale może mieć także poważny wpływ na ogól-
ną sytuację wojskową i polityczną.
Poseł Sadak przypomina następnie odyseę żołnie-

rzy polskich w ZSRR i oświadczy, że Armja Polska nie 
mogła walczyć przeciw Niemocom na froncie wschod-
nim, ponieważ Rosjanie temu się sprzeciwili. Wobec 
tego sprzeciwu Armja Polska opuściła ZSRR.
Po przytoczeniu opisu o odkrycia grobów polskich 

poseł Sadak pisze:
Rząd Polski zwrócił się do Czerwonego Krzyża 

z prośbą o przeprowadzenie dochodzeń, ale nie chce 
nikogo oskarżać. Rząd Polski postanowił wyświetlić 
sprawę do dna. Nieszczęśliwi Polacy nie mają dosyć 

sił, by ukarać winnych. Będąc sprzymierzonych rzą-
du brytyjskiego,  rząd polski ma ręce związane — je-
żeli więc zażądał dochodzeń, mógł to uczynić tylko 
za zgodą rządu brytyjskiego. Wyrażając swą zgodę rząd 
brytyjski musiał  się  liczyć  z wszystkiemi możliwe-
mi konsekwencjami  tej sprawy. Obecna wojna stępi-
ła wrażliwość ludzką i oswoiła świat ze zniszczeniem 
miast i innymi zbrodniami jak np. zabijaniem kobiet 
i dzieci, ale nie doszliśmy dotychczas do czegoś podob-
nego jak masowe zamordowanie 10.000 jeńców wojen-
nych.
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Jak donosiliśmy wczoraj, Rząd Sowiecki zerwał stosunki dyplomatyczne z Rządem R.P.
Korespondent dyplomatyczny Reutera pisze, że wg. wiarogodnych informacyj, otrzymanych w Londy-

nie, Rząd Sowiecki nie zerwał stosunków z Polską, lecz je “zawiesił,” i że amb. Romer nie opuścił Moskwy.
Na tem tle odbyły się w Londynie ważne posunięcia, których celem jest ułatwienie zbliżenia między 

Rosją i Polską.
Korespondent dypl. Reutera wylicza konferencje, jakie toczyły się w ciągu dnia w Londynie i dochodzi 

do wniosku, że rządy Brytyjski i St. Zjednoczonych dokładają najwyższych starań, aby jaknajprędzej 
wygładzić szczerbę, powstałą we froncie Zjednoczonych Narodów.

Należy zanotować, że wczoraj gen. Sikorski odbył konferencję z premjerem Churchillem z udziałem 
min. Edena i min. Raczyńskiego. Również wczoraj gen. Sikorski rozmawiał z amb. Drexell Biddle, a min. 
Raczyński z amb. Winnantem.

Do czasu oświadczenia Rządu w tej sprawie, wstrzymujemy się od jej komentowania, ograniczając się 
do informacyj.

NOTA RZĄDU SOWIECKIEGO

Radio moskiewskie ogłosiło onegdaj wieczorem komunikat rządu sowieckiego o zerwaniu stosunków 
dyplomatycznych z Rządem Polskim. Równocześnie podała rozgłośnia moskiewska do wiadomo-

ści treść noty, wręczonej przez Mołotowa polskiemu ambasadorowi Romerowi.

przeprowadzone poza plecami rządu sowieckiego, nie 
może wywołać zaufania łudzi uczciwych.
Z faktu, że antysowiecka kampanja została przepro-

wadzoną równocześnie i w podobnym duchu przez prasę 
niemecką i polską, wyciąga, rząd sowiecki wniosek, że 
między Hitlerem a rządem polskim istnieje kontakt 
i zgoda w sprawie przeprowadzenia tej kampanji. Nota 
przeciwstawia naród sowiecki, walczący “krwawo o pra-
wa narodów rosyjskiego i polskiego,” rządowi polskiemu, 
który przechodząc do porządku dziennego nad tyran-
ją Hitlera zadał zdradziecki cios Związkowi Soweckiemu.”
W ustępie końcowym noty daje rząd sowiecki wyraz 

przekonaniu, że kampanja przeciwko Sowietom została 
przez Rząd Polski przeprowadzoną celem wykorzystania 
oszczerstw Hitlera dla wywarcia na rząd sowiecki na-
cisku w kierunku uzyskania koncesyj terytorjalnych 
kosztem sowieckiej Ukrainy, Białej Rusi i Litwy. To prze-
konanie zmusza rząd sowiecki do uznania, że rząd polski 
zerwał związki sojuszu z Sowietami i zajął wobec nich 
stanowisko wrogie. Wobec tego postanowił rząd Sowietów 
zerwać stosunki z rządem polskim.

Rząd sowiecki określa w nocie postawę, zajętą przez 
Rząd Polski wobec U.S.S.R. jako nienormalną i jako 
sprzeczną z prawami, regulującemi stosunki wzajemne 
krajów sprzymierzonych. Rząd Sowietów zarzuca rzą-
dowi polskiemu, że w sprawie morderstwa, dokonanego 
na polskich oficerach, przyłączył się do antysowieckiej 
kampanji, zainscenizowanej przez Niemcy, a polskiej 
prasie oficjalnej, że tę kampanję pod każdym względem 
rozszerzyła. “Rząd Polski nietylko nie odrzucił perfidne-
go faszystowskiego oszczerstwa skierowanego przeciw-
ko U.S.S.R., lecz nie uważał nawet za stosowne zwrócić 
się o śledztwo lub o wyjaśnienia w tej sprawie do rządu 
sowieckiego.”
Nota twierdzi dalej, że hitlerowcy, którzy popełnili 

przerażającą zbrodnię na polskich oficerach, starają się 
obecnie zorganizować groteskowe śledztwo przy udzia-
le ‘‘profaszystowskich polskich elementów.” Do udzia-
łu w tem śledztwie zaprosił zarówno rząd polski, jak 
również i rząd hitlerowski Międzynarodowy Czerwony 
Krzyż, który miałby więc działać w warunkach tero-
ru, stworzonego przez hitleryzm, śledztwo tego rodzaju, 

W OPINJI BRYTYJSKIEJ
Komunikat radia moskiewskiego o zerwaniu przez 

Sowiety stosunków dyplomatycznych z Polską zaskoczył 
koła polityczne Londynu, które widocznie nie liczyły 
się z możliwością tak drastycznego obrotu sprawy. Ten 
moment niespodzianki podkreślany jest jednozgodnie 

przez wszystkie pisma londyńskie poranne, których gło-
sy streszczamy obszernie na innem miejscu naszego 
pisma.
Prasa popołudniowa podaje informacje o krokach 

dyplomatycznych, przeprowadzonych przez rząd pol-
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ski w sprawie mordu, ujawnionego w lasku katyńskim. 
“Exchange Telegraph” przynosi oświadczenie posła pol-
skiego w Kanadzie, Podoskiego. Pozatem umieszczają 
dzienniki popołudniowe notatki, świadczące o rozma-
chu propagandy sowieckiej.
Korespondent dyplomatyczny Reuter’a informuje, że 

rząd polski przesłał ambasadorowi sowieckiemu Bogo-
mołowowi w dniu 20-go kwietnia notę z zapytaniem czy 
rząd sowiecki nie może wyjaśnić niemieckich zarzutów. 
Nota polska, podpisana przez min. Raczyńskiego, doszła 
do rąk amb. Bogomołowa dnia następnego. Korespon-
dent Reuter’a zwraca uwagę na zawarty w nocie sowiec-
kiej zarzut pod adresem rządu polskiego, że nie uważał 
za stosowne Zwrócić się do rządu sowieckiego o wyja-
śnienia. Widocznie, jak stwierdza dalej korespondent, 
nota polska nie doszła do Moskwy na czas.
“Exchange Telegraph” notuje oświadczenie posła pol-

skiego w Kanadzie, Podoskiego. Min. Podoski dał wyraz 
nadziei, że stosunki między Polską a Sowietami zostaną 
wznowione. “Każdy Polak pragnie szczerze współdzia-
łać w jedności celem doprowadzenia do bezkompromi-
sowego poddania się wspólnego wroga, Niemiec.” Min. 
Podoski dodał, że Rosja, o ile chciała współpracować, 
powinna była, podobnie jak Polska, popierać przepro-

wadzenie śledztwa przez zwrócenie się do Międzyna-
rodowego Czerwonego Krzyża o przejęcie kierownictwa 
dochodzeń.
Londyńskie dzienniki popołudniowe podają głosy 

“New York Times” i “New York Herald Tribune” idą-
ce w kierunku uwypuklenia korzyści, jakie Niemcy 
z zerwania stosunków dyplomatycznych między Ro-
sją a Polską wyciągną.
Korespondent moskiewski “British United Press” 

wyraża wątpliwość, czy fakt zerwania stosunków odbi-
je się na ważności polsko-rosyjskiego traktatu z 31-
go lipca 1941.
“The Star” w artykule wstępnym stwierdza, że tylko 

Niemcy skorzystają z tragicznej sytuacji. Goebbels zagrał 
na polskich uczuciach, rozpowszechniając wiadomości 
o masakrze polskich oficerów. Dziennik żałuje, że rząd 
polski wpadł w zastawione sidła, a to tembardziej, że 
Niemcy są doskonale poinformowane o istotnych trudno-
ściach, istniejących między Polską a Sowietami. Ten sam 
dziennik umieszcza na innem miejscu wyjaśnienia, udzie-
lone mu przez informatora sowieckiego, przedstawiające 
jednostronnie rosyjski punkt widzenia.

„Dziennik Polski” 1943, nr 858 z 28 kwietnia, s. 1.

AMERYKAŃSCY korespondenci prasy londyńskiej notują pierwsze reakcje, jakie za Oceanem wy-
wołała decyzja Sowietów zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską.

Ponadto depesze PAT-a sygnalizują szereg artykułów, jaki jeszcze przed tem wydarzeniem ukazał się 
w prasie amerykańskiej na temat stosunków polsko-sowieckich i sprawy zaginionych polskich oficerów.

IT’S VERY UNFORTUNATE

Korespondent waszyngtoński “Daily Mail” donosi, 
że zerwanie stosunków polsko-rosyjskich “spowodowa-
ło niepokój w całym kraju. Tej nocy — pisze dosłownie 
cytowany korespondent — stolica Stanów była pełna 
ponurych refleksyj. Komentatorzy oficjalni ograniczy-
li się narazie do stwierdzenia, że.“It’s very unfortu-
nate indeed ” — jest to doprawdy bardzo niefortunne. 
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, donosi dalej kore-
spondent — że reakcjoniści amerykańscy uchwycą się tej 
okazji aby jeszcze mocniej krytykować Rosję. Podobno 
koła izolacjonistyczne już rozpoczęły odnośną kampan-
ję. W kołach poinformowanych panowało początkowe 
wrażenie, że Rząd Polski “przyśpieszył kryzys.” Kore-
spondent. “News Chronicie” podaje komentarz rzecznika 
amerykańskiego Departamentu Stanu. Według tej wia-
domości miał on oświadczyć: “Nie mając jeszcze pełnych 

informacyj co do treści spornej sprawy i co do słuszności 
stanowisk obu stron, możemy jedynie stwierdzić, że z ża-
lem dowiedzieliśmy się o zdarzeniu.”

BRZEŚĆ PORAZ TRZECI
Nowy York (PAT.)

Czołowy publicysta “ Waszyngton Times ” Frank 
Waldrop omawiając stosunki polsko-sowieckie pisze:
“Hitler zagrał asa w grze propagandowej, której ce-

lem jest zjednoczenie Europy Zachodniej przeciw Rosji, 
a Stalinowi nie udało się przebić tej karty atutem. Jeżeli 
nie uczyni tego szybko, musimy być przygotowani na 
poważne zaburzenia w solidnym froncie, tworzonym 
przez małe narody przeciw Hitlerowi. Najdawniejszym, 
najbardziej wytrwałym wrogiem Hitlera w tej wojnie 
jest Polska. Każdy kraj zagarnięty przez Hitlera, za wy-
jątkiem Polski, wydał quislingów. Są nawet quislingo-
wie rosyjscy. Ostatnio Hitler zaaranżował teatralne 
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spotkanie z gen. Wlasowem i zaczął wespół z nim or-
ganizować kampanje opozycji przeciw Stalinowi. Gru-
pa emigrantów białych Rosjan właśnie odbyła zebranie 
w Brześciu, w Polsce. Brześć jest tradycyjnem miej-
scem dla porozumień niemiecko-rosyjskich. W Brze-
ściu Czerwoni zawarli pokój odrębny, dzięki któremu 
generałowie Wilhelma mogli złapać oddech dla prawie 
że udanej kampanji wiosennej r. 1918. Brześć był rów-
nież miejscem spotkań Hitlerowców i Czerwonych w r. 
1939, kiedy ich armje rozdrapały Polskę pomiędzy sie-
bie. Obecnie Hitler używa Brześcia jako ośrodka propa-
gandy dla “zjednoczenia Europy przeciw Bolszewikom.” 
Hitler stara się znaleźć quislinga w Polsce.

PERTINAX O STOSUNKACH 
POLSKO-SOWIECKICH

Nowy York. (PAT.) 
Szereg amerykańskich pism zsyndykalizowanych 

23 kwietnia ogłosiło artykuł Pertinaxa na temat sto-
sunków polsko-sowieckich:
“Rząd Polski zwraca się do Międzynarodowego Czer-

wonego Krzyża, a w Warszawie osobistości polskie po 
raz pierwszy słuchają Niemców i na ich prośbę zgadzają 
się na wspólne zasiadanie w komitecie prowadzącym 
dochodzenie. Te objawy są bardzo znaczące. Czy rząd 
sowiecki odpowie zerwaniem stosunków z rządem Si-
korskiego?
Ostatni artykuł w “Prawdzie” można w  ten sposób 

interpretować. Jeżeli tak się stanie, Niemcom uda się wy-
grać jeden punkt w osiągnięciu programu na wzór pro-
gramu Ludendorffa z roku 1916/17, którego możliwości 
Rzesza przypuszczalnie obecnie rozważa. Niemcy musie-
liby wzbudzić wśród Polaków wiarę, że ratunkiem dla 
nich jest porozumienie z Niemcami raczej niż z Rosją.
W Poznaniu Greiser powrócił znowu do starego te-

matu: ciężki przemysł niemiecki został przeniesiony 
do Polski i robotnicy polscy mają mieć lepsze warun-
ki żywnościowe niż przed tem. Mimo to quislingów 
w Polsce niema. Niemcy muszą się tego nauczyć.

NAJLEPSZA RADA: DRUGI FRONT
New York. (PAT.)

“Christian Science Monitor” z 26 kwietnia w spra-
wie grobów pod Smoleńskiem co następuje:
“Źródłem wiadomości  są Niemcy,  te  same Niemcy 

które na rękach swych mają krew pokilkakroć 10,000 
Polaków. Wiadomości te zostają ujawnione właśnie 
w chwili, gdy zmieniające się, koleje wojny sprawiają, 
że mniejsze narody Europy Wschodniej stają się nagle 
bardziej prorosyjskie niż proniemieckie.
Sprawa oficerów polskich była przebiegle przeznaczo-

na na wzmożenie obaw przed Rosją właśnie w chwili, gdy 
liczymy na wzmożenie się nienawiści wobec Niemców. 
Sytuacja jest niedobra i nie wpłynął na jej polepszenie fakt, 
że w zeszyłm tygodniu Moskwą dopuściła do niebez-
piecznego naprężenia stosunków. Polska niewiele otrzy-
mała od Rosji dowodów wdzięczności za to, że pierwsza 
oparła się Niemcom i w niektórych kołach uważają, że 
wyraźne są intencje Rosji do uzyskania napowrót daw-
niejszych obszarów rosyjskich, które należały do Polski 
w okresie od 1918 do 1939.

Obecnie doszła sprawa okrucieństwa pod Smoleń-
skiem, którą Polacy przyjęli dostatecznie poważnie, 
aby zwrócić się o dochodzenie do instytucji neutralnej.
Prawdopodobnie najlepszym sposobem przywróce-

nia równowagi byłoby lądowanie wojsk anglo-amerykań-
skich w Norwegji.”

„Dziennik Polski” 1943, nr 858 z 28 kwietnia, s. 1.

Niemcy zareagowali natychmiast na decyzję sowiecką zerwania stosunków z Polską: jak donosi prasa 
londyńska wiadomość ta została powtórzona przez niemiecką agencję informacyjną już w dwie minu-

ty po nadania jej przez Moskwę.

Propaganda niemiecka nie ustaje w akcji w sprawie 
grobów koło Smoleńska.

Prasa szwedzka twierdzi, że jednym z celów tej ak-
cji jest oddziałanie na nastroje Polaków

NOWA LISTA
Niemiecki aparat propagandowy przynosi dalsze in-

formacje z miejsca zbrodni katyńskej. Weichselsender 
podał w serwisie polskim nową listę zidentyfikowanych 

ofiar (nazwiska, które z powodu złej transmisji nie zo-
stały dobrze usłyszane, podajemy ze znakiem zapytania): 
ksiądz major Ciołkowski por. Wojciech Blicharski, prof. 
chemji podpor. Tadeusz Dubaw (?), podpor. Bronisław 
Kajta (?), por. Henryk Gorzechowski, Eugenjusz Robak, 
kpt. Eugenjusz Majer, Bronisław German (?), podpor. Wła-
dysław Walczykiewicz, Piotr Zborowski, kapt. Zygmunt 
Dobrzański, kapt. Józef Szychter (?.), Władysław Łukasie-
wicz, major Józef Welejec, podpor. Milan Dulak (?), por. 
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Mieczysław Świerszak, Marjan Samogajen (?), Antoni 
Kajnta (?), Marcyz Dymitrów (?), Marcin Andziak, Jan 
Grozowski, ppor. Józef Storoż, Tadeusz Barański, kpt. 
Dionizy Gubanowski.

Radio Luxemburg doniosło w serwisie angielskim, 
że przedstawiciele P.C.K. oraz “polskiego komitetu wy-
konawczego” stworzyli komisję pracy, która przeprowa-
dzi ekshumację i identyfikację zwłok. Komisja dokoop-
tuje polskich rzeczoznawców. W skład komisji wchodzą 
3 przedstawiciele P.C.K. oraz 2 przedstawiciele “ P.K.W.”
Wszystkie rozgłośnie niemieckie podają liczne cytaty 

z prasy hiszpańskiej, portugalskiej i szwedzkiej celem 
podkreślenia zgodności poglądów opinji publicznej 
krajów neutralnych w sprawie Katynia z poglądami nie-
mieckiemi.

O CO NIEMCOM CHODZI?
Sztokholm. (PAT.)

Berliński korespondent “Svenska Dagbladet” w dłuż-
szym telegramie omawiającym sprawę smoleńską, zde-
konspirował częściowo cele polityki niemieckiej na tym 
tle. Korespondent pisze że choć Polacy są traktowani 
najgorzej od wszystkich narodów, niemniej są oni waż-
ni dla Niemców a to zarówno z powodu położenia stra-
tegicznego Polski jak i ponad miljona Polaków pracu-
jących w Rzeszy.
“Niemcy—opisze korespondent— wybitnie zain-

teresowani w nieporozumieniach polsko-rosyjskich, 
starają się wszelkiemi sposobami przekonać Polaków, 
że Aljanci traktują ich na niekorzyść w stosunku do 
Bolszewików. Prasa niemiecka z naciskiem podkreśla 

wzrastające wzburzenie w Polsce w związku że sprawą 
smoleńska, biorąc wyraźnie stronę Polski przeciw So-
wietom. Nie można jednak przypuszczać by motywem 
była przyjaźń dla Polaków — pisze dziennik — stwier-
dzając, że Polakom Generalnego Gubernatorstwa dano 
wprawdzie poraz pierwszy okazję do zamanifestowania 
istnienia jednakowoż nie należy przeceniać obecnych 
oświadczeń niemieckich.”

NIEMCY I CZERWONY KRZYŻ
Nowy York. (PAT.)

Piątkowy “New York Times” w depeszy z Genewy 
sygnalizuje niezadowolenie Niemców z Czerwonego 
Krzyża, który ociąga się z “powołaniem komisji neutral-
nej poza ramami organizacji genewskiej (t.j. Czerwonego 
Krzyża) celem przeprowadzenia dochodzeń w sprawie 
oskarżeń niemieckich o masakrę oficerów polskich.”
“Podrażnieni rzekomą opieszałością Komitetu Mię-

dzynarodowego w udzieleniu odpowiedzi, niemieccy 
i włoscy radjokomentatorzy, otworzyli huraganowy 
ogień inkryminacji przeciw Czerwonemu Krzyżowi.
“Gdy nadejdzie odpowiedź (Czerwonego Krzyża) 

— oświadczył niemiecki komentator radjowy — świat 
dowie się, czy neutralna organizacja. Międzynarodo-
wy Czerwony Krzyż gotowa jest do wykonania zobo-
wiązań jakie na nią spadają z racji jej misji humanitarnej, 
czy też decyzje jej powodowane są innemi niż huma-
nitarnemi przesłankami.”

„Dziennik Polski” 1943, nr 858 z 28 kwietnia, s. 1.

Zerwanie przez rząd sowiecki stosunków dyploma-
tycznych z rządem polskim jest głównym zagadnie-
niem politycznem w całej bez wyjątku wczorajszej 
prasie angielskiej.
Ze względu na to, że wiadomość podana została z Mo-

skwy dopiero w późnych godzinach wieczornych wyda-
rzenie zostało omówione w gazetach angielskich jedynie 
przez korespondentów politycznych, brak natomiast ocen 
bardziej zasadniczych, które niewątpliwie spotkamy we 
wstępnych artykułach.
Wszystkie dzienniki oceniają powagę zdarzenia, przy-

czem znakomita ich większość wyraża żal oraz nie szczę-
dzi słów świadczących o obawie, że tak wyraźny objaw 

niezgody w obozie narodów walczących z Niemcami słu-
żyć może jedynie sprawie nieprzyjacielskiej.
Jednym z głównych motywów wczorajszych komenta-

rzy prasowych jest ponadto wiara, że zerwanie nie będzie 
definitywne, i że dzięki medjacji brytyjskiej stosunki 
polsko-sowieckie ulegną poprawie, a przedewszystkiem 
zostaną ponownie nawiązane.
Nota sowiecka jest zacytowana przez wszystkie pi-

sma dosłownie i bez żadnych skrótów. Cała prasa poza 
“Daily Workerem ” i “News Chronicle” wstrzymuje się 
od jakichkolwiek rekryminacji w stosunku do zainte-
resowanych stron.
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“TIMES”:
Pod tytułem “Regret in London” daje komentarz na-

stępujący:
“Rząd brytyjski bardzo ubolewa nad obrotem sporu 

rosyjsko-polskiego. Nieporozumienia wzrastały w cią-
gu ostatnich miesięcy, aż wreszcie doszły do punktu 
kulminacyjnego, w tym momencie kiedy Niemcy 
ogłosili, że udało im się wykryć ciała kilku tysię-
cy oficerów polskich ‘zamordowanych przez Ro-
sjan.’ Przez ogłaszanie tej wiadomości w ciągu ubie-
głych dwóch tygodni przez wszystkie radjostacje, 
Niemcy dążyli do doprowadzenia do takiego właśnie 
zatargu, który teraz stał się faktem dokonanym. 
Wiedzieli oni o tem, że Rząd Polski wobec bra-
ku jakichkolwiek ścisłych informacji w sprawie 
losu oficerów polskich będzie skłonny przystąpić 
do zbadania całej sprawy. Wiedzieli oni również 
o tem, że Rosjanie ze swej strony odrzucą każ-
de posądzenie. Tylko Niemcy wygrywają na tym 
co się stało. Przez ciągłą propagandę usiłowali 
oni wbić wiele klinów pomiędzy sprzymierzonych. 
I  to w jednym punkcie to się im udało—chwilowo 
mamy nadzieję.

“Rząd Brytyjski w dużym stopniu pomógł swego 
czasu w doprowadzeniu do porozumienia pomiędzy 
sowieckim i polskim rządem. Porozumienie to, wy-
dawało się uległo pogłębieniu w okresie kiedy ge-
nerał Sikorski odwiedził w grudniu 1941 r. Stalina, 
ale podejrzenia ponownie zaczęły rosnąć. Wszelka 
pomoc, którą może rząd brytyjski w chwili obecnej 
udzielić, zostanie udzielona.”

“DAILY TELEGRAPH”:
“Decyzja sowiecka sprawiła niewątpliwie więk-

szą niespodziankę opinji publicznej niż tym kołom 
dyplomatycznym które śledziły ostatnie zdarzenia. 
Wydarzenie wczorajsze zostało przyjęte z żalem 
w Londynie.”

“Jednocześnie jednak w żadnym wypadku nie 
należy uważać, że powzięte decyzje są nieodwo-
łalne, istnieje uzasadniona nadzieja, że obecna 
różnica zdań zostanie, naprawiona w niezbyt od-
ległym czasie.”
Dziennik uważa że decyzja sowiecka była dla kół 

polskich w Londynie całkowitą niespodzianką.

“DAILY HERALD”:
Korespondent dyplomatyczny organu Labour Party W. 

N. Ever przedewszystkiem streszcza przebieg wypadków, 
politycznych ubiegłych paru tygodni, oraz przypomina, 
odnośne decyzje Rządu Polskiego. Jego zdaniem “nie-
miecka wersja Katynia nie miałaby takiego efektu, gdyby 
nie fakt, że rosyjsko-polskie stosunki już w chwili rozpo-
częcia całej sprawy nie były zbyt dobre.”
W dalszym ciągu Ever pisze:

„Istnieje poważne historyczne tło całej sprawy. 
Polega ono na rywalizacji i wzajemnym braku za-
ufania. Istniały liczne żale polskie dotyczące trak-
towania zarówno polskich żołnierzy jak i ludności 
cywilnej w Rosji, żale te osiągnąły swój punkt kul-
minacyjny w związku z egzekucją Altera i Erlicha. 
Ale jeszcze poważniejszą była sprawa napięcia 
związanego ze sprawą przyszłych granic polsko-

-rosyjskich.”
Dziennik przypomina, że zostało zawarte pewnego 

rodzaju porozumienie, iż to zagadnienie nie będzie te-
raz dyskutowane; pomimo tego niedało się zahamować 
publicznej dyskusji. Polacy jasno postawili sprawę, że 
stoją na stanowisku granicy ryskiej. Rosjanie odpar-
li, że oznacza to odmowę uznania historycznych praw 
narodu ukraińskiego i białoruskiego do połączenia się 
z ich narodowymi państwami.” Polacy opierają się na 
traktacie. Rosjanie podnoszą konieczność rewizji gra-
nic ryskich na zasadzie samostanowienia. W tą atmos-
ferę Niemcy wtrącili sprawę Katynia.
“Jest rzeczą znamienną — pisze dalej “Daily Herald” — 

że w nocie swojej Sowiety oświadczają iż Rząd polski 
działał pod wpływem przypuszczenia iż w ten spo-
sób zmusi rząd sowiecki do poczynienia koncesji 
terytorjalnych na rzecz Polski na Ukrainie, Białej Rusi 
i Litwie. Litwa jak wiadomo jest również uważana przez 
Rząd sowiecki za republikę związkową, a miasto Wil-
no było w przeciągu 20 lat przedmiotem sporu między 
Polakami i Litwinami.

‘‘NEWS CHRONICLE” daje dwa komentarze; swe-
go korespondenta dyplomatycznego i swego naczelnego 
publicysty Cummingsa.
“Na rzecz Goebbelsa.” — Tak tytułuje swój komen-

tarz Cummings.
“Jest to poważna wiadomość! Rząd polski niewątpli-

wie postąpił karygodnie zwracając się do Czerwone-
go Krzyża z wnioskiem o zbadanie głosów niemieckich, 
twierdzących o nagłym odkryciu pod Smoleńskiem—
po 18 miesiącach okupacji! — masowych grobów licz-
nych tysięcy Oficerów polskich “zamordowanych” przez 
Rosjan w 1940 roku. Jest to uleganie propagandzie nazi-
stowskiej!”
“Do tego niewątpliwie dążył Goebbels w momencie 

kiedy wypuszczał na świat swoją fantastyczną histor 
ję. Rząd polski i jego prasa uchwyciła się tego z taką 
gotowością iż nasuwa to przypuszczenia, że byli oni 
radzi mogąc szkodzić Związkowi sowieckiemu i róż-
nić Związek z jego głównemi sprzymierzeńcami.”
“W końcu Rosjanie wyrazili swoje oburzenie w dra-

styczny sposób; rząd brytyjski, jak słychać, jest również 
w wysokim stopniu niezadowolony z tego. Nadeszła 
chwila, kiedy Londyn i Waszyngton powinien zwró-
cić w całkiem jasny sposób uwagę Rządowi polskie-
mu, zanim jego, nie na czasie demonstracje, wepchną 
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ten nieszczęśliwy kraj w jeszcze większe kłopoty. Być 
może ta uwaga została już zwrócona, ale przeszła bez 
wrażenia.”
“Polacy wydają się zapominać, że ich wyzwolenie 

może jedynie przyjść dzięki cierpieniom i poświęceniom 
Rosjan z którymi wciąż poszukują kłótni.”Cummings 
zajmuje wyraźnie stanowiska prorosyjskie i nie szczę-
dzi nam przykrych słów.

“DAILY MAIL”:
“Należy wyrazić słowa głębokiego żalu z powodu 

decyzji rządu sowieckiego. Takie jest stanowisko nie 
tylko rządu brytyjskiego, ale również wszystkich 
rządów Sprzymierzonych w Londynie. Decyzja so-
wiecka przyszła w chwili, kiedy i jedność i współ-
praca pomiędzy wszystkimi narodami Sprzymie-
rzonymi jest w najwyższym stopniu potrzebna.”
Dziennik pisze w dalszym ciągu, iż w najbliższym 

czasie Ambasador brytyjski w Moskwie zobaczy się 
prawdopodobnie z Mołotowem celem zorientowania 
się w jakim stopniu i w jaki sposób Anglja może po-
moc sprawie.
W Londynie — pisze dalej “Daily Mail” — jasno zda-

ją sobie sprawę, że w obecnym okresie wojny, Hitler 
jest zdecydowany użyć wszelkich środków propagandy, 
które mogą zasiać niezgodę pomiędzy narodami wal-
czącemi.
Wykorzystując każdą możliwość niezgody propagan-

dą niemiecka nie żałowała wysiłków, ażeby poróżnić 
Polaków z Rosjanami i “oto początkowy sukces został 
osiągnięty!”

„Rząd brytyjski jest zdecydowany niedopuścić 
do tego ażeby propagandziści Hitlera dokonali 
dalszych wyłomów w jedności Sprzymierzonych. 
Rząd brytyjski będzie w tym poparty przez Sta-
ny Zjednoczone.

“DAILY EXPRESS”:
Dziennik podaje głos “ osoby blisko stojącej Rządu 

polskiego.
“Mamy nadzieję — oświadcza według” Daily Expres-

su” anonimowy rzecznik rządu polskiego — że jest to 
tylko techniczne zerwanie stosunków bez głębszego po-
traktowania całej sprawy. Zależy nam na tem ażeby nie 
było rysów na przyjaznych stosunkach wśród Sprzymie-
rzonych.”
Korespondent dyplomatyczny dziennika dodaje od 

siebie:
“Rząd brytyjski przypuszczalnie w ścisłej zgodzie 

z rządem amerykańskim, oraz z rządami innych narodów 
Sprzymierzonych zrobi wszystko co będzie mógł aże-
by doprowadzić do wznowienia przyjaznych stosunków 
pomiędzy Sowietami i Polską. Obecna sytuacja może 
dać zadowolenie jedynie nieprzyjacielem Sowietów, Pol-
ski i innych narodów Sprzymierzonych.

“ DAILY WORKER”:
Poza szczegółowym opisem stanowiska sowieckiego, 

organ komunistów angielskich, rzecz charakterystyczna, 
jedyne pismo w Londynie, traktuje zagadnienie w arty-
kule wstępnym.
“Daily Worker ” oczywiście pisze, że rząd sowiecki 

był zmuszony do powzięcia swojej decyzji na. skutek 
prowokacyjnego stanowiska rządu polskiego.

„Stanowisko rosyjskie jest uzasadnione dziw-
nym zachowaniem się rządu polskiego w stosunku 
do szytych białymi nićmi wysiłków niemieckej pro-
pagandy dążącej do rozbicia jedności Sprzymierzo-
nych!
Dowodzi tego, zdaniem cytowanego pisma, stano-

wisko polskie w sprawie obywateli Polaków w Rosji, 
a szczególnie w sprawie katyńskiej.

„Rząd sowiecki nie może traktować tego jako 
niewypowiedzianą naiwność i musi uznać podobne 
stanowisko za celowo przedsięwziętą politykę.”
Rząd polski jest odpowiedzialny, powiada dalej “Da-

ily Worker,” za “wściekłą antysowiecką kampanję,” któ-
rej celem jest przekonanie opinji brytyjskiej i amerykań-
skiej,” że po tej wojnie należy pozwolić Polsce, zabrać 
Ukrainę i Białą Ruś Sowietom.”

Dziennik kończy artykuł wyraźnem wezwaniem 
skierowanem do innych rządów, aby uczynili to samo 
co Rosja.
„  It  it now up  to other Allied Governments  to do 

likewise.”
Zdaniem korespondenta dyplomatycznego komuni-

stycznego organu, rząd brytyjski będzie usiłował pośred-
niczyć pomiędzy zainteresowanymi stronami.
Ostre, słowa admonicji dostają nie tylko Polacy, do-

staje się również i rządowi brytyjskiemu.
„Wyrozumiałość i łagodność władz brytyjskich w sto-

sunku do reakcjonistów polskich na tutejszym terenie 
nie może być potraktowana inaczej, jak dopomożenie 
do powstania takiej właśnie sytuacji.”
Z kolei korespondent atakuje dzienniki polskie wycho-

dzące w Anglji nazywając je “faszystowskiemi, antyso-
wieckimi i antysemickiemi” Polacy nadużyli gościnności 
tego kraju i to nie może trwać dłużej.

„Dziennik Polski” 1943, nr 858 z 28 kwietnia, s. 2.
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LONDYN, WASZYNGTON, MOSKWA

SPRAWA konfliktu polsko-rosyjskiego jest tematem rozmów, jakie się toczą obecnie między Londynem, 
Waszyngtonem i Moskwą.

Dnia 28 b.m. o godzinie 12 na zaproszenie ministra 
Eden’a udał się gen. Sikorski w towarzystwie ministra 
Raczyńskiego do Foreign Office gdzie odbyła się wy-
czerpująca konferencja w której obok ministra Edena 
wzięli  udział  stały podsekretarz Stanu w Foreign Of-
fice Sir Alexander Cadogan  i zastępca podsekretarza 
Stanu p. William Strang. Po południu o godz. 15 od-
była się następna dłuższa konferencja na 10 Downing 
Street u premjera Churchilla w której wzięli udział ze 
strony polskiej: gen. Sikorski, min. Raczyński, ze stro-
ny brytyjskiej zaś min. Eden i Sir Alexander Cadogan.
W późniejszych godzinach popołudniu odbyło się 

posiedzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem 
gen. Sikorskiego. Na posiedzeniu obecny był również 
urzędujący wiceprzewodniczący Rady Narodowej p. 
W. Banaczyk.

Dnia 28-go kwietnia b.r. odbyło się posiedzenie Pre-
zydjum Rady Narodowej R.P. na którem wice-przewod-

niczący W. Banaczyk zapoznał obecnych z przebiegiem 
i stanem sprawy stosunków polsko-sowieckich, w związ-
ku z posiedzeniem Rady Ministrów z dnia 27-go kwiet-
nia, w którym brał udział.
Prezydjum po dyskusji wyraziło zgodność swych 

poglądów ze stanowiskiem Rządu Polskiego w tej spra-
wie.

Konflikt polsko-rosyjski był również przedmiotem 
narad brytyjskiego gabinetu. Rząd brytyjski  i ame-
rykański pozostają w stałym kontakcie w tej sprawie, 
przyczem prasa podkreśla, że wbrew kursującym po-
głoskom poglądy obydwóch rządów są zgodne.
Część prasy popołudniowej przyniosła wiadomość, 

że ambasador Romer wprawdzie w dalszym ciągu po-
zostaje w Moskwie, że jednak zostały zrobione kroki 
w kierunku przeniesienia członków polskiej ambasady 
na teren Iraku.

KIERUNKI AKCJI SOWIECKIEJ
Wiadomości, dostępne w Londynie, ujawniają 

kierunki akcji sowieckiej. “Daily Worker“ opublikował 
wczoraj dosłownie artykuł “Izwiestji”— będącej ofi-
cjalnym organem rządu sowieckiego — uzasadniający 
zerwanie stosunków. Z tekstu tego artykułu wynika, że 
celem istotnym kroku rządu sowieckiego było spowodo-
wanie publicznej dyskusji nad zagadnieniem polskich 
granic. “Izwiestja twierdzą mianowicie, że “zdradziecka 
działalność” części polskiego rządu została wywołaną 
przez chęć zgłoszenia pretensji “polskich kół imperja-
listycznych” do terenów Sowieckiej Ukrainy, Sowieckiej 
Białorusi i Sowieckiej Litwy. “Agresywne dążenia pol-
skiego rządu doprowadziły go — twierdzi sowieckie 
pismo dalej — do porozumienia z rządem hitlerowskim, 
torturującym polski naród. Organ rządu sowieckie-
go niema najmniejszej wątpliwości, że naród polski, 
walczący o swoją wolność i niezależność, potępi zdra-
dziecką działalność rządu Sikorskiego.
Korespondent moskiewski ‘Times’a’ stwierdza wy-

raźnie, że zagadnienie granic wschodnich grało “waż-
ną rolę przy powstaniu obecnej sytuacji.” Obserwator 
brytyjski widzi dalsze przyczyny w przekonaniu Rosjan, 

że wolność Polski wywalczoną zostanie wspólnym wy-
siłkiem czerwonej armji i narodu polskiego, walczącego 
pod ziemią, oraz w irytacji Rosjan “z racji nieodpowie-
dzialnych artykułów polskiej prasy emigracyjnej.” “ Eve-
ning Standard ” notuje istniejące w łonie rządu sowieckie-
go tendencje utworzenia konkurencyjnego polskiego 
rządu na terenie Rosji na wypadek, że “obecna sytu-
acja nie znajdzie należytego rozwiązania.” W ścisłym 
związku z ta notatką “Evening Standard’u zdaje się stać 
artykuł Wandy Wasilewskiej, opublikowany we wczo-
rajszym wydaniu “Izwiestji,” a oskarżający dowództwo 
polskich sił zbrojnych o reakcyjność i antydemokratycz-
ność. Pisząc ten artykuł p. Wasilewska składała widocz-
nie swoją ofertę na stanowisko “premiera polskiego rządu 
pod auspicjami Moskwy,” który,  jak  twierdzi “Evening 
Standard” miałby się składać “z rolników, liberałów, so-
cjalistów i komunistów.” Na drodze do pięknej kar jery 
p. Wasilewskiej leży jednak przeszkoda, trudna do prze-
zwyciężenia: otóż stała się ona obywatelką sowiecką i ob-
jęła wyższe stanowisko w sowieckiej hierarchji wojsko-
wej.... Jest jeszcze i druga przyczyna: ani p. Wasilewska 
ani współpracujący z nią krakowski komunista Drobner 
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nie rozwijali w czasie całego swego burzliwego życia po-
litycznego żadnej akcji, którą można by określić jako ak-
cję polityczną polską lub polskim interesom służącą.
Jest i trzecia przeszkoda: wszyscy Polacy, zdolni do 

objęcia stanowisk kierowniczych, znajdują się na tere-
nie Polski, lub w niemieckich więzieniach, lub na tere-
nie emigracji. W Rosji ich niema. A wreszcie czwarta, 
najbardziej  istotna przeszkoda naród polski, będący 
najwyższym sędzią w tych sprawach, uznaje tylko ten 
rząd, który za jego wolą legalnie działa z Londynu.

Nawet “ Evening Standard ” uważa widocznie za-
miary moskiewskie w tym kierunku oraz aspiracje 
p. Wasilewskiej za objaw humorystyczny. Dziennik 
stwierdza mianowicie, że “obecny rząd emigracyjny 
będzie się w dalszym ciągu cieszył uznaniem Stanów 
Zjednoczonych, W. Brytanji i innych narodów Zjed-
noczonych.”
Istotnie, trudno brać poważnie próby przeciwstawie-

nia prawowitemu Rządowi Rzeczypospolitej prawowi-
tej... małżonki p. Kornijczuka.

POGLĄDY PRASY BRYTYJSKIEJ

OPINJA brytyjska docenia w pełni doniosłość konflik-
tu, jaki rozwinął się między Rosją a Polską, świad-

czy o tem zarówno ton prasy brytyjskiej jak też i fakt, że 
niema niemal dziennika, któryby tej sprawie właśnie nie 
poświęcił wczoraj swego artykułu wstępnego.
Poglądy prasy brytyjskiej — streszczamy je obszer-

nie na innem miejscu—dadzą się ująć w następujących 
punktach:
1) Konflikt polsko-rosyjski stwarza zagadnienie o wa-

dze ogromnej nietylko dla obydwóch zainteresowanych 
krajów, lecz również dla całości Narodów Zjednoczonych. 
Interes tej całości wymaga szybkiego działania w kierun-
ku zlikwidowania sporu. “ Daily Herald ” zarzuca brytyj-
skim kołom politycznym, że nie doceniły wagi konfliktu, 
który narastał od dłuższego czasu. Cała prasa stwierdza, 
że jedyną stroną, która z powstałej sytuacji korzysta, są 
Niemcy.
2) Zgoda między Polską a Sowietami jest koniecz-

ną zarówno z punktu widzenia potrzeb wojny jak też 
i z punktu widzenia potrzeb pokoju po wojnie.
3) Wszystkie poważne dzienniki angielskie stwier-

dzają, że mord katyński stał się tylko pretekstem dla ze-
rwania stosunków. Jako istotną przyczynę tego kroku 
określają kwestje graniczne. Prasa szkocka, a szczególnie 

“The Scotsman” i “Glasgow Daily Herald,” krytykują 
w tym związku zbyt daleko idące pretensje Sowietów.“ 
The Daily Mail” publikuje p.t. “ POLSKA— fakty, które 
wywołały spór” artykuł, poświęcony w całości zagad-
nieniu polskich granic i stwierdzający, że zagadnienie to 
musi znaleźć rozwiązanie, jeżeli jedność Narodów Zjed-
noczonych ma być utrzymana.
Z wyjątkiem “Daily Worker” cała prasa odrzuca 

zarzut sowiecki, pomawiający rząd polski o współpra-
cę z Hitlerowcami. Dzienniki stwierdzają, że Polskę, 
która poniosła ofiary największe, o tego rodzaju dzia-
łania posądzać nie można. “Times ” odrzuca zarzut so-
wiecki “ z oburzeniem.”
4) “Times” stwierdza w artykule swego korespon-

denta dyplomatycznego, że fakt zamordowania polskich 
oficerów nie ulega wobec bezstronnych stwierdzeń prasy 
szwedzkiej wątpliwości. “Daily Herald” stwierdza, że 
było obowiązkiem rządu polskiego przeprowadzić do-
chodzenia. Wszystkie dzienniki krytykują jednak meto-
dę, zastosowaną w tej sprawie przez rząd polski.
5) “Times ubolewa, że rząd sowiecki“ rozczarował 

”brytyjskie czynniki polityczne, ogłaszając swoje decy-
zje w tej sprawie bez poprzedniego porozumienia się 
z sojusznikami.

W STANACH ZJEDNOCZONYCH

SEKRETARZ Stanu, Cordell Hull, odmówił dzienni-
karzom udzielenia jakichkolwiek wyjaśnień na temat 

polsko-rosyjskiego konfliktu. Donosząc o tym fakcie ko-
respondenci pism londyńskich stwierdzają, że również 
polska ambasada w Waszyngtonie zachowuje pełną dys-
krecję.
Głosy prasy amerykańskiej wyrażają żal pod adresem 

Rosji, że uczyniła krok, który zagraża jedności Sprzy-
mierzonych, a pod adresem rządu polskiego, że oparł 
swe działania na twierdzeniach niemieckich, których 
prawdziwość lub nieprawdziwość nie może obecnie być 
ustaloną.

Korespondent amerykański londyńskiego “Times’a ”. 
stwierdza, że głosy prasy amerykańskiej są tylko fasa-
dą, pod którą kryje się akcja 5 miljonów Amerykanów 
polskiego pochodzenia, oraz jeszcze liczniejszych rzesz 
katolickich. Orjentację katolików charakteryzuje kaza-
nie, wygłoszone w niedzielę Wielkanocną w katedrze 
Nowego Jorku przez Mgr. Patrick Sheen, określające 
Polskę jako “ ukrzyżowaną między dwoma złodziejami.”
Tenże korespondent stwierdza, że koła “realistyczne ” 

nie ukrywają swej obawy, iż wyłom w jedności Sprzy-
mierzonych, dokonany przez pomysłową propagandę nie-
miecką, może się rozszerzyć.
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Korespondent “Times’a” pisze następnie: “Uważa się, 
że rząd emigracyjny zawarł swą umowę z Rosją w lip-
cu 1941 r. ze zbyt pospiesznem przejściem do porządku 
dziennego nad istniejącemi między Polską a Rosją róż-
nicami zdań i większość Amerykanów, których głos ma 
znaczenie, nie widzi innej możliwości poprawienia po-
wstałej sytuacji, aniżeli przez przeprowadzenie pewnych 
zmian w rządzie Sikorskiego.”

KREW I DYPLOMACJA.
PAT w depeszach z Waszyngtonu i Nowego Yorku 

przynosi doniesienia o licznych głosach prasy amery-
kańskiej w sprawie konfliktu polsko-sowieckiego. Gło-
sy te podamy obszerniej w numerze jutrzejszym. Dziś 
ograniczymy się do zacytowania kilku bardziej charak-
terystycznych głosów.
Tak więc “New York Times” w artykule redakcyj-

nym określa zerwanie stosunków polsko-rosyjskich jako 
zwycięstwo propagandy niemieckiej: zarówno Rosjanie 
jak Polacy wpadli w pułapkę hitlerowską. Nota rosyjska, 
podnosząca sprawy graniczne wskazuje na istnienie bar-
dziej zasadniczych różnic. Spór jest niepomyślny, ale nie 
może mieć i nie będzie miał wpływu na strategię lub wy-
nik wojny. O wyniku wojny zadecyduje nie dyplomacja, 
lecz przelana krew.
“Herald Tribune” w artykule wstępnym, pisze m.in.:
“Rząd Polski podniósł kwestię egzekucji oficerów na 

którą nie można dać dokładnej odpowiedzi w czasie woj-
ny. Zamiast zwykłego przedstawienia faktów i udzielenia 
równocześnie Połakom pomocy w poszukiwaniu tych 
przypuszczalnych ofiar w Rosji—Stalin zerwał stosunki 
z Polską, co nie daje Rosji żadnych praktycznych korzy-

ści, a powoduje jedynie zamieszanie w obozie zjednoczo-
nych narodów. Obydwie strony są winne. Fakt że hipo-
teka rządu sowieckiego jest tego rodzaju, że nawet jego 
najwierniejsi przyjaciele nie mogą zgóry odrzucić, całej 
sprawy jako pozbawionej całkowicie wszelkich podstaw, 
stwarza idealną sytuację dla Goebbelsa.
Zerwanie polsko-rosyjskie jest pożałowania godne, 

ale jednocześnie wzmaga potrzebę dalszego zbadania 
podstaw jedności.

RZĄD POLSKI I POLONJA
Dziennik “P.M.” wyraża pogląd że “Rosja pragnie 

oczyścić przy pomocy presji dyplomatycznej rząd Pol-
ski z elementów które Polacy nazywają “narodowemi.” 
Akcja sowiecka jest też niewątpliwie krokiem przygo-
towawczym dla żądania terytorjów które Rosjanie uwa-
żaja za swoje. Lepiej będzie jeżeli zrozumiemy, że te 
rządy wygnańcze które są przeważniej reakcyjne ni-
gdy nie mogą stworzyć podstaw dla stałego pokoju. 
Musimy znaleźć rząd polski który potrafi prowadzić 
naród polski do nowej Europy.”
To oświadczenie, idące całkowicie po linji inspiracji 

moskiewskich tłomaczy jeszcze jaśniej “Philadelphia 
Inquirer,” który pisze: możliwe że Sowiety mają zamiar 
uznania organizacji “Wolna Polska” ustanowionej w Mo-
skwie zamiast rządu gen. Sikorskiego.
Wreszcie “New York Telegram” pisząc o dążeniach 

sowieckich do powiększenia swego terytorjum podkre-
śla, że dążenia te trudno pogodzić z kartą Atlantycką 
jak również z wolą poważnej liczby obywateli, amerykań-
skich polskiego pochodzenia, której głos byłby słysza-
ny i miałby potężną wagę w czasie wyborów.

OPINJA SZWEDZKA

Sztokholm. (PAT.)

PRASA szwedzka pełna jest depesz, dotyczących 
sprawy zerwania stosunków polsko-sowieckich. 

Korespondenci londyńscy unikają akcentów antypolskich, 
lecz wyrażając przekonanie, że konflikt ten nie będzie 
rozwiązany z korzyścią dla Polski, dają do zrozumie-
nia, że “możliwe iż Polacy mają rację, lecz Rosjanie 
są zbyt potężni i zbyt potrzebni.”

“Svenska Dagbladet” przewiduje “nieprzychylne głosy 
prasy oraz ogólne zmniejszenie się popularności Polaków 
w W. Brytanji, nawet gdyby Polacy w najbardziej prze-
konywujący sposób usprawiedliwili swój stosunek do 
Moskwy.” Korespondent tego pisma zauważa, że Angli-
kom nie udało się zmienić tego stosunku Polaków wobec 
Rosjan.
“Socialdemokraten” zaopatruje te wiadomość w ty-

tuł “Londyn żałuje decyzji sowieckiej.”
Z całej prasy szwedzkiej najbardziej antypolskie sta-

nowisko zajmują pro-niemieckie dzienniki “Stockholms 

Tidningen” i “Aftonbladet.” “Stockholms Tidningen” 
podkreśla w swej depeszy:
“Trudno zrozumieć w jaki sposób rząd polski będzie 

mógł utrzymać się i współpracować z Aljantami po ze-
rwaniu stosunków polsko-rosyjskich. Odbudowanie 
Polski zależy wszak przedewszystkiem od zwycięstwa 
rosyjskiego.” Korespondent określa politykę polską 
jako “samobójczą.”
“Aftonbladet,” powołując się na “wtajemniczone koła 

londyńskie,” pisze, że ZSRR nawiąże na nowo stosunki 
ze zrekonstruowanym rządem polskim pod warunkiem 
wycofania przez stronę polską żądania dochodzenia 
przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż i podpisania 
rewizji Traktatu Ryskiego. Wspominając, że “Angli-
cy starają się być bezstronni” korespondent podkreśla, że 
“to właśnie Polacy, którzy w oczach Anglików są winni.”

“Aftonbladet” kończy swoje wywody słowami: “Ze-
rwanie wskazuje na to, że w wypadku zwycięstwa Zwią-
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zek Sowiecki zechce zorganizować Europę wschodnią 
bez wmieszania się innych państw.”
“Nya Dagligt Allehanda” oraz “Dagens Nyheter” zwra-

cają uwagę na fakt, że Sowiety wolały zerwać stosunki 
z Polską przed dochodzeniem Czerwonego Krzyża 
w sprawie tragedji smoleńskiej, mimo to, że Czerwony 
Krzyż oświadczył,  iż nie rozpocznie wcale działalno-
ści w tej dziedzinie bez zgody ze strony Moskwy.
Według “Nya Dagligt Allehanda” Sowiety skorzystały 

z okazji, aby “wyjaśnić naprężone stosunki polsko-rosyj-

skie.” Dziennik jednocześnie przypisuje inicjatywie ro-
syjskiej pogarszanie się stosunków, czego dowodem były 
trudności w uwalnianiu jeńców wojennych oraz narzuca-
nie deportowanej do Rosji ludności cywilnej obywatel-
stwa sowieckiego.
“Nya Dagligt Allehanda” przewiduje, że rządy ame-

rykański i brytyjski uczynią wszystko możliwe, aby 
doprowadzić do zgody między Polską a Rosją “unika-
jąc definitywnych zobowiązań w dziedzinie zagadnień 
dotyczących Europy Wschodniej.”

AKCJA NIEMIEC

NIEMIECKI aparat propagandowy stara się wykorzy-
stać akcję Moskwy jako argument dodatkowy w dzia-

łaniach, mających na celu zjednoczenie Europy u boku Nie-
miec. Przysłuchując się rozgłośniom niemieckim uzyskuje 
się wrażenie, że dr. Goebbels tylko czekał na hasło, które 
miało paść z Moskwy, by natychmiast puścić w ruch przy-
gotowaną przez siebie akcję. Kierunek jego działań został 
najlepiej, zdaje się, ujęty przez, d-ra Merten’a w prze-
mówieniu, wygłoszonem wczoraj przez rozgłośnie Bremen, 
Friesland i Calais. Rzecznik niemieckiego ministerstwa 
propagandy oświadczył mianowicie, że los Polski musi 
przekonać wszystkich, iż państwa Sprzymierzone widzą 
w narodach i państwach mniejszych tylko instrument, któ-
ry gotowe są każdej chwili odrzucić, jeżeli stał się on dla 
ich imperjalistycznej polityki zbędnym. Istotnym obrońcą 
wolności i niezależności tych narodów mniejszych są... 
Niemcy. Dr. Merten zapomniał jednak wytłomaczyć, dla-
czego Niemcy, walczące w myśl jego twierdzeń o wolność 
mniejszych sąsiadów, przedtem tychże sąsiadów napa-
dły i obrabowały.
Propaganda niemiecka nie ustaje również w dostarcza-

niu coraz nowych wiadomości z terenu Katynia. Twier-
dzi więc, że dotychczas zostało zidentyfikowanych 500 
trupów, które zostały następnie pochowane w grobach 
indywidualnych.

Radjo Bruxela doniosło z Madrytu, że dr. Antonio 
Piga, szef instytutu medycyny sądowej uniwersytetu 
madryckiego, wjechał do Smoleńska, by wraz z inny-

mi zagranicznymi lekarzami badać ofiary masowego 
mordu w Katynie.
Niemiecka agencja telegraficzna doniosła, że rzecz-

nik Wilhelmstrasse, Braun von Stumm, stwierdził na 
konferencji prasowej w niemieckim M.S.Z. na pod-
stawie głosów prasy angielskiej, iż Londyn widocznie 
dąży do stworzenia nowego rządu polskiego, aby za-
pewnić lepsze stosunki między Warszawą (określenie 
użyte przez Stumm’a) a Moskwa. Rzecznik niemiecki 
wskazał dalej, że konflikt między Moskwą a emigran-
tami polskimi istnieje już od dawna i przytoczył w tym 
związku artykuł Kornijczuka z 19-go marca.
Niemiecka agencja “Transocean” cytuje głos turec-

kiego dziennika (“Tasvird Efktar” Stambuł) podkreśla-
jący, że nadzieja na zakończenie obecnej wojny poko-
jem sprawiedliwym jest nieosiągalna dopóty, dopóki 
mord w Katynie, nie mający precedensu w historji, nie 
zostanie całkowicie wyjaśniony, a jego sprawcy ujaw-
nieni. Dziwnem jest, twierdzi pismo tureckie dalej, że 
“Prawda” oskarża rząd polski o sympatje dla Niemiec. 
Tak skomplikowany problem nie może być rozwiąza-
ny prymitywnemi środkami obrony. Jedyną drogą dla 
wyjaśnienia sprawy byłoby zwrócenie się także i przez 
Sowiety do M.C.K.

(T.Ł.B.)

„Dziennik Polski” 1943, nr 859 z 29 kwietnia, s. 1-2.

RZĄD POLSKI stwierdza stanowczo, że jego 
polityka zmierzająca do przyjaznego ułożenia 

stosunków wzajemnych pomiędzy Polską a Rosją So-
wiecką, na zasadzie integralności Państwa Polskiego 

i jego pełnej suwerenności znalazła i znajduje całko-
wite poparcie Narodu Polskiego.

Świadom swej odpowiedzialności wobec własnego 
Narodu i wobec Aljantów, których jedność i soli-

Polska Agencja Telegraficzna donosi: 
Rząd Polski ogłosił w środę, dnia 28 kwietnia następujące oświadczenie:
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darność Rząd Polski uważa za kamień węgielny przy-
szłego zwycięstwa, zwrócił się on pierwszy do Rządu 
Sowieckiego o porozumienie wspólne, pomimo wielu 
tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce od mo-
mentu wkroczenia wojsk sowieckich na terytorjum 
Rzeczypospolitej, to jest od dnia 17 września 1939 
roku.

Ułożywszy swe stosunki z Rosją Sowiecką układem 
z dnia 30 lipca 1941 roku i porozumieniem z 4 grud-
nia 1941 roku, Rząd Polski dochowywał ściśle swych 
zobowiązań.

Naród Polski, działający w ścisłym związku ze 
swym Rządem, walczy niezłomnie w Kraju i zagra-
nicą z niemieckim najeźdźcą, ponosząc niesłychane 
ofiary. Nie wyłonił on żadnego zdrajcy i nie poszedł 
na żadną współpracę z Niemcami. W świetle faktów, 
znanych całemu światu. Naród i Rząd Polski nie po-
trzebują bronić się przed zarzutami o kontakt, czy 
porozumienie z Hitlerem.

Rząd Polski, w oświadczeniu publicznem z dnia 
17-go kwietnia b.r. odmówił kategorycznie Niem-
com prawa nadużywania tragedji oficerów polskich 
dla swoich perfidnych planów. Napiętnował stanow-
czo usiłowania propagandy hitlerowskiej, by wzbu-
dzić nieufność pomiędzy Sprzymierzonymi. W tym 
samym mniejwięcej czasie skierowana została nota 
do ambasadora Sowieckiego przy Rządzie Polskim, 
w której Rząd Polski zwrócił się raz jeszcze o udzie-
lenie informacyj, mogących pomóc w wyjaśnieniu 
losów zaginionych oficerów.

Naród i Rząd Polski, patrząc w przyszłość, apelu-
ją w imię jedności Sprzymierzonych oraz w imię ele-
mentarnych zasad ludzkości o wypuszczenie z ZSRR 

tysięcy rodzin żołnierzy Polskich sił zbrojnych, któ-
rzy biją się lub przygotowują się w Wielkiej Brytanii 
i na Środkowym Wschodzie by wziąć udział w walce; 
dziesiątków tysięcy dzieci i sierot polskich za wycho-
wanie, których przyjąłby pełną odpowiedzialność, 
a które wobec masowych morderstw niemieckich są 
szczególnie drogie dla Narodu Polskiego. Armja Pol-
ska, walcząca przeciw Niemcom, potrzebuje dla uzu-
pełnień wszystkich zdolnych do walki mężczyzn, któ-
rzy znajdują się obecnie na ziemi sowieckiej. Rząd 
Polski apeluje o ich zwolnienie.

Zastrzega on sobie prawo do występowania w spra-
wie tych wszystkich przed światem.

Rząd Polski apeluje wreszcie o kontynuowanie opie-
ki nad rzeszą obywateli polskich, którzy pozostaną 
w Rosji.

Broniąc integralności Rzeczypospolitej, która przy-
jęła wojnę z Trzecią Rzeszą, Rząd Polski nie sięgał ni-
gdy i nie sięga, jak to podkreślono w deklaracji z dnia 
25-go lutego 1943 roku po żadnej terytorja sowieckie.

Obowiązkiem każdego Rządu Polskiego jest i bę-
dzie obrona praw Polski i Jej obywateli. Zasady 
o które walczą Zjednoczone Narody i wzmocnienie 
za wszelką cenę ich solidarności w walce ze wspól-
nym wrogiem, pozostają niezmiennie podstawą poli-
tyki Rządu Polskiego. 

„Dziennik Polski” 1943, nr 859 z 29 kwietnia, s. 1-2.

W wstępnym artykule “Times” pisze:
“Zerwanie stosunków dyplomatycznych pomię-

dzy rządem rosyjskim i Polskim jest przyczyną 
poważnego zmartwienia wszystkich narodów zjed-
noczonych.”
Pismo przedewszystkiem referuje przebieg zdarzeń 

w ubiegłych paru tygodniach. Przechodząc do wnio-
sków pisze:

“W tym kraju panuje powszechne życzenie, aże-
by uniknąć tego wszystkiego co może utrudnić 
i tak już ciężką sytuację. Tem niemniej ogólne 

powstrzymywanie się od komentarzy, co zresztą 
miało miejsce w ciągu ubiegłych 10 dni, nie po-
trafiło jednak przeszkodzić otwartemu zerwaniu 
stosunków. Trzeba oddać pełną sprawiedliwość 
cierpieniom, które znosił torturowany i gnębiony 
naród polski w ciągu ubiegłych 3 i 1/2 lat; trzeba 
również zrozumieć głęboki powszechny niepokój 
odczuwany w sprawie losu zaginionych rodaków. 
Ci którzy to wszystko przecierpieli zasługują na 
sympatję i zrozumienie nawet w wypadku kie-
dy popełniają czyny, które w innych wypadkach 



1943 „Dziennik Polski” 

67

zostałyby osądzone jako zbyt pośpieszne i nie 
wskazane. Tym niemniej trzeba wyrazić słowa 
zdziwienia i żalu, że właśnie Ci którzy mieli tyle 
powodów aby rozumieć perfidję i spryt propa-
gandowej maszyny Goebbelsa, sami wpadli w pu-
łapkę przez niego zastawioną.”
Dziennik przypomina akcję niemiecką z początku 

wojny głosząca o okrucieństwach polskich w stosunku 
do cywilnej ludności niemieckiej. W tych warunkach 
nie można było brać na serjo jakiegokolwiek śledstwa 
prowadzonego na terytorjum kontrolowanym przez 
Niemców przez jakikolwiek organ międzynarodowy. “Ti-
mes” zauważa, że Goebbels wszczynając swoją kampanję 
nie przypuszczał zapewne, że odniesie taki sukces.

“Każdy polski mąż stanu i każdy Polak inte-
resujący się historją zdaje sobie sprawę, że jego 
kraj wymaga i potrzebuje przyjaźni conajmniej 
jednego z pośród dwóch wielkich sąsiadów Pol-
ski. Żaden Polak w czasach obecnych nie może 
zgodzić się na współpracę z Niemcami i jeżeli 
tego rodzaju zarzut w nocie Mokotowa był po-
myślany na serjo to wniosek taki zostanie słusz-
nie z oburzeniem odrzucony. Tymniemniej akcja 
rządu polskiego przedsięwzięta 10 dni temu bez 
żadnych wątpliwości szła, wbrew zresztą intencjom, 
na rękę niemieckim dążeniom. Akcja ta poszła po 
linji niemieckiej propagandy. Wszelka kłótnia 
Polski z Rosją obojętnie od jej źródeł musi godzić 
w interesy zarówno Polski jak i Narodów Zjedno-
czonych. ”
Przechodząc do omówienia decyzji rosyjskiej “Times” 

pisze:
“Aczkolwiek decyzja rosyjska została przedsię-

wzięta najwidoczniej bez uprzednich narad i ozna-
cza w najwyższym stopniu rozczarowujące cofnięcie 
się, szkoda która stąd powstała może być naprawio-
na przez równą u obu stron determinację niedopusz-
czenia do przedłużania się nieporozumień politycz-
nych w sprawach w których interesy obu krajów są 
identyczne — a nawet w dalszej perspektywie iden-
tyczne z interesami samej Polski.”
Jeżeli chodzi o stosunki Rosji i W. Brytanji “Times” 

pisze: 
“w żadnym momencie wojny, w żadnym okresie hi-

storji zaufanie i współpraca pomiędzy W. Brytanją i Ro-
sją nie było tak ważne jak obecnie. ”

OPINJA “NEWS CHRONICLE”
Organ liberalny nie zajmuje w swoim wstępnym ar-

tykule równie nieprzychylnego dla naszych interesów 
stanowiska co jego naczelny publicysta Cummings.
Dziennik stwierdza, że zerwanie stosunków dyplo-

matycznych pomiędzy Rosją i Polską jest jednym z naj-
większych sukcesów życiowych d-ra Goebbels’a “Tak 
skutecznie grał on na fantastycznej historji o morder-

stwach dokonanych przez Rosjan, że w konsekwencji 
stosunki pomiędzy dwoma naszymi sprzymierzeńca-
mi zaostrzyły się w poważny sposób.”
Reakcje rządu polskiego na rewelacje niemieckie są 

oceniane przez “News-Chronicle ” jako zbyt emocjo-
nalne.

“Jest to doprawdy tragiczne — pisze cytowany 
dziennik — że został wbity klin pomiędzy dwa na-
rody, które nie zasługują na nic innego jak tylko na 
wyrazy największego uznania oraz na wdzięczność 
wszystkich nieprzyjaciół Hitlera.”
Jeżeli chodzi o samą historję katyńską “News-Chro-

nicle” nie wierzy ani jednemu słowu propagandy nie-
mieckiej, przyczem wyraża zdanie, że w Anglji niema 
nikogo któryby zajmował inne stanowisko. Cała historja 
jest pełna sprzeczności i niejasności. Wszystko wskazu-
je na to, że jest to jeszcze jedna fantazja propagandowa 
w której specjalizuje się Berlin.

Za sytuację, która powstała obecnie, odpowiada zda-
niem “News-Chronicle” również W. Brytanja i Ame-
ryka. “Britain and America are not free from blame.” 
Dyplomacja obu tych krajów nie przewidziała wypad-
ków. Propaganda i niebezpieczeństwo w niej ukryte po-
winny były być brane na serjo. Trzeba było przedsięwziąć 
odpowiednie kroki.

“Trzeba mieć nadzieję, że chociażby teraz wresz-
cie dostrzeżemy jej pełne znaczenie. Niemcy mają 
jedyną nadzieję albo wygrać tę wojnę względnie 
zniszczyć konsekwencje pokoju Niemcy mogą to 
uczynić przez stworzenie nieporozumień między 
Sprzymierzonymi. Odniesiony przez nich sukces 
wskazuje, że nie możemy tego lekceważyć.”

KROK W TYŁ
Tak ocenia zerwanie, organ Labom Party “ Daily He-

rald,”
“Byłoby niedobrze — pisze cytowany dziennik 

gdybyśmy pomniejszali powagę tego zdarzenia. 
Gdybyśmy ciesząc się z postępów w Tunisie względ-
nie z sukcesów naszego lotnictwa nad Duisburgiem 
umniejszali jednocześnie powagę konfliktu rosyj-
sko-polskiego oznaczałoby to niebezpieczną i nie-
proporcjonalną ocenę wojny.”
Zdaniem dziennika istnieje dużo dowodów na to 

aby twierdzić, że rządy Sprzymierzonych nic docenia-
ły dotychczas polityczną stronę toczącej się wojny. 
Kryzys polsko-sowiecki, podobnie jak wypadki politycz-
ne w północnej Afryce w sposób widoczny podkre-
ślają ten brak.
W dalszym ciągu “Daily Herald” przedstawia tło spo-

ru przyczem stwierdza, że
“Było obowiązkiem Rządu Polskiego zbadać zarzuty 
nawet wtedy, gdy oskarżycielem był Dr. Goebbels.”
Oczywiście—pisze organ Labour Party że tajemni-

ca śmierci oficerów polskich nie była jedyną przyczyną 
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sporu polsko-sowieckiego. Ona sama nie doprowadzi-
łaby przypuszczalnie do zerwania stosunków: Przy-
czyny leżą daleko głębiej.
Dziennik wzywa do ściślejszej definicji celów woj-

ny, które są wspólne dla wszystkich narodów zjedno-
czonych, “wielkich czy małych” oraz do ustalenia me-
tod, które do osiągnięcia tych celów maja służyć.

GŁOS NAJPRZYCHYLNIEJSZY
W Scotsmanie ukazał się artykuł wstępny który istot-

nie dowodzi znakomitej orjentacji tego szacownego pi-
sma w sprawch Polski.
Dziennik uważa, że zerwanie stosunków pomiędzy 

Rosją i Polską nie może nikogo zaskoczyć. Daje to tylko 
wyraz nastrojom, które musiały się ujawnić prędzej lub 
później. Polska nigdy nie miała zbyt wielkiego zaufania 
do Rosji, zwłaszcza od czasu kiedy Sowiety ugodziły 
znienacka Polskę w chwili kiedy ona odpierała najazd 
niemiecki.
Scotsman przypomina los dwóch miljonów Pola-

ków wywiezionych do Rosji podkreśla bezwzględność 
z jaką Sowiety przeprowadziły czystkę na okupowanym 
przez siebie terytorjum. Nie można się przeto dziwić, 
że pomiędzy Polska i Rosją stały poważne porachunki. 
Pomimo tego dzięki dobrym usługom rządu brytyjskie-
go, rząd polski potrafił wiele wybaczyć i zawarł porozu-
mienie z Rosją. “Było to posunięcie rozsądne ale rów-
nież i niełatwe.”
Na to ażeby utrzymać dobre stosunki pomiędzy Pol-

ską i Rosją, trzeba było, podkreśla Scotsman, dwóch 
warunków.

“W pierwszem rzędzie rząd polski oczekiwał 
zwolnienia i zwrotu owych tysięcy obywateli trzy-
manych przez Rosjan w obozach koncentracyjnych. 
W drugim rzędzie chodziło o przekreślenie podzia-
łu Polski z 1939 roku.”
Jedynie część Polaków internowanych w Rosji zo-

stała zwolniona. Generał Sikorski bez przerwy rządał 
tych zwolnień. Ale nie uzyskiwał wiele. Nawet miej-
sce pobytu wielu Polaków nie można było odkryć. Na 
tym dopiero tle można zrozumieć wrażenie jakie wy-
wołało odkrycie niemieckie.

Dziennik podkreśla również, że Rosja odmawiała zre-
zygnowania z zajętych przez nią terytorjum Polski.

“Od Polski która weszła do wojny z Niemcami 
o Gdańsk nie można oczekiwać ażeby teraz zgodzi-
ła się na amputację jej terytorjów przez Rosję.”—
kończy Scotsman.

OPINJA “DAILY MAIL”
George Murray zamieszcza w “Daily Mailu” obszer-

ny artykuł pod tytułem “Poland — przyczyny które są 
u źródeł sporu.”
Murray obszernie cytuje historję ostatniego ćwier-

czwiecza i na tym tle dopiero przedstawia obecną, sytu-
ację i reakcję Polaków.

Dziennik uważa, że główną przyczyną obecnej sytu-
acji jest spór o granice. Rosja pragnie Polskę zepchnąć 
za linję Curzona aczkolwiek, zdaniem cytowanego publi-
cysty, politycy rosyjscy nie sprzeciwiali by się rozsze-
rzeniu granic Polski na Zachodzie. Spór ten musi być 
w jakiś sposób rozstrzygnięty W przeciwnym razie jed-
ność narodów zjednoczonych jest poważnie zagrożona.
Artykuł utrzymany jest w przychylnym dla nas tonie.
Decyzję sowiecką tłómaczą tutejsi komuniści bardzo 

prosto.

OPINJA KOMUNISTÓW
“Daily Worker” pełen jest inwektyw. Korespondent 

dyplomatyczny pisma opisując sytuację polityczna po-
wstała w zwizku z decyzją sowiecka atakuje rząd bry-
tyjski, że z jednej strony “ żałuje ” iż doszło do decyzji 
sowieckiej z drugiej strony nadal udziela papieru dla 
tuzina pism polskich pełnych “ propagandy polskich 
junkrów.”

Pisząc o reakcji polskiej „Daily Worker” używa na-
stępujących określeń: “The guilty polish government” 
zebrał się wczoraj ale decyzje jego dotychczas nie są zna-
ne. Według cytowanego pisma rząd polski usiłuje wywo-
łać wrażenie, że sytuacja nie jest tak poważna jakby się 
to wydawało. Dziennik zaprzecza ażeby można było 
interpretować notę Mołotowa w ten sposób, że chodzi 
jedynie o zawieszenie stosunków a nie o ich całkowite 
zerwanie. Taką interpretację nazywa “Daily Wor-
ker,”—akrobacją.”
Decyzję sowiecką tłómaczą tutejsi komuniści bardzo 

prosto.
“Jest to zerwanie spowodowane tym, że rząd pol-

ski w Londynie został przychwycony na konspira-
cji z Nazistami.”

„Dziennik Polski” 1943, nr 859 z 29 kwietnia, s. 2.
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RÓWNOLEGLE z akcją polityczną Londynu i Waszyngto-
nu w sprawie konfliktu polsko-sowieckiego, która to ak-

cja osłonięta jest oczywiście tajemnicą, sprawa ta nie ustaje 
interesować najżywiej opinji świata.

Bardzo wiele miejsca poświęca jej zwłaszcza prasa ame-
rykańska, która, szukając głębszych przyczyn konfliktu, docho-
dzi do wniosku, że leżą one przedewszystkiem w dążeniach 

terytorjalnych Sowietów, oraz chęci oddziałania na skład rzą-
du R.P.

Po podobnej linji idą oceny prasy angielskiej, a także tu-
reckiej, i szwedzkiej.

Niemcy starają się wyzyskać komplikacje powstałe w obozie 
Sprzymierzonych dla dalszych prób mobilizacji Europy, zapo-
wiadając ogłoszenie na dzień 1-go maja Karty Europejskiej.”

WCZORAJSZA popołudniowa prasa doniosła, że pomiędzy Londynem i Waszyngtonem z jednej, 
a Moskwą z drugiej strony dokonywuje się w sprawie polsko-rosyjskiego konfliktu wymiana myśli 

na “szczeblu najwyższym.” “Star” uzupełnił te doniesienia informacją, że Churchill i Rooseelt przesłali 
pisma odręczne do Stalina.

W Londynie odbyła się wczoraj konferencja Eden’a z amb. Majskim. Spotkanie które doszło do skutku 
w Foreign Office, było pierwszem od chwili wybuchu konfliktu polsko-rosyjskiego. Według informacji 
prasy popołudniowej zaznajomił Eden przy tej okazji Majskiego o wyniku polsko-angielskich rozmów, 
przeprowadzonych w ciągu ostatnich 48-miu godzin.

Ambasador brytyjski w Moskwie, Sir Archibald Clark-Kerr, jest przez swój rząd, jak stwierdza prasa, 
stale informowany o rozwoju rokowań londyńskich, by mógł ze swej strony informować rząd sowiecki 
o stanie rzeczy.

Ambasador Romer przygotowuje się do wyjazdu z Moskwy do Kujbyszewa, skąd uda się w drogę po-
wrotną do Londynu.

Po stronie rosyjskiej daję się stwierdzić rozwój propagan-
dy antypolskiej.
Sowiecki aparat informacyjny nie opublikował po 

dzień wczorajszy oświadczenia Rządu Polskiego, odpo-
wiadającego na notę sowiecką.

Korespondent “British United Press” doniósł wczoraj 
z Moskwy: “Jest widocznem że stosunki polsko-rosyjskie 
doznały dalszego pogorszenia. Ataki prasy rosyjskiej na 
rząd Sikorskiego stały się wczoraj tak gwałtowne, że ob-
serwatorzy zaczęli wątpić by rząd rosyjski kiedykolwiek 
wyraził gotowość wznowienia stosunków z tą grupą.”

Ukrainiec Rylski, określany przez propagandę an-
typolską jako “Ukrainiec polski” opublikował wczo-
raj w  “Prawdzie”  artykuł,  zawierający  następujące 
zdania “Obecny  rząd polski nie  reprezentuje narodu 
i reprezentować go nie może. Uczciwym Polakom nie 
wolno podnieść głosu tam, gdzie żądzą kłamstwa i ucisk. 
Fałszywy, hipokrytyczny, perfidny rząd polski nie pro-
wadzi swego narodu ku rozwojowi, lecz ku śmierci.”

Ponieważ prasa sowiecka nie podaje polskiego oświad-
czenia, nie może go więc komentować. Wyręcza ją organ 
Kominternu w Londynie “The Daily Worker.” Dzien-
nik komunistyczny twierdzi, że brytyjskie koła oficjal-
ne oczekiwały, iż Polacy conajmniej wycofają swój 
wniosek do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. 
Te oczekiwania okazały się iluzoryczne. Rząd polski 
opublikował oświadczenie, które nie może być prze-
ścignięte “w bezczelności i bezwstydnej propagandzie 
antysowieckiej.” W dalszym ciągu swego komentarza 
określa organ Kominternu polskie koła rządzące, jako 
“polskich junkrów” i “faszystów.” Właściwy cel nie-
przytomnego ataku londyńskiego dziennika komuni-
stycznego na rząd polski staje się zrozumiałym, gdy 
się przeczyta artykuł wstępny tego pisma. Otóż “Daily 
Worker” ponawia pretensje Rosji do tych ziem, które 
Sowiety okupowały w czasie inwazji na Polskę, a które 
dziennik komunistyczny określa jako “obszary sowiec-
kie.”
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PO stronie niemieckiej widocznem jest dążenie do wy-
korzystania propagandowo polsko-rosyjskiego kon-

fl iktu w skali jaknajszerszej. Zarówno prasa jak i radio 
podają bezustannie informacje uzupełniające oraz komen-
tarze, zmierzające do wykorzystania sprawy dla mobiliza-
cji Europy. Głównym oskarżonym są obok bolszewików 
obecnie Żydzi, których Berlin czyni odpowiedzialnymi za 
działania sowieckie. Radio niemieckie powraca również 
codziennie do sprawy, katyńskiej, traktując ją jednak, wy-
łącznie propagandowo, nie podając więc nowych szczegu-
łów z terenu zbrodni.

Na dzień 1-go maja została przez rozgłośnie nie-
mieckie zapowiedziana publikacja “Das Europeische 
Handbuch,” zaopatrzona przedmowa Ribbentrop’a. Ta 
publikacja stanowić będzie prawdopodobnie realizację 

zapowiadanej przez Niemcy od dłuższego czasu “Karty 
Europejskiej.”
W berlińskim M.S.Z. odbyła się, jak donosi niemiec-

ka agencja telegrafi czna, konferencja prasowa, poświę-
cona omówieniu sporu polsko- rosyjskiego. Rzecznik 
Wilhelmstrasse, amb. dr. Schmidt, podał na życzenie 
obecnych korespondentów zagranicznych do wiadomo-
ści pełny tekst noty sowieckiej do rządu polskiego.

Na pytanie, jakie przyczyny spowodowały Mo-
skwę do wysłania noty, oświadczył dr. Schmidt: Stalin 
chciał się pozbyć z Moskwy niewygodnego interpelanta 
w osobie ambasadora polskiego, który nietylko w sprawie 
afery katyńskiej, lecz również w sprawie pozostałych, 
w Z.S.S.R. zaginionych Polaków nie przestawał go 
indagować.

W OPINJI TURECKIEJ
Stambuł. (PAT.)

WIELE dzienników tureckich omawia w artykułach 
wstępnych zerwanie stosunków polsko-sowieckich.

Poseł Yalcin pisze na łamach wielkiego dziennika 
“Haber,” że incydent polsko-sowiecki wywołuje głębo-
ki żal i zdziwienie.
“Od dłuższego czasu widzieliśmy, że Rząd Polski po-

szukuje 8,000 ofi cerów polskich wziętych do niewoli, że 
nie mógł otrzymać informacyj o ich losie. Można łatwo 
zrozumieć jak wzburzony i zdenerowowany musiał być 
Rząd Polski.
Gdy Niemcy podnieśli oskarżenie, Rząd Polski za-

apelował do Czerwonego Krzyża, ale równocześnie Rząd 
Polski w swoim komunikacie ostrzegł opinję publiczną 
świata przed podstępami Niemców, którzy mają zwyczaj 
przerzucania na innych winy za własne zbrodnie. Rząd 
Polski unikał również oskarżenia Sowietów. To więc nie 
wystarcza by wytłomaczyć reakcję sowiecką.”
Yalcin przypuszcza, że w rzeczywistości Sowiety dążą 

do uregulowania na swą korzyść spraw granicznych. Yal-
cin ubolewa nad incydentem, który osłabia jedność Aljan-
tów. Autor uważa, że należało równocześnie zwrócić się 
do Czerwonego Krzyża z prośbą o równoczesne zbada-
nie położenia Żydów w okupowanej Polsce.

“Journal d’Orient” w dłuższym artykule wypowiada 
się za ugodą polsko-sowiecką w imię solidarności Al-
jantów i spodziewa się, że stanie się to rzeczywistością.

Dziennik przyznaje, że prawdziwym powodem sporu 
są dążenia Sowietów do anektowania Polski wschodniej.
Tego samego zdania jest znany publicysta Bemce, któ-

ry w artykule na łamach pisma  “Telegraf” pisze, że Rosja 
nie przyznaje żadnych praw Polakom pochodzącym z te-
rytorjów zdobytych przez Z.S.S.R. Autor w końcu stawia 
pytanie, jakie stanowisko zajmą Anglicy i Amerykanie-
—i czy będą chcieli dotrzymać danej Polsce w r. 1939 
gwarancji dotyczącej integralności terytorjalnej i nieza-
leżności Polski.

„Dziennik Polski” 1943, nr 860 z 30 kwietnia, s. 1, 4.
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PRASA NOWOJORSKA
Nowy York. (PAT.)

WIADOMOŚĆ o zerwaniu stosunków dyplomatycznych polsko-sowieckich jest przez prasę nowojorską 
obszernie komentowana zarówno w komentarzach redakcyjnych jak i w depeszach korespondentów 

londyńskich. W numerze wczorajszym Dziennika Polskiego podaliśmy wyjątki z licznych artykułów prasy 
Amerykańskiej; dziś podajemy je obszernie, uzupełniając nadeszłymi dziś ze Stanów Zjednoczonych głosami.

ZWYCIĘSTWO GÖBBELSA
“New York Times” w depeszy Raymond Daniella 

z Londynu pisze:
“Gabinet Brytyjski zajął się natychmiast poważnie 

wiadomością o zerwaniu stosunków dyplomatycznych 
polsko-sowieckich i rząd nie traci czasu, by obydwa 
kraje sprowadzić z powrotem na wspólną drogę. Po-
dobnego wysiłku dokonano już raz, w warunkach może 
jeszcze trudniejszych, i dlatego istnieje nadzieja, że zwy-
cięstwo propagandy hitlerowskiej będzie tylko czasowe. 
Jest prawdopodobne, że W. Brytanja nie podejmie 
żadnych ostatecznych kroków, zanim Stany Zjedno-
czone nie wyrażą swej zgody.
Było widoczne, że stosunki polsko-sowieckie pogor-

szyły się, ale opinja publiczna Anglji i Stanów Zjedno-
czonych nie miała najmniejszego pojęcia o powadze 
sytuacji, ponieważ rząd tutejszy zwrócił się z apelem do 
prasy brytyjskiej, aby wiadomości pomijała, a cenzura 
zabraniała korespondentom zagranicznym wysyłanie 
kabli o przyczynach sporu. Podczas tego „Black-out’u” 
informacyjnego, prasa sowiecka i polska pozwoliły so-
bie na niepohamowaną i zażartą polemikę, która praw-
dopodobnie o wiele bardziej wzburzyła nastroje, niż 
objektywna dyskusja o tym sporze w prasie brytyjskiej 
i amerykańskiej.

Niema tutaj tendencji do pomniejszania powagi sytu-
acji lub też zatajania faktu, że Goebbels odniósł zwycię-
stwo propagandowe nawet gdyby sukces ten okazał 
się tylko czasowy. Potwierdza to przypuszczenia, 

tych, którzy podejrzewają, że Hitler straciwszy na-
dzieję wygrania wojny siłą zbrojną, będzie dążył 
do uniknięcia przegrania jej przez intrygę. Najbar-
dziej alarmującem zjawiskiem jest wykazanie, że ten 
pomysł może się udać. Po odniesieniu takiego tryum-
fu, Hitler i jego propagandziści mogą podjąć próbę wbi-
cia klina pomiędzy inne zjednoczone Narody. Czyż nie 
jest możliwe, że rozdźwięk między Rządami Sowieckim 
a Polskim odbije się w sposób istotny na stosunkach mię-
dzy W. Brytanją a Rosją?

Jednakowoż zarzut sowiecki, że istniało spiskowa-
nie między członkami Rządu Sikorskiego a agenta-
mi Osi może mieć wpływ na skład tego rządu.
Nota sowiecka wskazuje także, że Rosja nie wyrzekła 

się roszczeń do Litwy, mimo, że Litwa, ani państwa 
bałtyckie czy też obszary europejskie nie były wspo-
mniane w traktacie brytyjsko-sowieckim z ub. lata.
Do skomplikowanęgo położenia sowiecko-polskie-

go wmieszał się Goebbels z historją o oficerach pol-
skich. Nie zastanawiając się nad tem, że kosztowało 
Niemców dużo czasu by odkryć groby na terytorjum, 
które okupowały przez dwa lata, Polski Minister Obro-
ny wydał podżegające oświadczenie i bez zapytania się 
Moskwy zwrócono się do Czerwonego Krzyża o do-
chodzenie. Niemcy pośpiesznie położyli również swój 
podpis na tej prośbie. Wszystko to rozwścieczyło Rosjan 
i doprowadziło do dzisiejszego zerwania stosunków.”

ZA KULISAMI NOTY SOWIECKIEJ
W artykule redakcyjnym „New York Times ” pisze:
Wiadomość o zerwaniu stosunków polsko-rosyjskich 

wstrząsnęła Zjednoczonemi Narodami. Jest to zwy-
cięstwo propagandy niemieckiej. Mało kto wątpi, że 
Rosjanie i Polacy wpadli w pułapkę hitlerowską. Do-
wodem tego dzisiejsza radość Berlina. Rząd Polski w obli-
czu zniknięcia oficerów i pod wrażeniem egzekucji przez 
Rosjan Ehrlicha i Altera, zażądał bezstronnego zbadania 

sprawy przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż, celem 
stwierdzenia faktów i zdemaskowania propagandy hi-
tlerowskiej — jeżeli jest propagandą. Rosjanie obecnie 
oskarżają Rząd Polski o udział w kampanji wroga. Jest 
nieszczęściem, że Polacy podnieśli tę sprawę.
Na początku wojny hitlerowcy wyspecjalizowali się 

w pokazywaniu korespondentom zagranicznym zma-
sakrowanych zwłok jako dowodu okrucieństw polskich, 
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chociaż było rzeczą niemożliwą stwierdzenie czy ofiary 
były Polakami, czy Niemcami. Obecnie tą samą grę za-
stosowali wobec Polaków. Ale akcja Rządu Rosyjskie-
go i nagłe zerwanie stosunków nie jest odpowiedzią na 
zarzut, a nota rosyjska, podnosząca sprawy granicz-

ne wskazuje na istnienie bardziej zasadniczych różnic. 
Spór jest niepomyślny, ale nie może mieć i nie będzie 
miał wpływu na strategję lub wynik wojny. O wyni-
ku wojny zadecyduje nie dyplomacja, lecz przelana 
krew.”

NEURASTENJA WYCHODŹCZA
“Herald Tribune” w depeszy z Waszyngtonu donosi, 

że Departament Stanu wydał oświadczenie głoszące, iż 
z żalem dowiedział się o zerwaniu polsko-sowieckim. 
Jest to łagodne określenie, gdyż tutaj w Waszyngtonie 
zerwanie uważane jest prawie jako nieszczęście, gdyż 
poraz pierwszy zdarzyło się to w szeregach Zjednoczo-
nych Narodów. Obserwatorzy waszyngtońscy uważają, 
że szkoda jaką stosunki polsko-sowieckie mogą wyrzą-
dzić sprawie aljanckiej, zależy od korzyści, jakie z tego 
osiągną mocarstwa Osi. Mówiąc szczerze, Waszyngton 
bardzo jest zmartwiony, nie wiedząc co się kryje za tem 
zerwaniem, chociaż nie sądzi się tutaj, by zerwanie to 
wskazywało na przerzucenie się Rosji ku porozumie-
niu z Niemcami lub ku odrębnemu pokojowi. Istnieje 
jeszcze nadzieja, że uda się może to załatwić. Linja po-
stępowania jaką przyjmie Rząd Stanów Zjednoczonych 
musi być ostatecznie pozostawiona Rooseveltowi.

Ten sam dziennik pisze w depeszy z Londynu:
“Według poglądów londyńskich kół dyplomatycznych, 

akcja sowiecka — choć wskazuje na niepomyślną sy-
tuację międzynarodową — nie powinna być przesa-
dzona poza granice jej ważności i znaczenia. Rząd 
Polski został zupełnie zaskoczony przez to ogłosze-
nie. W Londynie panuję większa tolerancja dla t.zw. 

“neurastenji wychodźczej,” na którą żaden z rzą-
dów wychodźczych nie cierpi więcej od Rządu Si-
korskiego, a żaden z okupowanych krajów Europy 
nie  jest bardziej nacjonalistyczny niż Polska. Przy-
puszcza się tutaj, że Polacy nie przybraliby tak twar-
dej postawy wobec Rządu Sowieckiego, gdyby Ame-
rykanie nie udzielili im tak powszechnego poparcia 
w sprawie Ehrlicha i Altera”

RÓŻNICE I WSPÓLNE
NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ten sam dziennik w artykule wstępnym oświadcza:
“Rząd Polski i Rosyjski stworzyły sytuację z której je-

dynie Hitler może skorzystać. Rząd Polski podniósł kwe-
stję egzekucji oficerów, na którą nie można dać dokładnej 
odpowiedzi w czasie wojny. Zamiast zwykłego przed-
stawienia faktów i udzielenia równocześnie Polakom 
pomocy w poszukiwaniu tych przypuszczalnych ofiar 
w Rosji—Stalin zerwał stosunki z Polską — czyn, 
który nie daje Rosji żadnych praktycznych korzyści, 
a jedynie powoduje zamieszanie w obozie Zjednoczo-
nych Narodów.
Obydwie strony są winne. Na stosunkach między Ro-

sją i Aljantami ciążą dawne, głęboko zakorzenione podej-
rzenia. Rosja nie zapomniała interwencji antybolszewic-
kiej ani błędów dyplomacji zachodniej. Inne zaś narody 
nie straciły obawy przed komunistyczną rewolucją świa-
tową. Ideologja niemiecka nie jest ideologją państw 
zachodnich, a wiele przejawów autokracji rosyjskiej jest 
wyjątkowo odrażających dla demokracji. Jednakowoż 
wszystkie Zjednoczone Narody stoją w obliczu wspól-
nego niebezpieczeństwa, które góruje nad temi róż-
nicami. Polscy mężowie stanu powinni byli uniknąć 

wytaczania sprawy z niemieckich oskarżeń o straceniu 
oficerów polskich. Z  jednej  strony ustalenie prawdy 
obecnie jest praktycznie niemożliwe, z drugiej zaś hi-
poteka Rządu Sowieckiego jest tego rodzaju, że nawet 
jego najwierniejsi przyjaciele nie mogą zgóry odrzucić 
całej sprawy jako pozbawionej całkowicie wszelkich 
podstaw. To stwarza idealną sytuacje dla Goebbelsa.
Równocześnie sowieccy mężowie stanu powinni 

zdawać sobie sprawę, że brutalne odrzucenie całego 
zagadnienia wraz z polskim Ambasadorem — nie od-
powiada realnemu położeniu. Przyznając nawet, że 
polityka sowiecka trzymania Aljantów na odległość 
kilku kroków, ma swe źródło w dawnych podejrze-
niach i błędach dyplomacyj zachodnich, które jeszcze 
wzmogły podejrzenia. Stalin jednak pogarsza jedynie 
sprawę, dostarczając pożywki dla podejrzeń miedzy 
demokracjami. Zaufanie między Aljantami musi być 
wzajemne i Rosja ma też pod tym względem zobowią-
zania, które musi uznać we własnym swym interesie. 
Zerwanie polsko-rosyjskie jest pożałowania godne, ale 
równocześnie wzmaga potrzebę dalszego zbadania pod-
staw jedności Sprzymierzonych.
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INTERWENCJA 
WEWNĘTRZNA

Dziennik P.M. pisze w artykule Bernsteina;
“Zerwanie stosunków przez Rosję uważane jest przez 

niektóre kola za próbę Moskwy oczyszczenia przy 
pomocy presji dyplomatycznej Rządu Polskiego 
z elementów, które Polacy nazywają “narodowemi.” 
Czynniki te w Londynie i w Stanach Zjednoczonych 
zwalczały wytrwale Sikorskiego za jego politykę po-
rozumienia z Rosją. Ostatnio opozycja w stosunku 
do Sikorskiego połączyła sie w Obozie Zjednoczenia 
Narodowego, obejmującego polskich “appeaser’ów,” 
partje O.N.R. i podobne grupy.
Ten sam dziennik pisze w artykule redakcyjnym:
“Rząd Polski postąpił nierozważni wysuwając skargi 

przeciw Rządowi Sowieckiemu. Rosjanie w poczuciu 
siły czy niewinności, lub obu, wydali przez Mołotowa 
treściwą i stanowcza notę. Nota ta daje nam przedsmak 
tego, co się stanie po zakończeniu działań wojennych 
jeżeli nie stworzymy zwartości Narodów Zjednoczo-
nych, zanim wojna się skończy Nikt w Ameryce nie 
wie, czy oskarżenia polskie są prawdziwe. Rosjanie 
mogą być twardzi i okrutni, jeżeli zachodzi potrzeba 

polityczna, ale postępując tak nie starają się zataić tego 
co uczynili. Tragiczną rzeczą jest, że Rząd Polski dał 
się wziąć na kawał hitlerowski. Ponieważ Rząd Polski 
nie jest naiwny, należy wyciągnąć wniosek, że w tym 
wypadku postępowanie podyktowane było strachem 
przed Rosją i nienawiścią do niej. Z polskiej strony za-
rzuty przeciw Rosji były próbą wplątania Rosjan w spra-
wy graniczne. W łonie Rządu Polskiego była stała walka 
między tymi co są wrogo nastawieni wobec Rosji, a tymi 
którzy pragną z Rosją współpracować. Pierwsza grupa 
wygrała.

Ze strony sowieckiej zerwanie jest niewątpliwie kro-
kiem przygotowawczym dla żądania terytorjów, które 
Rosjanie uważają za swoje ze względów historycznych 
i z powodu potrzeb wojskowych. Znaczenie tego faktu 
wykracza poza stosunku polsko-rosyjskie.

Lepiej będzie jeżeli zrozumiemy, że te rządy wygnań-
cze, które są przeważające reakcyjne jak przed wojną, 
nigdy nie mogą stworzyć podstaw dla trwałego pokoju.
Musimy znaleść Rząd Polski, który potrafi prowa-

dzić Naród Polski do nowej Europy.

ZADANIA POLONJI
Nowy York. (PAT.)

“Nowy Świat” w artykule wstępnym pisze, że Ro-
sja ponownie zaskoczyła Aljantów nowym szantażem. 
Dziennik sugeruje następujący sposób postępowania 
z punktu widzenia Polaków Amerykańskich:

1) O.W.I. (Office of War Information) winno zinten-
syfikować audycje radjowe do Polski celem utrzyma-
nia wiary wśród Polaków:

2) Polonja powinna zażądać, by Stany Zjednoczo-
ne przejęły ochronę Polaków w Rosji;

3) Rząd Polski powinien ogłosić “Białą Księgę” 
w sprawie oficerów polskich.

New York. (PAT.)
“Christian Science Monitor” pisze:
Rząd R.P. znajduje się pod obstrzałem ostrej krytyki 

ze strony polskich ugrupowań w Stanach Zjedn. za to, że 
posunął sie tak daleko aby przyjąć warunki sowieckie. 
Rząd Polski, który posunąłby się dalej, zostałby praw-
dopodobnie zdezawuowany przez większość Polaków 
oraz ludność pochodzenia polskiego w Stanach Zjedn. 
i gdzieindziej. Jeżeli Rosja uważa Rząd Sikorskiego za 
nie do przyjęcia, trudno sobie wyobrazić skład rządu 
polskiego, który byłby do przyjęcia.

DRUGI FRONT I KARTA ATLANTYCKA
Nowy York. (PAT.)

“New York World Telegram” w depeszy z Waszyng-
tonu pisze:
“Zerwanie stosunków polsko-sowieckich jest jedną 

z większych klęsk dla dyplomacji Roosevelta i Churchil-
la. Nadeszło w chwili, kiedy Waszyngton chciał podjąć 
nowe kroki do uspokojenia Moskwy przez poważniejszy 
zwrot dyplomatyczny w sprawie Finlandji. Obwieszcze-
nie Moskwy było niespodzianką dla Waszyngtonu i dla 
Londynu. Jednostronny manewr wykonany został we-

dle wzoru podobnych posunięć moskiewskich. Akcja 
Moskwy może być interpretowana jako chęć przy-
spieszenia drugiego frontu i przyparcia Waszyngtonu 
i Londynu do muru, aby uznały, że powojenne mo-
skiewskie żądania terytorjalne wyłączone są z klau-
zuli Karty Atlantyckiej, mówiącej o zaniechaniu dąże-
niu do powiększania terytorjów.
Senator demokratyczny Green uważa zajście za tra-

giczne, a inni komentatorzy wyrazili nieufność. Nie 
było jednak tendencji do stawiania zarzutu Rosjanom. 
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Ogólnem wrażeniem było zakłopotanie z powodu rozła-
mu we froncie Zjednoczonych Narodów. Członek Komi-
sji Spraw Zagranicznych, senator Capper powiedział:—“ 
skłonny jestem stanąć po stronie sowieckiej.” Zerwanie 
polsko-rosyjskie może doprowadzić do stworzenia nowe-
go polskiego rządu wychodźczego w Moskwie. W tym 
wypadku Stalin mógłby łatwo prowadzić rokowania 
o załatwienie większej części żądań terytorialnych po 
wojnie—w tem wschodniej Polski, dużej części Fin-
landji, państw bałtyckich, Besarabji i części Bukowiny. 
Rozszerzyłoby to znacznie granice sowieckie. Teza 
sowiecka głosi, że przyłączenie tych obszarów nie by-
łoby powiększeniem terytorjum. Rosjanie twierdzą, że 
obszary te należeć winny do Sowietów, ponieważ były 
częścią Rosji carskiej, lub też przez głosowanie stały się 
republikami sowieckiemi.

Formalne ogłoszenie sowieckie, że wschodnia Polska 
będzie zabrana, stworzyłoby dla Waszyngtonu trudne 
zagadnienie, gdyż to pociągnęłoby za sobą konieczność 
interpretacji Karty Atlantyckiej. Sprawa jest dalej skom-
plikowana przez fakt, że w Stanach Zjednoczonych jest 
poważna liczba obywateli amerykańskich pochodze-
nia polskiego — stanowiąca mniejszość, której głos był-
by słyszany i która byłaby potężna w czasie wyborów.”
“Ktoś albo Rosja albo Niemcy— stracił polskich ofice-

rów. Rząd Polski i polska prasa przyjęły teorję niemiecką 
— wydaje się teraz, że zbyt pospiesznie, i bez dosta-
tecznego śledztwa pozwolili sobie na rekryminacje, które 
głęboko zirytowały Moskwę. Bezpośredniem zadaniem 
nie jest wypowiedzenie się na rzecz jednej strony w sporze 
polsko-sowieckim, ale przekonanie obydwu o doniosło-
ści zjednoczonego frontu.”

PRZYZWOITOŚĆ I GRANICE

Nowy York. (PAT.)
Znany dziennikarz Philip Simms pisze na łamach 

“New York World Telegram”:

“MÓWI się, że Roosevelt i Churchill poruszają 
niebo i ziemię, by z powrotem Rosję i Polskę 

pogodzić. Niepowodzenie byłoby unicestwieniem powo-
jennych planów pokojowych Zjednoczonych Narodów. 
Nie sądzi się jednak, by widoki na powodzenie były 
zbyt wspaniałe, gdyż zerwanie stosunków ma głęb-
sze powody niż wydaje się pozornie. W istocie roz-
łam dotyczy spraw granic powojennych oraz różnic 
ideologicznych.
Wczoraj w Chicago Elmer Davis wskazał palcem na te 

ukryte czynniki. Nie wymienił on wprost Polski i Rosji, 
ale jego wywody dotyczyły tych państw. Oświadczył on, 
że może nie być formalnej konferencji pokojowej, ponie-
waż wojna może przynieść w wyniku poprostu okupa-
cję terytorjum nieprzyjacielskiego. Jeżeli to jest prawdą, 
wówczas zerwanie stosunków z Polską przez Rosje po-
winno być uważane za wynik logiki sowieckiej, a nie za 
niespodziankę.

Od szeregu miesięcy Moskwa postępowała niezwykle 
szczerze ze światem, oświadczając, iż po wojnie zamie-
rza sama wykreślić nowe granice. Przy zaborze tery-
torjum pozycja zwycięskiej Rosji byłaby doskonała, ale 
w wypadku polskim sprawa przedstawia się inaczej. Ro-
sja jest w wojnie z Rumunją i Finlandją, ale nie z Polską. 
Sowiety i Polska są Aljantami od 1941 roku i wszelkie za-
sady głoszą, że nie jest przyzwoitem, aby jeden Aljant 
zagarniał terytorjum drugiego po walce i zwyciężeniu 
wspólnego wroga. Postępowano tak—silni, brutalnie 
odpychali słabszych—ale to nie uchodziło za przyzwoite, 
nawet w dawnych czasach.
Przez zerwanie z Polską, Rosja zaczęła oczyszczać 

atmosferę. Jeżeli mianowicie Rosja wepchnie Polskę do 
obozu nieprzyjacielskiego, jej pozycja pod względem 
technicznym ulegnie znacznej poprawie, gdy wojnie 
rządać zacznie wschodniej Europy. Prawda ta odnosi 
się szczególnie do wypadku, jeżeli wojna zakończy się 
bez formalnej konferencji pokojowej, ponieważ możli-
we jest, że Czerwona Armja okupować bedzie wszyst-
ko aż po Berlin.”

BYŁOBY LEPIEJ
New York. (PAT.)

W artykule na łamach “ New York Post ” Grafton, 
omawiając stosunki polsko-sowieckie pisze m.inn.:
Wolałbym aby Rosja zwróciła się z bezpośrednim 

apelem do Zjednoczonych Narodów o poparcie, celem 
osiągnięcia zmiany stanowiska polskiego, zanim po-
wzięła tę ważną decyzję.”

“RANA SIĘ GOI”
Nowy York. (PAT.)

“New York Times” zamieszcza depeszę swego londyń-
skiego korespondenta Daniell’a p.t. “Rana polsko-so-
wiecka goi się,” w której czytamy:

“Wysiłki dążące do pogodzenia Rządów Sowieckie-
go i Polskiego nacechowane są stanowczością. Jest też 
kilka objawów rokujących nadzieję:
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(1) Wydaje się, że Stany Zjednoczone biorą bezpo-
średni udział w rokowaniach.
(2) Po posiedzeniu Rady Ministrów, Polacy zachowa-

li wstrzemięźliwość.
(3) Sami Polacy wspominali o ewentualnych błędach 

w tłomaczeniu noty sowieckiej na język angielski.
Zanim nie dowiedzą się, że jest inaczej, Polacy wolą 

przypuszczać, iż Rząd Sowiecki raczej zawiesił, niż 
zerwał stosunki dyplomatyczne. Słychać, że Rząd Pol-
ski otrzymał szyfrowaną depeszę od Ambasadora Ro-
mera, doradzającą aby zbytnio się nie spieszyć. Nieofi-
cjalnie oświadczono, też, że drzwi nie są zatrzaśnięte 
dla dalszych dyskusyj, by doprowadzić do jakiegoś 
rozwiązania.
Sugerowano, że Rosja pragnie zmiany rządu pol-

skiego na taki, któryby był bardziej zgodny z pogląda-
mi sowieckiemi i bardziej liberalny, ale to jest trudne 
do osiągnięcia ze skłaniającym się ku prawicy Rządem 
Sikorskiego, którego zwalcza dwadzieścia kilka grup, 

uważających go za lewicowca. Bardziej prawdopodob-
nym domysłem jest, że Rosja — mając zobowiąza-
nie wobec Brytanji, iż nie będzie się wtrącać do spraw 
wewnętrznych po wojnie—podejmuje teraz kroki, aby 
zapewnić sobie przyjazne reżimy na granicach zachod-
nich. Innym poglądem o akcji przeciw Polsce jest zno-
wu, że mamy tu do czynienia z balonem próbnym, aby 
przekonać się co można uzyskać teraz.
Jedna rzecz jest pewna: zerwanie polsko-sowieckie 

nie było niespodzianka dla Brytyjskigeo „War Office.” 
Zadaniem dyplomacji amerykańskiej i brytyjskiej jest 
znalezienie formuły, przez która bezpośredni powód ze-
rwania mógłby być usunięty, a dyskusja dotyczącą spraw 
zasadniczych odroczona aż do zwycięztwa. Polaków 
przekonano, że nadzieje na odbudowę Polski są płonne, 
jeżeli. Aljanci nie wygrają wojny, a Polacy skłonni są 
pójść dalej niż do pół drogi, celem przywrócenia przyja-
znych stosunków z Rosja.

WŁASNE DROGI ROSJI

Znana publicystka „New York Times,” Anne O’Ha-
re MacCormick pisze:
“Moskwa jest ostatnia ze stolic, która dałaby się po-

rwać emocji przy powzięciu decyzji o wielkiej doniosło-
ści. Mało prawdopodobne jest, by zimny Stalin dał się po-
wodować nieopanowana złością, by dokonać pierwszego 
jawnego rozłamu w jedności Zjednoczonych Narodów. 
Polacy też tacy nie są. Ze wszystkich narodów mają oni 
najtragiczniejsze doświadczenia w dziedzinie wykorzy-
stywania rzez Hitlera wielkiego kłamstwa dla rozdziele-
nia Aljantów.
Podniesienie sprawy oskarżeń niemieckich było gorsze 

od szaleństwa nawet jeśli uwzględnimy, że rewelację hi-
tlerowskie o oficerach polskich przyszły jako punkt szczy-
towy długiej historji o wymijających odpowiedziach ze 
strony władz sowieckich. Kto zabił jeńców, na to pytanie 
nie można dać teraz odpowiedzi, a odpalanie dział nała-
dowanych z radością przez Niemców, służy jedynie nie-
przyjacielowi. Należy stwierdzić, że Rząd Polski zwraca-
jąc się o dochodzenie Czerwonego Krzyża, równocześnie 
przedłożył długą listę okrucieństw niemieckich przeciw 
Polakom.

Przypuszczenie, aby Polska nie mająca ani jednego 
Quislinga uprawiała grę hitlerowską,  jest w równej 
mierze nie do pomyślenia, jak przypuszczenie, aby to 
czynił Stalin. Dlaczego więc to publiczne zerwanie 
między tymi dwoma krajami wzięło górę nad wszyst-
kiemi względami, aby złamać Hitlera?
Nota Mołotowa oraz oficjalny komunikat “Izwiestji” 

wskazuje na to, że celem Sowietów jest obalenie Rządu 
Sikorskiego. W grę wchodzą sprawy graniczne i nie-
ma wątpliwości, że sprawa dałaby się łatwo załatwić, 

gdyby Rząd Londyński  zastąpiony  został  przez Mo-
skiewski Komitet “Patrjotów Polskich.” Sikorski jed-
nak był przywódcą pro-rosyjskiego skrzydła w swoim 
Rządzie, kiedy udał się do Moskwy i zgodził się na 
odroczenie kwestji granic aż do czasów powojennych. 
Jeżeli Stalin chciał osłabić pozycję Sikorskiego, nie 
mógł uczynić tego skuteczniej, niż przez ogłoszenie 
roszczeń sowieckich w stosunku do wschodniej Polski.
Albo — czy akcja sowiecka podyktowana jest zakwe-

stjonowaniem niepodległości?
Ten aspekt sprawy spowodował Londyn i Waszyng-

ton do gorliwych, ale raczej spóźnionych wysiłków dy-
plomatycznych, celem złagodzenia rozłamu—podczas 
gdy Polacy zachowywali milczenie. Niebezpieczeń-
stwo, że Rosja będzie chciała iść własną drogą—
uwypuklone przez jej stanowisko najpierw wobec 
Jugosławji, a obecnie wobec Polski—jest bardziej 
niepokojące niż zerwanie dyplomatyczne.

Źródło zła  leży w tem, że Rosja żyła zbyt długo 
w politycznym, fizycznym i umysłowem odosobnieniu. 
Rola Aljanta, jaką odgrywa, jest dziwna i nie stanie się 
rzeczywistą, zanim inne armje obok armji rosyjskiej 
nie będą bić się przeciw Niemcom w Europie. Instynk-
towna nieufność do każdego dyktuje sowiecką polity-
kę. Ta nieufność, głównie psychologiczna, jest jeszcze 
zwiększona przez obawę przed Rosją w krajach z nią 
sąsiadujących. Ani nieufność, ani obawy nie dadzą 
się łatwo złamać. Jedynym językiem, którego Stalin 
słucha, jest ten, jakiego sam używa — głośny, niedwu-
znaczny, niedyplomatyczny. Na Stalina wrażenie robią 
jedynie wydarzenia i czyny.



Zbrodnia Katyńska w polskiej prasie niepodległościowej w Wielkiej Brytanii z lat 1943-1956...

76

New York. (PAT.)
Izolacjonistyczny “Daily News” z 28 kwietnia w ar-

tykule wstępnym utrzymanym w tonie anty-polskim 
pisze m.in.:
“Przypuszczamy, że pierwsza reakcja wielu Amery-

kan na wiadomość o zerwaniu przez Rosję stosunków 
z rządem polskim była: z jakim rządem?—Na pytanie 
to odpowiedź brzmi jak następuje: Istnieje w Londynie 
grupa Polaków, zbiegłych z Polski przed nadchodzący-
mi Niemcami i Rosjanami, która zwie się rządem pol-
skim. Na czele tej grupy stoi gen. Sikorski, używający 
tytułu Premjera Polski. Uchodźczy rząd Sikorskiego 
składa się z członków tej samej starej arystokracji pol-
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skiej, kasty oficerskiej  i wielkich obszarników. Rosja 
twierdzi, że stoi po stronie robotników i chłopów.
Obecnie coraz bardziej gmatwają się stosunki z Ro-

sją, która wykazuję coraz mniej przyjaźni dla obozu 
Sprzymierzonych, do którego wepchnęły ją Niemcy, z tą 
Rosją, która coraz bardziej przemawia językiem daw-
nej potęgi imperjalistycznej w dziedzinie planowania 
powojennego. Pewnego dnia Amerykanie zrozumieją, 
że te zagadnienia europejskie datują się już od dawna 
i mają swe źródło w historji Europy, w nienawiści klas 
i ras i że my nie jesteśmy w stanie ich rozwikłać. Mamy 
nadzieję, że tego się nauczymy.”

W PRASIE SZWEDZKIEJ
Sztokholm. (PAT.)

Poranna prasa sztokholmska pełna jest rozważań 
korespondentów londyńskich na temat rekonstrukcji 
rządu polskiego.

“SVENSKA DAGBLADET” pisze,  że Generał Si-
korski pozostanie, „ponieważ dowiódł możliwo-

ści rokowań z Moskwą, usiłując ostatnio załagodzić 
anty-rosyjskie stanowisko niektórych osobistości pol-
skich w Anglji, lecz zmieni niektórych ministrów zdecy-
dowanie anty-sowieckich.”
Wszyscy korespondenci wyrażają przypuszczenie, że 

sprawa granic jest ośrodkiem konfliktu, przewidując, iż 
Rosja posunie się do ostateczności, aby rozwiązać tę spra-
wę ostatecznie.
“Stockholms Tidningen” czyni tajemniczą aluzję, pi-

sząc, że “nie tylko Rosjanie pragną dymisji niektórych 
współpracowników Sikorskiego.”
Wszystkie dzienniki, przytaczając anty-polskie gło-

sy prasy angielskiej cytują jednocześnie anty-rosyjskie 
opinje prasy amerykańskiej.
“Dagens Nyheter” podkreśla, iż “prasa angielska wy-

kazuje jednak pewne zrozumienie dla kwestji politycz-
nych, które wpływają na tu, że Polacy traktują sprawę 
stosunków z Rosją uczuciowo, lecz wyraża przekona-
nie,  że w obecnej  fazie Polacy powinni unikać  skraj-
nych kroków.” Dziennik dodaje, że Londyn nie spo-
strzega prawdziwych intencji rosyjskich, ukrytych za 
aktem zerwania stosunków i kończy wnioskiem:
„Jest rzeczą wątpliwą, czy sprawa będzie mogła zo-

stać załatwiona bez osłabienia pozycji rządu polskiego.”
Londyńscy korespondenci “Socialdemokraten” i “Afton-

bladet” przewidują możliwość powstania “czerwonego 
rządu polskiego.”
“Nya Dagligt Allehanda” cytuje “News Chronicie,” 

która przewiduje w podobnym wypadku przeniesienie 
się rządu polskiego do Stanów Zjednoczonych.

W przeciwieństwie do prasy porannej popołudniowe 
pisma jak “Aftonbladet” przynoszą pogłoski narazie nie-
sprawdzone o rekonstrukcji rządu polskiego, dodając, że 
stanowisko Rosji zaskoczyło nietylko Polaków ale i An-
glików.
“Aftonbladet” donosi również, że Rosjanie zapropono-

wać mieli przeprowadzenie plebiscytu w Polsce wschod-
niej.
To samo pismo zamieszcza również artykuł wstępny, 

którego tezą jest, że zerwanie stosunków to w pierwszym 
rzędzie protest rosyjski przeciw brakowi drugiego frontu, 
dodając, że zerwanie to wcale nieleży po linji tendencji 
sowieckiej lekceważenia rządu polskiego, który Moskwa 
próbuje określić jako klikę reakcjonitów, pozbawionych 
kontaktu z krajem. Artykuł kończy się zwrotem:
“Chodzi o uspokojenie aljanta rosyjskiego niezado-

wolonego jednocześnie i z Polaków i z Anglosasów.”
Artykuł wstępny w “Socialdemokraten” uważa, że 

źrodłem konfliktu jest połączona rosyjsko-niemiecka 
inwazja Polski w roku 1939, jak również rosyjskie me-
tody okupacji Polski wschodniej. “Socialdemokraten” 
zwraca jednak uwagę, że wszystkie oskarżenia ze stro-
ny polskiej w tej dziedzinie ustały z chwilą wybuchu 
wojny niemiecko-rosyjskiej. Jeżeli idzie o zagadnienie 
granic, dziennik pisze, że Moskwa zgadza się na odbu-
dowę Polski jedynie w granicach okupacji niemieckiej.
“Aftontidning”—pismo posiadające dobry kontakt z po-

selstwem sowieckim w Sztokholmie — pisze, że Mo-
skwa pragnie rekonstrukcji rządu polskiego, jak rów-
nież “ostatecznej rezygnacji z granic 1939 roku.”
Dziennik dodaje: “Rząd Polski od dawna już podob-

no przekonany jest o niemożliwości współpracy polsko- 
rosyjskiej, wobec tego więc istnieją prawdopodobnie 
Polacy, którzy liczą na konflikt rosyjsko-anglo-amery-
kański w przyszłości.”
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“Stockholms Tidningen” ogłasza oświadczenie rzecz-
nika niemieckiego ministerstwa spraw zagranicznych 
Schmidta, który na konferencji prasowej stwierdził, że 
celem zerwania przez Rosję stosunków z Polską jest po 
pierwsze: uniknięcie udzielenie odpowiedzi co do losu 
deportowanych Polaków; po wtóre: wyeliminowanie 

Anglosasów z dyskusji na temat granic, po trzecie: stwo-
rzenie możliwości dla zorganizowania “komunistyczne-
go rządu polskiego.”

„Dziennik Polski” 1943, nr 860 z 30 kwietnia, s. 2-3.

W PRASIE BRYTYJSKIEJ 

DALSZE reakcje prasy angielskiej są niejednolite. 
Przyczyna tego stanu rzeczy tkwi częściowo w roz-

bieżności poglądów politycznych różnych koncernów 
prasowych, częściowo jednak także w skutkach zaskocze-
nia, jakiem był niewątpliwie dla przeciętnego obywatela 
angielskiego, odciętego od wiadomości o rozwoju spraw 
polsko-rosyjskich, nagły wybuch ostrego sporu.
Niejednolitość poglądów ujawnia się w komentarzach 

do polskiego oświadczenia. „Times” określa komunikat 
Rządu Polskiego jako opanowany w formie, a równocze-
śnie stanowczo odrzucający w treści wszystkie zarzuty 
współpracy z Niemcami, przeciwko którym cały naród 
polski walczy. Dziennik określa jako specjalnie charak-
terystyczne zdanie komunikatu, że „naród i rząd polski 
patrzą w przyszłość” widząc w tym stwierdzeniu dowód, 
że Polacy nie będą nalegać na przeprowadzenie śledztwa 
w sprawie mordu katyńskiego.

Na wręcz przeciwnym stanowisku stoi drugi organ 
konserwatywny “The Daily Telegraph.” Ten dziennik 
jest zdania, że na drodze, wytkniętej przez komunikat 
rządu polskiego, nie da się osiągnąć rozwiązania pro-
blemu stosunków polsko-rosyjskich. Rząd polski jego 
zdaniem, przyjmuje widocznie do wiadomości zerwa-
nie stosunków i domaga się już tylko wydania polskich 
obywateli. Dziennik daje wyraz nadzieji, że oświadcze-
nie polskie nie jest jedynym produktem dwudniowych 
rozmów ministrów polskich i brytyjskich. Sprawa nie 
może być bez daleko idących konsekwencji pozostawio-
ną w swym stanie obecnym. Uznając, że wyleczenie cho-
roby nie będzie łatwe, apeluje “The Daily Telegraph” do 
dyplomacji brytyjskiej i amerykańskiej, by zwiększyła 
wysiłki dla znalezienia środków leczących.

Poglądy organów liberalnych streszczamy na innym 
miejscu. “Daily Express” ogranicza się w swym ko-
mentarzu do stwierdzenia, że stanowisko, zajęte przez 
Rząd Polski, nie przyczyni się do ułatwienia rozwiąza-
nia sprawy.
Dziennik Lorda Beaverbrook’a daje ponadto prawie 

dosłownie artykuł Wandy Wasilewskiej w “Izwiestja,” 
określając ją jako prezeskę “polskiej ligi patrjotycznej” 
i jako członka Najwyższej Rady Sowieckiej. Inny organ 
tego samego koncernu, “Evening Standard,” zamieszcza 
nową karykaturę Low’a, przestawiającą polskiego żołnie-
rza, wbijającego klin w drzewo, zaopatrzone napisem: 

jedność brytyjsko-amerykańsko-sowiecka. Goebbels 
przygotowuje się do uderzenia młotem, który ma klin 
wbić głębiej w pień. Na mundurze polskiego żołnierza 
widnieje napis: krótkowzroczna dyplomacja.
Artykuł Wasilewskiej przedostał się nietylko na łamy 

prasy popularnej, lecz również do “Times’a.” Korespon-
dent moskiewski tego pisma, który przetelegrafował do 
swojej redakcji streszczenie artykułu, działał niewątpli-
wie w dobrej wierze, dając się zwieść szumnemu tytu-
łowi: Prezeska Polskiej Ligi Patrjotycznej. Dziwne jest 
jednak, że również poważny “Times” dał się zwieść tej 
niepoważnej imprezie.
Do chóru prasy codziennej przyłączył  się wczoraj 

tygodnik “Spectator.”
“Spectator” sądzi na podstawie brzmienia polskiego 

komunikatu, że wysiłki Churchill’a  i Eden’a w kierun-
ku załagodzenia różnic, istniejących między Polską a Ro-
sją, nie wydały owoców. Tygodnik londyński stwierdza 
dalej, że sprawa katyńska nie byłaby sama dla siebie 
usprawiedliwiła zerwanie stosunków. Stosunki te ukła-
dały się  istotnie  już od dłuższego czasu niepomyślnie 
dla wielu przyczyn. Polska nie może zapomnieć ani o in-
wazji rosyjskiej ani o plebiscycie, przez Rosjan prze-
prowadzonym na terenach okupowanych. Rosja jest po-
drażnioną tonem niektórych polskich pism w Londynie.
“Spectator” przyznaje, że Polacy mieli w ciągu lat 

ostatnich wiele przyczyn do poważnych skarg pod ad-
resem Rosji. Nadarmo starali się w Moskwie dostać 
informacje o losie tysięcy swych współobywateli zagi-
nionych. Sa pozatem słusznie niezadowoleni z powodu 
losu Polaków, którzy się jeszcze w Rosji znajdują.

Pomimo tego powinni Polacy zdaniem “Spectator’a” 
być realistami, gdyż mają wszystko do stracenia, a nic do 
zyskania przez konflikt z Rosją. O komunikacie rządu 
polskiego można w najlepszym razie powiedzieć, że ni-
czego nie pogarsza. Podkreśla on polskie prawą do granic 
wschodnich, co wobec twierdzeń noty Molotowa było 
nieuniknione. Brak wskazówki o wycofaniu polskiego 
wniosku z Czerwonego Krzyża nie wywoła jednak łago-
dzącego efektu na Rosję.
Wielki organ liberalny “Manchester Guardian” po-

święca stosunkom polsko-rosyjskim wstępny artykuł.
Pismo powiada że aczkolwiek spór pomiędzy Rosją 

i Polską jest bolesnem wydarzeniem, to jednak świado-
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mość, że przedewszystkiem należy wygrać wojnę, zneu-
tralizuje dalsze tendencje w kierunku niebezpiecznych 
podziałów. Zerwanie, stanowi niewątpliwy sukces po-
lityki tych, którzy prowadza wielka antyrosyjską kam-
panję. Polityka ta ma na celu m.in. danie argumentów 
amerykańskim izolacjonistom, których teraz brzmi, że 
im mniej Amerykanie mają do czynienia z bałaganem eu-
ropejskim tym lepiej.

“Guardian” stwierdza, że sama sprawa Katynia nie 
doprawdziłaby do zerwania. Dziennik wylicza główne 
przyczyny naprężenia stosunków między Polską i Ro-
sją: Sprawa granic; sprawa tonu prasy polskiej w Anglji 
i Rosji; wysiedlenie Polaków do Rosji i odmowa uzna-
nia ich polskiego obywatelstwa; sprawa wypuszczenia 
Polaków z Rosji; sprawa pomocy Polakom wciąż prze-
bywającym w Rosji; rozstrzelanie Ehrlicha i Altera. “Te 

trudności, które ze względów dyskrecjonalnych nie 
były ujawniane stworzyły zaognienie, które umożliwi-
ło dzisiejsze zerowanie.”
Zauważmy, że poza kwestja tonu naszej prasy “Man-

chester Guardian” wymieniając przyczyny sporu pol-
sko-rosyjskiego, cytuje same fakty za które nie odpowia-
da strona polska. Jest to lista przewinień, ale nie naszych.
Ważne że “Manchester Guardian” uważa, iż nale-

ży przyjąć zasadę nie przeszkadzania sprzymierzonym 
rezydującym w Anglji w załatwieniu własnych spraw 
i rozwiązaniu wszystkich trudności.

„Dziennik Polski” 1943, nr 860 z 30 kwietnia, s. 3-4.
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W dniu wczorajszym radjo moskiewskie podało tekst raportu specjalnej komisji sowieckiej, powołanej 
dla zbadania okoliczności masowego mordu polskich  jeńców wojennych w  lesie Katyńskim. Raport  ten 
podajemy poniżej w obszernym skrócie.

Specjalna komisja dla zbadania okoliczności wymor-
dowania oficerów polskich w Katyniu przez hitlerow-
skich najeźdźców została uformowana na podstawie 
decyzji specjalnej Komisji państwowej dla, badania 
zbrodni popełnionych przez faszystów niemieckich i ich 
wspólników.

Komisja ta składa się z: członka Nadzwyczajnej 
Komisji Państwowej, członka Akademji Burdenko, 
jako przewodniczącego, Al. Tołstoja, metropolity Mi-
kołaja, prezesa komitetu wszechsłowiańskiego gen. 
Gundorowa, przewodniczącego Komitetu Wykonaw-
czego Czerwonego Krzyża Kolesnikowa, komisarza 
ludowego oświaty R.S.F.S.R. Potemkina, szefa służby 
sanitarnej armii czerwonej, gen. Smirnowa i przewod-
niczącego smoleńskiego Komitetu Wykonawczego 
Mielnikowa. 

Komisja dokooptowała do swego grona eksper-
tów z pośród członków instytutu medycyny sądowej, 
członków Akademii Lekarskiej, Instytutu patologicz-
nego, ośrodków studjów medycznych itd.

11,000 TRUPÓW W MUNDURACH POLSKICH
Komisja miała do dyspozycji kompletny materjał 

badawczy, przygotowany przez współpracowników 
i ekspertów medyczno-sądowych, którzy przybyli do 
Smoleńska 26 września 1943 r., to jest natychmiast 
po uwolnieniu miasta przez Niemców. Komisja ta 
przeprowadziła dokładne badania na miejsca zbrod-
ni, w miejscowości Kozy Góry o 15 klm od Smoleń-
ska na szosie wiodącej do Witebska, w rejonie lasku 
Katyńskiego dokładnie w odległości 200 m od szosy 
w kierunku Dniepru, gdzie znajdują się groby polskich 
jeńców wojennych zastrzelonych przez Niemców.

Na polecenie Komisji i w obecności wszystkich jej 
członków i ekspertów medycyny sądowej groby zosta-
ły odkopane. Znaleziono wielką ilość ciał w mundu-
rach polskich. Ogólna ilość trupów według obliczeń 
ekspertów dosięga 11,000.

LAS KATYŃSKI
Z zeznań tych świadków wynika, że Las Katyński 

był ulubionym miejscem wypoczynkowym dla ludno-
ści ze Smoleńska. Dostęp do lasu nie był nigdy przez 
władze ograniczany. Sytuacja taka istniała aż do wy-
buchu wojny i nawet jeszcze w lipcu 1941 r. biwako-

wał tam obóz młodych pionierów, rekrutujących się 
z członków instytutu ubezpieczeń.

JEŃCY POLSCY POD SMOLEŃSKIEM
Komisja stwierdziła również, że przed zajęciem Smo-

leńska przez Niemców polscy jeńcy wojenni, oficerowie 
i szeregowi, pracowali w tym rejonie przy budowie 
dróg. Jeńcy ci zakwaterowani byli w trzech specjalnych 
obozach w odległości 25-45 klm od na zachód Smoleń-
ska. Były to obozy: No. 1. O.N., No. 2 O.N. i No. 3 O.N. 
Z zeznań świadków i z dowodów rzeczowych wynika, 
że po wybuchu wojny, w związku z nagle wytworzoną 
sytuacją obozów tych nie można było wyewakuować na 
czas i w ten sposób jeńcy polscy oraz część strażników 
i personelu obozowego wpadli w ręce niemieckie. Ów-
czesny szef obozu No. 1 O.N. major służby bezpieczeń-
stwa Votoszników, zapytany przez komisję zaświadczył, 
że oczekiwał na rozkaz likwidacji obozu, lecz komuni-
kacja ze Smoleńskiem została przerwana. Pojechał wte-
dy z kilkoma członkami swego sztabu do Smoleńska 
aby zbadać sytuację. Była ona bardzo napięta. Zgłosił 
się on do kierownika ruchu na smoleńskim odcinku ko-
lei zachodniej Iwanowa, prosząc go o dostarczenie mu 
wagonów dla wyewakuowania polskich jeńców wojen-
nych. Iwanow odmówił, interwencja w Moskwie rów-
nież nic nie pomogła. W tym czasie Smoleńsk był już 
odcięty przez Niemców i dlatego świadek nie wie co się 
stało z Polakami. Inż. Iwanow, pełniący wówczas wła-
śnie funkcję kierownika ruchu potwierdził te zeznania, 
stwierdzając, że nie mógł dostarczyć dowództwu obo-
zu potrzebnych dla ewakuacji wagonów. Również licz-
ne zaznania świadków stwierdzają obecność Polaków 
w rejonie Smoleńska w pierwszym okresie okupacji nie-
mieckiej aż do września 1941 włącznie.

NUMER 3796
Świadek Maria Aleksandrowna Sasznewa, nauczy-

cielka szkoły początkowej we wsi Zonkowo opowie-
działa komisji, że w sierpni 1941 r. udzieliła schronienia 
w swoim domu jeńcowi polskiemu, który zbiegł z obo-
zu. Polak ten — stwierdzał świadek — nosił mundur 
polski który dobrze znałam, widując w ciągu roku 
1940-41 grupy Polaków pracujących na drodze. Sasz-
newa zajęła się tym Polakiem, gdyż przed wojną był on 
również nauczycielem ludowym. Opowiedział on jej, 
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że ukończył on szkoły w Polsce poczym był w jakiejś 
szkole wojskowej (szkoła podchorążych — przyp. red.) 
i został podporucznikiem rezerwy. W chwili wybuchu 
wojny między Polską a Niemcami został on powołany 
do służby czynnej do Brześcia n/B., gdzie został wzięty 
do niewoli przez armję czerwoną. Spędził on przeszło 
rok w obozie jeńców pod Smoleńskiem. Gdy Niemcy 
opanowali ten obóz wprowadzili tam bardzo ostry regu-
lamin, nie traktując Polaków jako istot ludzkich.

Prześladowali ich i katowali na każdym kroku. Cza-
sem byli oni rozstrzeliwani bez powodu. Polak ten posta-
nowił uciec — opowiadała dalej Sasznewa. Opuszczając 
jej dom nazajutrz podał jej swe nazwisko, które zapisała 
na ostatniej stronie książki p.t. Praktyczne studja nad hi-
storją naturalną—Jagodowskiego. Notatka ta brzmi na-
stępująco: „Józef i Zofja Loek. dom 25, ulica Ogrodnaja, 
Zamostye” (prawdop. Ogrodowa, Zamość—przyp. red.) 
Na liście zamordowanych ogłoszonej przez Niemców fi-
guruje pod liczbą Nr. 3796 por. Józef Loek, jako zastrze-
lony w miesc. Kozy Gory w lasku Katyńskim na wiosnę 
1940. W ten sposób z niemieckiego raportu wynikałoby, 
że Józef Loek został zastrzelony o rok wcześniej niż go 
widziała świadek Sasznewa.

W raporcie komisji sowieckiej figurują w dalszym 
ciągu nazwiska wielu innych świadków oraz stresz-
czenia ich zeznań. Wszyscy oni streszczają obecność 
jeńców polskich w rejonie Smoleńska na jesieni 1941. 
Liczni świadkowie opowiadali o obławach niemiec-
kich na Polaków którzy uciekali z obozów.

ROZSTRZELIWANIE JEŃCÓW POLSKICH
Wyżej opisywane dowództwo 537. bataljonu budow-

lanego w m. Kozy Gory nie organizowało żadnych prac 
budowlanych. Działalność tego bataljonu stanowiła 
dobrze strzeżony sekret. O zadaniach tego dowództwa 
opowiedziały szczegółowo świadkowie Aleksiejewa, 
Michajłowa i Konachowskaja, zamieszkałe we wsi Bo-
rok. Na rozkaz niemieckiego dowódcy Katynia zostały 
one przydzielone do posług w domku dowództwa. Zaka-
zano im chodzić do lasu, oddalać się od domu, wchodzić 
do pokoju bez zawołania i pozostawać w domu na noc. 
Miały one przychodzić do roboty rano ściśle określoną 
drogą i pod eskortą żołnierzy niemieckich. Rozkaz taki 
wydał im przez tłomacza niemiecki ppłk. Arnest.

Na pytanie Komisji świadek Aleksiejewa odpowie-
działa, że rozstrzeliwanymi ludźmi byli polscy jeńcy 
wojenni, dodając na potwierdzenie swych słów co na-
stępuje: “Bywały takie dnie, że nie przyjeżdżały żad-
ne wozy, a mimo to Niemcy wychodzili do lasu, skąd 
dochodziły odgłosy strzałów. Żołnierze potem wracali 
i niezmiennie po kąpieli pili. Razu pewnego, gdy pozo-
stałam trochę dłużej wszedł do kuchni żołnierz i naka-
zał mi natychmiast iść do domu. Odprowadził mnie do 
szosy. Wtedy w odległości ok. 200m od skrzyżowania 
szosy i drogą wiodąc do dmu zauważyłam ok. 30 pol-

skich jeńców wojennych, prowadzonych pod silną stra-
żą. Poznałam ich po ich mundurach i charakterystycz-
nych rogatywkach. Zatrzymałam się, żeby zobaczyć 
dokąd ich prowadzą. Wtedy zobaczyłam, że skręcili do 
domu w m. Kozy Gory.”

Świadkowie stwierdzili również, że o przybywaniu 
Polaków można było zorjentować się ze stanu nerwów 
Niemców i napiętej atmosfery, jaka opanowała do-
wództwo.

Komisja dla zbadania okoliczności wymordowania 
jeńców polskich w Katyniu doszła — według oświad-
czenia radia moskiewskiego w dniu wczorajszym — do 
następujących konkluzji:

1) Polscy jeńcy wojenni trzymani w 3 obozach 
koło Smoleńska byli pozostawieni po wycofaniu się 
armii czerwonej.

2) Masowe egzekucje tych jeńców były przepro-
wadzane przez niemieckie władze okupacyjne w Ka-
tyniu jesienią 1941 r.

3) Masowe egzekucje zorganizowane były przez 
Niemców, którzy działali tam pod nazwą “Dowództwa 
537 batalionu budowlanego.” Na czele organizacji stali 
por. Ernest, por. Recht i ppor. Hott.

4) W związku z pogorszeniem się niemieckiej 
sytuacji wojennej i politycznej na początku roku 1943 
niemieckie władze okupacyjne, chcąc wprowadzić dy-
wersję zastosowały szereg posunięć, mających na celu 
przerzucenie odpowiedzialności za własne zbrodnie 
na władze sowieckie w celu posiania niezgody między 
Rosjanami i Polakami. Mając ten cel na względzie, na-
jeźdźcy hitlerowcy, używając fałszywych świadectw 
i przekupstwa, gróźb i dzikich tortur, starali się zna-
leźć świadków z pośród obywateli sowieckich, wycią-
gając od nich fałszywe oświadczenia, mówiące o roz-
strzelaniu przez władze sowieckie polskich jeńców 
wojennych na wiosnę 1940 r.

Władze niemieckie na wiosnę 1943 r. przeniosły 
z wielu innych miejsc zwłoki zastrzelonych przez nich 
Polaków i umieściły je w grobach Lasku Katyńskiego 
w celu zatarcia śladów swych zbrodni i powiększenia 
ilości ofiar “ bolszewickiego zdziczenia.”

Przygotowując tę prowokacje Niemcy użyli około 500 
jeńców rosyjskich dla odkopania grobów i usunięcia doku-
mentów. Jeńcy ci zostali po zakończeniu prac rozstrzelani.

5) Dowody świadków stwierdzają ponad wszelką 
wątpliwość, że egzekucje były przeprowadzone na je-
sieni 1941 r. Oprawcy niemieccy używali tych samych 
metod strzelania z pistoletu w tył głowy, jak to miało 
miejsce w stosunku do obywateli sowieckich, rozstrze-
lanych w Orle, Woroneżu, Krasnodarze i na Polesiu.

Rozstrzeliwując polskich jeńców wojennych w Ka-
tyniu najeźdźcy niemieccy wprowadzali metodycznie 
w życie swój plan eksterminacji narodów słowiańskich.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” nr 22 z 27 stycznia, s. 1, 4.
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Katyń
Poseł uniw. londyńskiego, niezależny, Sir Ernest 

Graham-Little, postawił ministrowi spraw zagr. 
również następujące pytanie: “Czy  rząd  brytyjski, 
w swojej kampanii, prowadzonej przeciwko zbrod-
niarzom wojennym, zwróci się do rządu rosyjskie-
go  o  pomoc  w  pociągnięciu  do  odpowiedzialności 
przed  Trybunałem Międzynarodowym  osoby,  od-
powiedzialne  za  zmasakrowanie  10,000  polskich 
oficerów w pobliżu Smoleńska w roku 1943?”
Wice-minister McNeil: “Sz. Poseł niewątpliwie 

ma na myśli zamordowanie 10,000-12,000 polskich 
jeńców  wojennych,  w  przeważającej  większości 
oficerów,  w  lesie  katyńskim  pod  Smoleńskiem. 
Zbrodnia ta została po raz pierwszy podana do wiado-
mości publicznej w kwietniu 1943 r., chociaż morder-
stwa musiały się odbyć na wiele miesięcy wcześniej.  
Ze względu na  to, że ofiary były narodowości pol-
skiej, a miejsce zbrodni  znajduje  się na  terytorium 

sowieckim, oraz stosując się do postanowień De-
klaracji  Trzech Mocarstw,  wydanej  w Moskwie 
w dniu 1. listopada 1943, byłoby trudne i niewła-
ściwe, gdyby Rząd J.K.M. przedsięwziął inicjaty-
wę w tej sprawie.”
Odpowiedni  wyciąg  z  Deklaracji  Moskiewskiej 

brzmi:  Ci  niemieccy  oficerowie  i  szeregowi  oraz 
członkowie partii nazistowskiej, którzy są odpowie-
dzialni za powyższe okrucieństwa, masakry i ekze-
kucje albo też wzięli w nich przyzwalający udział, 
zostaną  odesłani  do  krajów,  w  których  popełnili 
swoje wstrętne  czyny,  aby  być  tam  sądzeni  i  uka-
rani, zgodnie z ustawami tych uwolnionych krajów 
i wolnych rządów, które zostaną tam ustanowione.”

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1945, nr 242  
z 12 października, s. 1. 

Nowy  Jork  (Tel.  wł.).  “Christian Science Moni-
tor,” bostoński dziennik, robiąc przegląd współpracy 
duchowieństwa różnych wyznań w różnych krajach 
z Niemcami, stwierdza, że jako całość kościoły chrze-
ścijańskie w Europie podczas wojny były w wojującej 
opozycji wobec Hitlera. Wśród krajów — gdzie księ-
ża wyjątkowo czynnie występowali przeciw okupan-
tom—pismo wymienia Polskę.

Ten sam dziennik donosi, że w Bułgarii  skazano 
czterech  księży  prawosławnych  na  kary więzienia 

od 3 do 5 lat, “za współudział w usiłowaniach nie-
mieckich  dążących  do  udowodnienia,  że  Rosjanie 
odpowiedzialni są za zamordowanie 12 tysięcy ofi-
cerów polskich w Katyniu.” Bułgarski sąd ludowy 
skonfiskował tym księżom cały ich majątek.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1945, nr 242  
z 12 października, s. 1. 

(bz.).  Na poniedziałkowym posiedzeniu 
Izby postawiono liczne dalsze pytania na temat spraw 
polskich. Dotyczyły one obywatelstwa brytyjskiego 
dla Polaków, sprawy zamordowania oficerów polskich 
w Katyniu, likwidacji rządu polskiego w Londynie oraz 
spraw zatrudnienia Polaków w W. Brytanii.

[...]
Katyń

Konserwatysta szkocki, major  Guy  Lloyd spytał 
ministra spraw zagr., “co uczyniono, aby pociągnąć do 
odpowiedzialności sądowej, jako zbrodniarzy wojen-
nych, osoby winne zamordowania dziesięciu tysięcy 
oficerów polskich w Katyniu?”.

Konserw. major  Tufton  Beamish spytał ministra 
spr. zagr., “czy osoby, winne zamordowania kilku ty-
sięcy żołnierzy polskich w Katyniu, pod Smoleńskiem, 
w kwietniu 1943 r., zostały aresztowane, względnie co 
uczyniono, aby przytrzymać te osoby i pociągnąć je do 
odpowiedzialności sądowej?”
Wiceminister McNeil: “Odsyłam Sz. Posłów do pi-

śmiennej odpowiedzi, której udzieliłem w dniu 10 b.m. 
Sz. Posłowi uniwersytetu londyńskiego (Sirowi Erne-
stowi Graham-Little). 

W odpowiedzi tej zaznaczyłem, że ponieważ ofiary 
były narodowości polskiej, a zbrodnia miała miejsce 
na terytorium sowieckim, byłoby, w myśl postanowień 
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Deklaracji Trzech Mocarstw ogłoszonej w Moskwie, 
w dniu 1 listopada 194.3 r., trudne i niewłaściwe dla 
rządu JKM, aby wystąpił on w tej sprawie z inicja-
tywą. Sz. Posłowie mogą być jednak pewni, że nie 
przeoczono sprawy włączenia tego zagadnienia, kiedy 
przygotowywano oskarżenie głównych niemieckich 
zbrodniarzy wojennych. O ile wiem, nie znaleziono 
dotąd i nie aresztowano osób, winnych faktycznego 
dokonania tej zbrodni”.
Major Lloyd: “ Dziękuje Sz. Gentlemanowi za jego 

odpowiedź, ale chciałbym spytać się, czy, wobec ta-
jemnicy, która dotychczas otacza tę straszną zbrodnię, 
rząd brytyjski nie wystąpiłby do pozostałych Wielkich 
Mocarstw z inicjatywą zwołania międzynarodowej ko-
misji badawczej, w celu pociągnięcia do odpowiedzial-
ności sprawców tej zbrodni? Pozatym, czy Sz. Gentle-
man szuka sprawców zbrodni we właściwym miejscu? 
(“. . . in the proper quarter . . .”).

Wiceminister  McNeil: “Jak już wyjaśniłem, nie 
byłoby właściwe, w myśl Umowy, abyśmy wystąpili 
z inicjatywą. Jeżeli Sz. i Dzielny gentleman posiada ja-
kieś informacje lub materiał dowodowy, Rząd bardzo 
chętnie rozpatrzy je.”
Major. Lloyd: “Wobec niezadawalającego charak-

teru tej odpowiedzi i zgodnie z życzeniem Sz. Gen-
tlemana, proszę o przyjęcie do wiadomości, że przy 
najbliższej sposobności poruszę tę sprawę, jako osobną 
interpelację.”

[...]

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1945, nr 246  
z 17 października, s. 1, 4.

Żaden naród w Europie nie ucierpiał tyle z rąk 
zbrodniarzy niemieckich, co naród polski. Nigdzie 
polityka eksterminacyjna Hitlera nie była prowadzo-
na tak konsekwentnie, a z całą pewnością nigdzie tak 
długo jak w Polsce, która pierwsza stawiła czoła poli-
tyce trzeciej Rzeszy i to w momencie, gdy inne pań-
stwa współpracowały z Niemcami w ich zbrodniczych 
agresjach.

Toteż wszędzie na świecie, w Kraju i na emigracji, 
czy w obozach do których zagnała ich polityka nie-
miecka, Polacy z niecierpliwością oczekują na proces 
czołowych zbrodniarzy niemieckich, który niebawem 
rozpocznie się w Norymberdze.

Jednakże, jeśli sądzić po akcie oskarżenia który 
właśnie został ogłoszony, czeka nas bolesne rozcza-
rowanie. Akt oskarżenia ogłoszono. Czytelnik polski 
studiuje 43 strony tego aktu ze zdziwieniem, które 
z każdą stroną coraz bardziej przekształca się w obu-
rzenie i gniew. Odnosi się wrażenie, że po wszystkich 
krzywdach, jakie narodowi polskiemu wyrządzono, 
usiłuje się nam jeszcze odebrać wielkość poniesionych 
przez naród nasz ofiar. Zabrano nam ziemię, zabrano 
żywych — teraz usiłuje się jeszcze zabrać nam na-
szych zmarłych i umęczonych.

W dziale zbrodni wojennych, w części poświęconej 
mordowaniu i gnębieniu ludności cywilnej, czytamy 
długie wyliczenie aresztowań we Francji, w Belgii a na-
wet w Luksemburgu. Później w dziale poświęconym 
Europie wschodniej wylicza się szczegółowo mordy 
dokonane w różnych miastach Zw. Sowieckiego czy na 
terenie estońskiej, litewskiej lub łotewskiej “republiki 
sowieckiej.” O Polsce ani słowa. Owszem, wspomina 

się, że 1.500.000 ludzi wymordowano w Majdanku a ok. 
4.000.000 ludzi w Oświęcimiu (który niewiadomo z ja-
kiego powodu figuruje jako Auschwitz) ale zaraz dodaje 
się, że wśród wymordowanych byli “obywatele Polski, 
ZSSR, Stanów Zjednoczonych, W Brytanii, Czechosło-
wacji, Francji i innych krajów.” Nie wiemy ilu było oby-
wateli amerykańskich w Oświęcimiu, nigdyśmy o tym 
nie słyszeli, żeby tacy tam byli, ale jak, można ujmować 
rzecz w ten sposób, jak gdyby wiele krajów Europy a na-
wet Stany Zjednoczone na równi były ofiarami Majdan-
ka i Oświęcimia?

O masowych egzekucjach w Warszawie, o Treblince, 
o Palmirach—ani słowa.

Za to dowiadujemy się z aktu oskarżenia, że “w re-
jonie Lwowa i w mieście Lwowie, Niemcy wymordo-
wali ok. 700.000 obywateli sowieckich włączając w to 
70 osób ze świata sztuki, nauki i techniki.” Prawdopo-
dobnie mowa tu o profesorach Politechniki Lwowskiej 
i Uniwersytetu Lwowskiego, wymordowanych w 1941 
roku na czele z Kazimierzem Bartlem. Teraz po śmier-
ci anektuje się naszych wielkich męczenników, czyni 
się z nich obywateli sowieckich. Czyżby panowie Jack-
son, de Menthon, Shawcross i Rudenko, którzy imie-
niem 4 mocarstw podpisali akt oskarżenia, nie zdawali 
sobie sprawy, że uznając zamordowanych Polaków za 
obywateli sowieckich, tym samym uznają za prawo-
mocny układ rozbiorowy Mołotow-Ribbentrop i że 
uznając legalność jednej ze zbrodni niemieckich, tym 
samym podważają podstawy prawne całego aktu?

W następnym rozdziale poświęconym deportacji 
na roboty niewolnicze, wylicza się nawet ile transpor-
tów odeszło z Francji w każdym roku i ile ludzi było 
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w każdym wagonie, który 16 stycznia opuścił Compie-
gne, wymienia się, że z Rosji wywieziono 4 miliony 
ludzi, z Czechosłowacji 750.000 itd, ale znowu, ani 
jednego słowa nie ma o deportacjach z Polski.

Dopiero w części poświęconej mordowaniu i złemu 
traktowaniu jeńców wojennych znajdujemy wzmiankę 
o Polakach: “We wrześniu 1941, 11,000 oficerów pol-
skich, którzy byli jeńcami wojennymi zostało zabitych 
w lesie katyńskim koło Smoleńska.” ..

Następny rozdział: “Mordowanie zakładników,” ani 
słowa o Polsce. Prokuratorzy nie słyszeli widocznie 
o Wawrze.

Rabowanie i niszczenie dzieł sztuki. Długa lista 
zniszczonych miast, wyliczenie nawet jakie obrazy zra-
bowano ze zbiorów francuskich. Ale ani słowa o znisz-
czonych miastach polskich, o obrabowanych muzeach 
i bibliotekach.

Świadome niszczenie miast i wsi. Wymienia się ja-
kieś miasteczko norweskie zniszczone i oczywiście Li-
dice. O setkach, o tysiącach polskich Lidic—ani słowa.

Dochodzimy do rozdziału poświęconego germa-
nizacji okupowanych terytoriów. Oczekujemy, że tu 
przynajmniej będzie mowa o Pomorzu, Poznańskim, 
Śląsku. Ale nie. Okazuje się, że polityka przyłączenia 

różnych terytoriów politycznie, kulturalnie, społecz-
nie i gospodarczo do Rzeszy, polityka “niszczenia po-
przedniego charakteru narodowego tych terytoriów” 
i “przymusowego deportowania mieszkańców, którzy 
byli przeważnie nie-Niemcami oraz wprowadzenie 
tysięcy kolonistów niemieckich” prowadzona była 
w “Norwegii, Francji, Luksemburgu, Zw. Sowieckim, 
Danii, Belgii. Holandii,” ale nie w Polsce. Zakrawa to 
na jakieś bezprzykładne szyderstwo.

Cóż to wszystko znaczy? Co się kryje za tym nie-
prawdopodobnym skandalem?

Wytłomaczenie szuka się napróżno. Może chodzić 
chyba tylko o to, by świat jak najprędzej zapomniał 
o cierpieniach Polski, o ofiarach poniesionych przez 
naród nasz w walce z Niemcami. Uśmierzyłoby to 
może czyjeś wyrzuty sumienia—ale jakże pojąć, że 
sędziowie, występujący w imieniu Stanów Zjednoczo-
nych, W. Brytanii i Francji mogli położyć podpisy pod 
tego rodzaju dokumentem?

BAL.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1945, nr 249  
z 20 października, s. 2, 4.

Akt  oskarżenia  przeciwko  niemieckim  zbrod-
niarzom wojennym wprowadzając do listy zbrodni, 
o  których  popełnienie  są  oni  oskarżeni, mord  ka-
tyński, jednocześnie stwarza jeszcze jedną tajemni-
ce Katynia.

Oto bowiem wydrukowany angielski tekst aktu 
oskarżenia mówi o Katyniu w sposób następujący: 
„We wrześniu 1941 925 oficerów polskich, którzy 
byli  jeńcami wojennymi,  zostało  zabitych w  lesie 
katyńskim koło Smoleńska.” Do tego drukowanego 
tekstu dołączona jest odbita na powielaczu notatka 
prostująca, która cyfrę 925 zastępuje cyfrą 11.000.

Nasuwa się od razu pytanie w jaki sposób mogła 
.powstać tego rodzaju pomyłką. Nie może być mowy 
o błędzie drukarskim: gdyby wydrukowano np. 1.100 
można by podejrzewać, że chodzi o błąd w druku. Tak 
jednak trzeba założyć, że w pierwotnie ustalonym tek-
ście figurowała cyfra 925 oficerów polskich, jeńców 
wojennych. Ale w takim razie zupełną zagadką jest 
skąd się tego rodzaju cyfra wzięła. Co więcej, gdyby 
spośród zwłok znalezionych w Katyń u, tylko 925 było 
zwłokami oficerów polskich, to nasuwałoby się pyta-
nie, co się stało z całą resztą owych oficerów, którzy 
bez wieści zaginęli.

Dowodem, że w żadnym razie nie chodzi tu o błąd 
drukarski jest fakt, że to samo sprostowanie dotyczy 
innego punktu aktu oskarżenia, przyczyni zmiana 
dokonana w tekście ma charakter polityczny i posia-
da dużą wymowę, która zresztą nie uszła uwadze nie-
których pism brytyjskiej. W tekście wydrukowanym 
po angielsku, w wyliczeniu aktów agresji dokonanych 
przez Rzeszę p.t. “Wojna agresywna przeciwko ZSSR 
w pogwałceniu paktu nieagresji,” figurowało zdanie 
następujące:
“W międzyczasie konspiratorzy nazistowscy spra-

wili, że Niemcy fałszywie i oszukańczo zawarły pakt 
nieagresji z ZSSR 23 sierpnia 1939. 22 czerwca 1941 
konspiratorzy  nazistowscy  zgodnie  z  określonymi 
planami, zdradziecko łamiąc pakt nieagresji, wpro-
wadzili wojska na  terytorium sowieckie bez wypo-
wiedzenia wojny, rozpoczynając w ten sposób wojnę 
napastniczą przeciw ZSRR.”
Tekst ten został zastąpiony nowym, który głosi po 

prostu, że “22 czerwca 1941 konspiratorzy hitlerowscy 
oszukańczo wypowiedzieli pakt nieagresji pomiędzy 
Niemcami a ZSRR i bez wypowiedzenia wojny napa-
dli na terytorium sowieckie, rozpoczynając w ten spo-
sób wojnę napastniczą przeciwko ZSRR.”
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Nie ulega wątpliwości, że tekst został zmieniony 
na żądanie rządu sowieckiego, który widocznie nie 
chciał, by głoszono, że pakt nieagresji. został zawarty 
w sposób oszukańczy. Oszustwem ma być nie jego za-
warcie, lecz jego złamanie. ..

W każdym razie faktem jest, że poprawki nie doty-
czą błędów drukarskich i że pierwotnie Niemcy byli 
oskarżani przez międzynarodowy trybunał wojskowy 
o zamordowanie 925 oficerów polskich. Musiały w ta-
kim razie istnieć jakieś powody do wymienienia tej 
właśnie, a nie żadnej innej cyfry. Z punktu widzenia 
odpowiedzialności za dokonane zbrodnie jest  rzeczą 
niezmiernej wagi, by wyjaśniono w jaki sposób, cy-
fra ta pojawiła się.

Być może w trakcie procesu w Norymberdze ‚uchy-
lony będzie rąbek.. tej tajemnicy. Oskarżonym przy-
wódcom politycznym i generałom niemieckim musi 
być w przewodzie sądowym udowodnione, że nakazali 
dokonanie zarzucanych im zbrodni, a m.inn. zbrodni 
katyńskiej. Należy więc przypuszczać, że różne szcze-
góły także i tej zbrodni wyjdą wówczas na jaw.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1945, nr 250  
z 22 października, s. 2.

Po ogłoszeniu aktu oskarżenia w procesie niemiecki 
nr zbrodniarzy wojennych zwróciliśmy uwagę na fakt, 
że do drukowanego tekstu dołączona była poprawka 
dotycząca m.in. sprawy  katyńskiej. Jak wiadomo 
tekst drukowany mówił o zamordowaniu 925 oficerów 
polskich, podczas gdy tekst poprawiony podawał cyfrę 
11.000.

Szczegóły tej zmiany podaje korespondent “New 
York Times” z Berlina, który stwierdza, że ogłoszenie 
aktu oskarżenia zostało opóźnione o kilka dni, po-
nieważ Moskwa pragnęła zmienić tekst. Pojawienie 
się cyfry 925 ofiar morderstwa w Katyniu tłomaczy 
korespondent w ten sposób, że raport rosyjskiej komi-
sji inwestygacyjnej głosił, iż dwóch z pośród każdych 
925 ofiar było cywilami. Z tego powodu oskarżyciele 
popełnili błąd, obciążając Niemców zamordowaniem 
925 oficerów.

Jak wiadomo jednym z czterech oskarżycieli był 
przedstawiciel sowiecki Rudenko i jest co najmniej 
rzeczą dziwną, że nie sprostował on tego błędu. Rów-
nież nie jest jasne, dlaczego w raporcie rosyjskim mia-
łoby figurować twierdzenie, że na każdych 925 ofiar 
wypadało dwie ofiary cywilne.

W innej depeszy z Berlina “New York Times” prze-
widuje, że sprawa katyńska stanie się przedmiotem 
największych kontrowersji w całym procesie norym-

berskim. Przypominając, że Niemcy oskarżyli o mord, 
katyński Rosjan, korespondent amerykański dodaje, że 
obrona z pewnością nie pominie okazji żądania od 
oskarżycieli rosyjskich dowodów ich oskarżenia.

Korespondent przypomina, że wykrycie masowych 
grobów w lesie katyńskim stanowiło jeden z kryzy-
sów, dyplomatycznych wojny. Wspomina on o ekshu-
macji zwłok przez Rosjan zaznaczając, że rezultaty 
były nieprzekonywujące.
“Obecnie—pisze on—poraz pierwszy cała spra-

wa przedłożona jest trybunałowi w którym obowią-
zują  zasady  postępowania  dowodowego  stosowane 
przez  trybunały  wojskowe.  Ponieważ  ustalono,  że 
oskarżyciel  rosyjski  Rudenko  będzie  miał  powie-
rzone przedstawienie dowodów, dotyczących zbrod-
ni wojennych  dokonanych  na wschód  od  linii  bie-
gnącej przez środek Berlina, Rosjanom przypadnie 
w  udziale  udowodnienie  ich  własnego  oskarżenia, 
że Niemcy zamordowali oficerów polskich i pogrze-
bali ich w lasach katyńskich.
“Jest to punkt, który niemal z pewnością Niemcy 

będą  kwestionować  przy  użyciu  wrszelkich  doku-
mentów, którymi dysponują.”

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1945, nr 264 z 7 listopada, s. 1.

Przebywający w Ameryce znany przywódca “Bun-
du” i wybitny prawnik polski, Ludwik Honigwill, za-
mieścił w nowojorskim socjalistycznym tygodniku “New 
Leader” bardzo interesujący artykuł o komplikacjach 
wynikających z włączenia sprawy katyńskiej do aktu 

oskarżenia 24 niemieckich zbrodniarzy wojennych. 
Artykuł przytaczamy w dosłownem tłumaczeniu:

W marcu 1943. r. propaganda Goebbelsa wstrząsnę-
ła światem wiadomością o znalezieniu w lesie katyń-
skim pod Smoleńskiem, wielu tysięcy trupów zamor-
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dowanych oficerów polskich. Propaganda Goebbelsa 
oczywiście oskarżyła Czerwoną Armię o dokonanie 
tego masowego mordu.

Sowiecka propaganda odpowiedziała natychmiast 
kontr-oskarżeniem obciążając tą rzezią — hitlerowców.

Wobec tych sprzecznych oskarżeń, rząd polski 
w Londynie, zwrócił się do Międzynarodowego Czer-
wonego Krzyża o zbadanie sprawy na miejscu.

Rząd sowiecki do tego stopnia oburzył się tą suge-
stią przeprowadzenia dochodzenia w sprawie zbrodni 
— według jego wersji — niemieckiej, że zerwał sto-
sunki dyplomatyczne z rządem polskim.

Niemcy przeprowadzili wówczas własne dochodze-
nie, z udziałem ekspertów z tych państw, które w tym 
czasie znajdowały się w obozie niemieckim. Badania 
te rzekomo stwierdziły niewinność Niemców. Kiedy 
Rosjanie zajęli z powrotem ten teren, zabrano kilku 
dziennikarzy zagranicznych na miejsce zbrodni, i po-
zwolono im obejrzeć rozkładające się zwłoki ofiar.

Obecnie na żądanie rządu sowieckiego zbrodnia ka-
tyńska została włączona do aktu oskarżenia przeciwko 
24 zbrodniarzom hitlerowskim. Oskarżenie ma być 
rozpatrywane przez stworzony ad hoc. Międzynarodo-
wy Trybunał.
Narzuca się pytanie: Dlaczego w 1943 r., Moskwa 

uważała  propozycję  przedłożenia  sprawy  cenionej 
powszechnie  instytucji  międzynarodowej  za  nie-
wybaczalną obrazę, podczas gdy w 1945 r. rząd so-
wiecki uważa dochodzenie przez międzynarodowy 
trybunał za możliwe i pożądane?
Wobec  tego,  że  o  zbrodnię  katyńską,  najpierw 

Niemcy oskarżali Rosjan, a później Rosjanie — Niem-
ców, oba te rządy są stronami w procesie. Będziemy 
zatym świadkami niespotykanej procedury, w któ-

rej jedna ze stron wystąpi w roli sędziego we własnej 
sprawie. Jeden bowiem z sędziów zasiadających w try-
bunale będzie przedstawicielem Sowietów.

Jeżeli Trybunał norymberski uwolni hitlerow-
ców  z  oskarżenia  o mordy  katyńskie,  znajdzie  się 
sam w drażliwej sytuacji, ponieważ sowiecki sędzia 
będzie mógł wówczas słusznie podkreślić, że opinia 
publiczna uzna werdykt  za bezpośrednie oskarże-
nie rządu sowieckiego. Takiemu rezultatowi trzeba 
będzie zapobiec, aby uniknąć groźnych komplika-
cyj politycznych, tak jak to było z Polską. Trybunał 
będzie musiał zatym tak sformułować swój wyrok, 
aby  zadowolić  sowieckiego  sędziego.  Taki  wyrok 
będzie  jednak  decyzją  polityczną,  a  nie  wyrazem 
sprawiedliwości, jakiej świat oczekuje od pierwsze-
go w dziejach Międzynarodowego Trybunału Kar-
nego.

Przez  włączenie  rzezi  katyńskiej  do  listy  hitle-
rowskiej  zbrodni,  rząd  sowiecki  usiłował  oczyścić 
się z podejrzeń. Ale rząd sowiecki może oczyścić się 
tylko w tym wypadku, jeśli trybunał rozwiąże pro-
blem, kto istotnie dokonał zbrodni katyńskiej i jeśli 
nie będzie skrępowany w wydaniu wyroku.
Dlatego  też  włączenie  masowego mordu  katyń-

skiego  do  aktu  oskarżenia,  grozi  wykrzywieniem 
postępowania sądowego, oraz zamianą samego Try-
bunału  w  polityczne  narzędzie  jednego  z  rządów, 
wyroku zaś w przetarg polityczny.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1945, nr 276 z 21 listopada, s. 1.

W dwudziestu rozdziałach aktu oskarżenia, zło-
żonego oficjalnie przez rząd warszawski Międzyna-
rodowemu Trybunałowi w Norymberdze (zob. kore-
spondencje PAT w “Dz.P. i Dz.Ż.” z dn. 11 grudnia 
b.r.) — nie znajdujemy punktu dotyczącego zbrodni 
w Katyniu.

Jakie mogą być przyczyny tego zdumiewającego 
opuszczenia czy przemilczenia?

Zbrodnia katyńska została włączona do aktu oskar-
żenia przeciwko 24 zbrodniarzom hitlerowskim na 
żądanie rządu sowieckiego. Może więc dzięki temu 
faktowi kontrolowany przez Sowiety rząd warszawski 
czul się już automatycznie niejako zwolniony od wy-
mieniania tej zbrodni we własnym akcie oskarżenia? 
Bliższa analiza warszawskiego aktu oskarżenia nie 
upoważnia do takiego wniosku. Akt ten bowiem wy-

mienia cały szereg zbrodni niemieckich, popełnionych 
na Polsce, których wyliczenie znajdujemy również 
w akcie oskarżenia, przedstawionym przez Międzyna-
rodowy Trubunał Wojenny w dn. 18 października b.r., 
w Norymberdze (zob. “Dz.P. i Dz.Ż” z dn. 20 paździer-
nika b.r.), w tej mianowicie części tego aktu, której au-
torstwo i redakcję przypisuje się oskarżycielom rosyj-
skim (n.p. Oświęcim, Majdanek i t.p.). Skoro więc rząd 
p. Osóbki wymienił niezależnie od norymberskiego 
aktu oskarżenia zbrodnię w Oświęcimiu czy Majdanku, 
to dlaczego przemilczał zbrodnie w Katyniu?

Zdawałoby się pozatym, że względy natury zasad-
niczej, a więc, dbałość przynajmniej o pozory suwe-
renności i samodzielności, powinny były skłonić rząd 
warszawski do niewyręczania się w tej materji norym-
berskim aktem oskarżenia i nakazywać wysunięcie 
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Katynia na czoło zbrodni, dokonanych na narodzie 
polskim.

Zwróćmy uwagę, że uderzająca luka w warszaw-
skim akcie oskarżenia nie jest pierwszą sensacją, 
związaną z koszmarną sprawą Katynia na tle proce-
su norymberskiego. Przypomnijmy, że pierwotny, po 
angielsku drukowany tekst oskarżenia mówił o Ka-
tyniu jak następuje: “We wrześniu 1941 — 925 ofice-
rów polskich którzy byli jeńcami wojennymi, zostało 
zabitych w lesie katyńskim koło Smoleńska!” Do tego 
drukowanego tekstu dołączona została notatka prostu-
jąca, odbita na powielaczu, która cyfrę 925 zastępuje 
cyfrą 11,000. Cyfra pierwotna 925 zapewne była błę-
dem drukarskim, a zmianę zauważyła prasa angielska 
i amerykańska, która (“New York Times”) związała 
ją z opóźnieniem ogłoszenia aktu oskarżenia o kilka 
dni, “ponieważ Moskwa pragnęła zmienić tekst” (zob. 
“Dz. P. i Dz. Ż.” z dn. 7 listopada b.r.).

Teraz mamy nową sensację, wprowadzającą w jesz-
cze większe osłupienie. Rząd, który mieni się rządem 
polskim, przechodzi wogóle do porządku dziennego 
nad największą zbrodnią wojenną, a Polski szczegól-
nie, w pierwszym rzędzie dotyczącą.

Prawdopodobnie nie jest to jednak ostatnia sensacja 
w tej posępnej sprawie. Z najwyższem zainteresowa-
niem oczekujemy materjału dowodowego, jaki na rzecz 

swego oskarżenia w sprawie Katynia przedstawią 
w Norymberdze Sowiety, same, jak wiadomo, oskar-
żone przez władze niemieckie w r. 1943 o popełnienie 
zbrodni w Katyniu, odgrywające, przeto najtypowiej 
sprzeczną z poczuciem prawa kultury zachodniej— 
podwójną rolę, przez co samo już nie przyczyniają się 
bynajmniej do podniesienia autorytetu Trybunału no-
rymberskiego.

Na razie jednak zdumiewające przemilczenie zbrod-
ni katyńskiej w warszawskim akcie oskarżenia napew-
no nie ujdzie uwagi opinii publicznej świata i zostanie 
— niemniej napewno—wyzyskane w duchu i kierun-
ku sprzecznym z podstawowymi interesami i celami 
politycznymi narodu i państwa polskiego. W ręce wro-
gów Polski rząd warszawski włożył pierwszorzędny 
argument. Skoro bowiem najbardziej zainteresowana, 
oficjalna Polska nie zauważyła wśród swoich krzywd 
zbrodni katyńskiej, to dlaczego obcy mają się tą sprawą 
wogóle interesować?

Przemilczenie zbrodni katyńskiej w warszawskim 
akcie oskarżenia należy do kategorji najbardziej nie-
zbitych — obiektywnie — dowodów, że rząd warszaw-
ski nie jest samodzielnym rządem polskim.

 „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1945, nr 301 z 20 grudnia, s. 2.

Reportaż Haliny Tomaszewskiej, korespondentki 
PAT. 14 b.m.

Więźniowie w Norymberdze nie różnią się od in-
nych upadłych wielkości: mimo intensywnego naporu 
“spraw bieżących” i coraz cięższych, piętrzących się na 
nich oskarżeń, ciągle jeszcze przeżywają minione cza-
sy, wspominają nostalgicznie chwile władzy i toczą 
dyskusje o błędach i powodach klęski.

Życie towarzyskie zbrodniarzy wojennych kwitnie 
przede wszystkim w czasie przerwy obiadowej, gdy 
pod strażą żandarmerii jedzą lunch w małym pokoiku 
nad salą Trybunału. Przy akompaniamencie brzękania 
łyżek o blaszane menażki, zaczyna się polityka. Czasa-
mi dyskusje są tak zapalczywe, że dochodzi do walenia 
pięścią w stół i podnoszenia głosu. Oskarżeni omowili 
już inwazję Polski, Belgii, Francji, Blietzkrieg, Rosję 
i w tej chwili głównym tematem rozmów jest ich do-
niedawna ukochany Fuehrer.

Mimo nieporozumień z Hitlerem w ciągu ostatnich 
miesięcy Goering  stoi  dziś murem  za  Fuehrerem, 
twierdząc butnie, że gdyby mu dano jeszcze jedną spo-
sobność, nie zmieniłby niczego w swym postępowa-
niu; Fuehrer, czy jego cień, musi pozostać nietykalny.
Inni oskarżeni, dla których ten właśnie Hitler jest jedyną 

nadzieją i wymówką dla ratowania głowy, są obecnie 
innego zdania. Frank mówi o swych grzechach jak bied-
ny, nieświadomy i wprowadzony w błąd przez Fuehrera 
chłopiec z Hitlerjugend. Stanowisko jego doprowadziło 
do tak ostrych scysji, że obecnie Goering i Frank nie 
rozmawiają ze sobą.

Dziś, podczas obiadu, ktoś z obecnych zaatakował 
Hitlera, że popełniając samobójstwo uniknął odpowie-
dzialności i trybunału, przed którym teraz musi się 
tłumaczyć 20-tu jego podwładnych.

— Nonsens — zawołał Goering, który siedzi przy 
ekskluzywnym stole wojskowym z Doenitzem, Raede-
rem, Keitlem i Jodlem. “Fuehrer nie miał innego wyj-
ścia. Głowa suwerennego państwa nie może przecież 
stawać przed jakimkolwiek trybunałem.”

— Nonsens — odrzekł Hans Frank, nie podno-
sząc głowy z nad menażki —jeżeli mógł popełnić te 
wszystkie zbrodnie, to mógłby również stawać przed 
Trybunałem.”

Frank — doradca
Stronnictwo pro-hitlerowskie podobno z dnia na 

dzień topnieje, w miarę, jak coraz cięższe oskarżenia 
wysuwane są przeciwko oskarżonym.
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Jadalnia zbrodniarzy jest również ad hoc poradnią 
prawną. Króluje w tej dziedzinie Frank. Jak wysoko stoi 
on w opinii swoich kolegów najlepiej świadczy fakt, że 
jeszcze przed rozpoczęciem procesu dwaj więźniowie, 
Seiss Inquart i Alfred Rosenberg zwrócili się do władz 
Trybunału o zezwolenie, aby Hans Frank wybrał dla 
nich obrońców: Inquart prosił o prawnika austriac-
kiego, Rosenberg miał nawet konferencję z Frankiem 
w jego celi był to zresztą jedyny wypadek osobistego 
skontaktowania więźniów, zamkniętych normalnie 
w osobnych celach. Frank wyznaczył prawników. Wy-
brani kandydaci, zorientowawszy się w ogromie swego 
zadania, napewno nie są mu wdzięczni za wybór. Ho-
noraria ich, płatne przez Niemców, są b. małe: za cały 
proces adwokat otrzymuje ryczałt 4,000 marek.

Praktyka prawna byłego generał-gubernatora roz-
ciągnęła się następnie na salę oskarżonych, gdzie czę-
sto w czasie rozprawy, ten czy inny więzień zwraca się 
do niego szeptem o poradę. Ogólnie biorąc, Frank jest 
zawsze skłonny do rozmów na sali sądowej, zwłaszcza 
w dniach czysto “wojskowych,” które go nie dotyczą. 
Dziś jednak, gdy prokuratura amerykańska wnosiła 
oskarżenie o likwidację ghetta warszawskiego, cytując 
obficie pamiętnik Franka, “general-gouverneur” czuł 
się raczej nieswojo. Gdy w czasie obiadu Hess i Rosen-
berg, również wymieniani w ciągu dnia, zwrócili się do 
niego z jakąś wątpliwością prawniczą, Frank odburknął 
niecierpliwie: “Dajcie  mi  spokój!  Jak  możecie  mi 
zawracać  głowę  szczegółami  prawnymi,  kiedy  tu 
chodzi o wymordowanie milionów ludzi!”

Etykieta
Wśród oskarżonych panuje ścisła etykieta. “ Niech 

Pan powie Reichs-ministrowi Ribbontropowi — mówi 
Reichsmarshall Goering do Gross-Admirała Raedera 
— żeby mi oddał łyżkę.”

Pełne tytuły obowiązują.

Pamiętnik
Od dwuch dni Hans Frank koncentruje na sobie 

uwagę reporterów — i oskarżenia. Mowa jest o prze-
śladowaniach Polaków, likwidacji Żydów, obozach 
koncentracyjnych i germanizacji terenów okupowa-
nych. Cytowane w sądzie urywki dziennika Franka 
brzmią, jak wyrok dla generał gubernatora. Zapytany 
w przerwie sesji, czy poznaje i czy rzeczywiście sam 
napisał odczytane teksty, Frank oświadczył: “Natural-
nie, że je napisałem. Ale przecież potem, oczekując 
aresztowania przez Amerykanów, mogłem je zniszczyć. 
Fakt, że zachowałem je, dowodzi chyba że zmieniłem 
przekonania oraz, że gotów byłem przyjąć odpowie-
dzialność.”

— Jawohl, Herr General-gourveneur ale dlaczego 
w dwanaście godzin po aresztowaniu, usiłował pan po-
pełnić samobójstwo?

Strach przed karą
Ciekawe są reakcje 20 bohaterów nazional-socjali-

zmu na ławie oskarżonych — z jednej strony interesuje 
ich niewątpliwie dokumentacja procesu, z której — jak 
wynika z ich postronnych uwag — dopiero teraz do-
wiadują się niektórych sekretów Hitlera i jego najbliż-
szych współpracowników, z drugiej zaś pilnują przede 
wszystkim własnej skóry. Tak więc, gdy pod pręgie-
rzem jest dyplomacja, wojsko i sprawy czysto wojen-
ne, potentaci partyjni, zbrodniarze oskarżeni przede 
wszystkim z pkt. 3 i 4, oddychają spokojnie; z chwilą 
gdy zaczynają się obozy koncentracyjne i bestialskie 
okrucieństwa, w grupie Streicher, Frank, Rosenberg 
czy Sauckel robi się poruszenie; Doenitz czy Raeder 
spokojnie odkładają słuchawki,

Pracują przez cały czas, zapisując foliały notatek, 
Goering i Keitel. Nazwisko pierwszego występuje nie-
mal w każdym punkcie oskarżenia. Nic nie działo się 
w  Rzeszy  bez  wiedzy  i  zgody  Goeringa. Nie lepiej 
przedstawia się sprawa Keitla; jak już dzisiaj widać, 
wódz Wehrmachtu miał dużo do powiedzenia w spra-
wach brzydkich, a niczym z wojskiem nie związanych. 
Goering reaguje czasem żywo, gestykulując i energicz-
nie zaprzeczając ruchem głowy. Keitel jest spokojniej-
szy i tylko głęboka zmarszczka między brwiami robi 
się coraz głębsza. Z pozostałych, Rosenberg zachowuje 
kompletną obojętność, nawet wobec oskarżeń o wadze 
kamieni młyńskich. Tak samo nieruchome maski zacho-
wują Schacht, Funk i von Papen (zwany przez korespon-
dentów “Srebrnym Lisem,” dla swych siwych włosów). 
Kaci niewolników cudzoziemskich, deportowanych do 
Niemiec — Speer i Sauckel — są widocznie i słusznie 
przerażeni, ile razy pada ich nazwisko.

Hans Frank demonstruje od kilku dni w sali Try-
bunału melancholijną pokorę. Wielkie ciemne okulary, 
które pozwolono mu nosić, rzekomo dla ochrony wzro-
ku przed światłem reflektorów filmowych, służą jak 
wygodna maska i uniemożliwiają obserwację wyrazu 
twarzy; czerwieni się jednak i oskarżeń wysłuchuje 
przeważnie z zaciśniętymi ustami i głową odchyloną 
w tył.

W obecnym nastroju Frank jest niemal niedosię-
galny przez czynniki ziemskie: twierdzi mianowicie, 
że już sam proces jest początkiem kary za popełnione 
przez niego grzechy i karę tę musi przyjąć w poko-
rze. Nie oznacza to bynajmniej, by zgodził się z cało-
ścią oskarżenia. Nadal odrzuca konspirację, a obozy 
koncentracyjne, likwidacja ghetta warszawskiego są 
dziełem Himmlera i SS. Słuchając cytowanych w Try-
bunale jego pamiętników na temat likwidacji Żydów, 
zauważa zagadkowo: “Ileż ja miałem entuzjazmu!!”

Frank jest jednym z oskarżonych, który nadal jeszcze 
wykazuje — makabryczne zresztą — poczucie humoru. 
W styczniu 1940 r. niemiecka Akademia Prawa, której 
Frank był założycielem i prezesem, opracowała memo-



Zbrodnia	Katyńska	w	polskiej	prasie	niepodległościowej	w	Wielkiej	Brytanii	z	lat	1943-1956...

90

randum odnośnie germanizacji ziem polskich. Memo-
randum to zawiera niezwykle cyniczne i okrutne zało-
żenie odnośnie wydalania, tępienia i niszczenia narodu 
polskiego. Ostatni jego ustęp brzmi: “Należy specjalnie 
pilnować, aby wszelkie dokumenty, materiały i listy 
ofi cjalne, zawierające instrukcje szkodliwe dla Pola-
ków, były stale trzymane pod kluczem, by któregoś 
dnia nie ukazały się w jakiejś nowej “Białej Księdze” 
w Paryżu czy w Stanach Zjednoczonych.

Gdy punkt ten odczytywano dziś w Trybunale, 
Hans Frank zaśmiewał się.

Gdzie jest — Katyń ?
Sprawozdanie Janusza Laskowskiego z Norymbergi 

z 15 b.m.
W dniu 14. 12 Trybunał odpowiedział na pismo pol-

skiej delegacji prokuratorskiej, proszącej o włączenie 
przedstawicieli Polski do wszystkich 4-ch zespołów 
oskarżycielskich Trybunał stanął na stanowisku, że 
mocarstwa, które ukonstytuowały go w imieniu ludz-
kości nie przewidywały takiej możliwości, tym samym 
więc prośba polskiej delegacji prokuratorskiej została 
odrzucona przez Trybunał.

Dowiaduje się, że dyplomatyczna interwencja war-
szawskich czynników rządowych o włączenie Polaków 
w skład oskarżycielskich zespołów 4-ch mocarstw, nie 
dała jeszcze żadnego rezultatu.

Sprawa przedstawienia przez Polskę dokumentów 
jest jednak na dobrej drodze. Z dokumentów tych ko-
rzystają zarówno prokuratorzy angielscy, jak i amery-
kańscy. Ostatnio, oskarżając zbrodniarzy hitlerowskich 
o okrucieństwa, popełnione na Żydach, prokurator 
amerykański — mjr. Walles — przedstawił Trybuna-
łowi polskie materiały dotyczące Treblinki, jako doku-
menty dowodowe. Świadczy to, że zasada rzeczowego 
podziału oskarżenia pomiędzy poszczególne zespoły 
oskarżycielskie, jest w dalszym ciągu przestrzegana. 
Albowiem właśnie do zespołu amerykańskiego należy 
oskarżanie o zbrodnie nrzeciw ludzkości.
Dlatego też tym dziwniejszym zjawiskiem wydaje 

się brak rozdziału o Katyniu w polskim akcie oskar-

żenia. Zbrodnia ta bowiem wyraźnie należy do dzia-
łu  przedstawianego  Trybunałowi  przez  Ameryka-
nów:— do działu zbrodni przeciwko ludzkości.
Brak polskich materiałów o Katyniu  interpreto-

wany  jest w  “kuluarach” Trybunału  niepochlebnie 
dla rządu warszawskiego. I to tym bardziej, że przed-
stawione przez delegację polska materiały uznawane 
są za dokładnie opracowane.
“Jeżeli więc Polacy tak szczegółowo opracowują 

swoje  oskarżenia”—mówi  się  w  kuluarach—“dla-
czego nie poruszają jednej z największych zbrodni, 
dokonanej przeciwko ludzkości: zbrodni zamordo-
wania 10 tys. ofi cerów polskich, jeńców wojennych, 
w Katyniu?”

Podkreślić tu należy, że przedstawienie Katynia 
Trybunałowi powinno wyjść od 2-ch delegacji: ame-
rykańskiej i sowieckiej. Pierwsza powinna się zająć 
tą sprawą z zasady oskarżenia o zbrodnie przeciwko 
ludzkości, podczas gdy druga przedstawia zbrodnie nie-
mieckie w Europie wschodniej.

Podkreślałem już, że milczenie rządu warszawskie-
go nie uszło uwagi dziennikarzy w Norymberdze. Mil-
czenie to nabiera coraz większego wyrazu w zestawie-
niu z coraz liczniej przedstawianymi przez oskarżenie 
amerykańskie materiałami polskimi, dokumentującymi 
zbrodnie przeciwko ludzkości, popełnione na teryto-
rium Europy Wschodniej.
Trybunałowi  została przedstawiona  liczba  ofi ar 

żydowskich Oświęcimia i Brzezinek. W tych dwu 
obozach straciło życie 1.065.000 Żydów.

Jakkolwiek chodzi tu o zbrodnię popełnioną w Eu-
ropie wschodniej, Trybunałowi przedstawione zostały 
dokumenty polskie i amerykańskie. Ostateczne zaś 
ustalenie liczby żydowskich ofi ar Oświęcimia i Brze-
zinek, które jest całkowicie dokładne, jako minimum 
— zawdzięczamy Amerykanom i ich własnym doku-
mentem, zdobytym przez amerykańskie komisje dla 
badania zbrodni wojennych. 

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1945, nr 301 z 20 grudnia, s. 4 

W dniu 19. grudnia r.b. szkocki hrabia Mansfi eld 
(—były poseł konserwatywny z Perth w latach 1931-35 
i z tego okresu sekretarz grupy brytyjskiej Unii Mię-
dzyparlamentarnej—) zapytał, czy w związku ze spra-
wą  morderstwa  w  Katyniu,  gdzie  zginęło  dziesięć 
tysięcy  polskich  ofi cerów,  zaaresztowano  sprawców 
i jakie kroki powzięły Narody Zjednoczone, aby po-
stawić przed sądem sprawców masakry bezbronnych 
jeńców?
Lord Kanclerz (lord Jowitt) udzielił pisemnej od-

powiedzi, w której zaznaczył, że zbrodni katyńskiej 

nie pominięto w oskarżeniu, skierowanym przeciw-
ko  głównym  niemieckim  zbrodniarzom wojennym. 
O ile lordowi kanclerzowi dotąd wiadomo, sprawcy 
zbrodni katyńskiej nie zostali jeszcze odnalezieni ani 
aresztowani. Ponieważ ofi arami byli obywatele pol-
scy a zbrodnia miała miejsce na terytorium sowiec-
kim, to, w myśl deklaracji Trzech Mocarstw w Mo-
skwie z dnia 1.XI.1943, byłoby nieodpowiednie, aby 
rząd J.K.M. występował w tej sprawie z inicjatywą.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1945, nr 303 z 22 grudnia, s. 2. 
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Norymberga (PAT). Prokurator rosyjski Pokrow-
skij w czasie mowy oskarżycielskiej poruszył dzisiaj 
m.in. sprawę Katynia, przedstawiając sprawozdanie 
oficjalnej komisji sowieckiej dla zbadania okolicz-
ności zbrodni. Komisja stwierdziła m.in., że w lasku 
katyńskim znaleziono 15,00 trupów. Sprawa Katynia 
poruszona została w ramach oskarżenia o “naruszenie 
praw i obyczajów wojny w traktowaniu jeńców wojen-
nych.” Prokurator sowiecki nie wspomniał jednak ani 
razu w swym przemówieniu, że wśród zamordowanych 
w lesie katyńskim byli oficerowie polscy.

Ustęp mowy prokuratora rosyjskiego o Katyniu wy-
słuchany został z dużym zaciekawieniem przez oskar-
żonych i wzbudził duże zainteresowanie wśród przed-
stawicieli prasy.

W jutrzejszym numerze ogłosimy obszerne telegra-
ficzne sprawozdanie z tej części procesu.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1946, nr 40 z 15 lutego, s. 2.

Norymberga — PAT. Janusz Laskowski donosi: 
Zastępca przewodniczącego sowieckiej delegacji proku-
ratorskiej płk. Pokrowskij wygłosił 13. bm. przemówie-
nie w ramach oskarżenia sowieckiego. Mowa płk. Po-
krowskiego traktowała tę część aktu oskarżenia, która 
mówi o “zbrodniczym naruszeniu praw i obyczajów 
wojny w postępowaniu wobec jeńców wojennych.”

Osarżyciel sowiecki przytoczył w pierwszej części 
swego przemówienia dowody w postaci rozkazów, za-
równo władz wojskowych jak i dyrektyw partii, zmie-
rzających do stosowania wobec sowieckich jeńców 
wojennych, najdalej idących obostrzeń. Prócz niewia-
rogodnych okrucieństw, jak torturowanie jeńców, bicie 
do śmierci, palenie żywcem itd — oskarżenie sowieckie 
przedstawiło rozkazy niemieckich władz wojskowych 
i zeznania Niemców, którzy sami wykonywali egzeku-
cje na sowieckich jeńcach wojennych.

Po przedstawieniu niemieckich rozkazów i zeznań 
płk. Pokrowskij oświadczył: “Złożyłem Trybunałowi 
w oreślonym celu materiały pochodzenia niemiec-
kiego. Po zaznajomieniu się ze stanowiskiem samych 
hitlerowców w stosunku do sowieckich jeńców wojen-
nych, oraz po zapoznaniu się — chociaż pobieżnym 
— czym były obozy dla sowieckich jeńców wojennych 
w opinii samych hitlerowców, Trybunałowi łatwiej bę-
dzie ocenić moc dowodową materiałów, pochodzenia 
nieniemieckiego.”

“Sięgam teraz — oświadczył płk. Pokrowskij — do 
komunikatu nadzwyczajnej Komisji Państwowej dla 
zbadania zbrodni niemiecko-faszystowskich agreso-
rów w Smoleńsku i w okręgu Smoleńska. Komunikat 
ten poświęca wiele miejsca zagadnieniu masowej likwi-
dacji przez Niemców jeńców wojennych.”

Po przedstawieniu tego komunikatu płk. Pokrowskij 
mówił dalej: “Przechodzę teraz do sprawy okrucieństw 
hitlerowskich, dokonanych wobec żołnierzy, odbywają-

cych służbę wojskową w wojsku czechosłowackim, pol-
skim i jugosłowiańskim. W akcie oskarżenia przytoczo-
ny został w tej sprawie wśród głównych przestępstw, za 
które odpowiedzialność ponoszą zbrodniarze wojenni 
— akt masowego stracenia Polaków-jeńców wojennych 
przez niemiecko-faszystowskich agresorów w  lesie 
Katyńskim (w pobliżu Smoleńska).

“Jako dowód tej zbrodni przedstawiam Trybunało-
wi oficjalne materiały, specjalnej Komisji dla stwier-
dzenia i zbadania okoliczności tej masowej egzekucji. 
Komisja ta działała w związku z uchwałami Nadzwy-
czajnej Państwowej Komisji. W skład Komisji weszli, 
obok członków Nadzwyczajnej Państwowej Komisji, 
akademików Burdienko, Aleksego Tołstoja i metropoli-
ty Mikołaja — prezes Komitetu Wszechslowiańskiego 
— gen. Gundorow, prezes Komitetu Wykonawczego 
Zw. Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża — Kolesnikow, 
komisarz ludowy oświaty — RSFSR — akademik 
Potiomkin, szef służby sanitarnej Armii Czerwonej 
— gen. Smirnow i prezes Komitetu Wykonawczego 
Okręgu Smoleńskiego — Mielników. Komisja zapro-
siła do udziału w pracy ekspertów sądowo-lekarskich 
z pośród najbardziej autorytatywnych specjalistów.” 

Cytując raport Komisji płk. Pokrowskij stwierdza, 
że ogólna ilość zwłok, wg. obliczeń ekspertów sądo-
wo-lekarskich, wynosiła 15 tysięcy.

“Ze wszystkich materiałów, będących w posiada-
niu Komisji Specjalnej mianowicie: zeznań przeszło 
100 przesłuchanych świadków, dowodów ekspertyzy 
sądowo-lekarskiej, dokumentów i dowodów rzeczo-
wych, znalezionych w mogiłach lasku Katyńskiego 
— wynikają następujące wnioski, które nie mogą bu-
dzić żadnych zastrzeżeń:

1). Polacy — jeńcy wojenni, znajdujący się w trzech 
obozach na zachód od Smoleńska i pracujący na ro-
botach drogowych do wybuchu wojny — pozostawali 
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tam również i po wkroczeniu niemieckich okupantów 
do Smoleńska, do września 1941 r. włącznie.

2). Jesienią 1941r. niemieckie władze okupacyjne 
dokonywały w lesie Katyńskim masowych rozstrzeli-
wań polskich jeńców wojennych, z wyżej wymienio-
nych obozów.

3). Masowych rozstrzeliwań polskich jeńców wo-
jennych w lesie Katyńskim dokonywała niemiecka in-
stytucja wojskowa, ukrywająca się pod kryptonimem 
“Sztab 537 batalionu pionierów,” na którego czele stali: 
Oberleutenant Arnes  i  jego współpracownicy — 
Oberleutenant Rekst i leutenant Chott.

(4). W związku z tym, że ogólne warunki wojenno - 
polityczne dla Niemców pogorszyły się — w początku 
1943 r. niemieckie władze okupacyjne, w celach pro-
wokacyjnych, przedsięwzięły szereg kroków, aby swo-
je własne zbrodnie przypisać organom władzy sowiec-
kiej, licząc na wywołanie niesnasek między Rosjanami 
i Polakami.

W tym celu, jak stwierdza raport Komisji, Niemcy 
torturami i złotem zdobywali dla siebie świadków, któ-
rzy zeznali, jakoby Polacy rozstrzelani zostali wiosną 
1940 r. Raport Komisji stwierdza, że “niemieckie wła-
dze okupacyjne wiosną 1943 r. przywoziły z innych 
miejsc trupy rozstrzelanych przez nich Polaków- jeń-
ców wojennych i grzebali je w rozkopanych mogiłach 
lasku Katyńskiego, zmierzając do zatarcia śladów wła-
snych zbrodni, oraz do zwiększenia liczby “ofiar okru-
cieństw bolszewickich w lesie Katyńskim.”

Raport Komisji sowieckiej stwierdza dalej, iż “przy-
gotowując prowokację niemieckie władze okupacyjne 
korzystały z 540 sowieckich jeńców wojennych w pra-
cy nad odkopaniem grobów w lesie Katyńskim i usu-
nięciem stamtąd obciążających dowodów.” Sowieccy 
jeńcy wojenni zostali potem rozstrzelani.

Według sprawozdania ekspertów sądowo-lekarskich 
morderstwo w lasku Katyńskim nastąpiło w jesieni 1941 r.

Płk. Pokroskij przytoczył inne przykłady mordo-
wania Polaków-jeńców wojennych przez Niemców. 
Komendant obozu w Bielsku zwołał 10. października 
1939 r. wszystkich jeńców i kazał tym, którzy walczyli, 
jako ochotnicy w Armii Polskiej, podnieść rękę. Trzej 

jeńcy zrobili to. Natychmiast wyprowadzono ich z sze-
regu i ustawiono w odległości 25 mtr. od grupy żołnie-
rzy niemieckich, uzbrojonych w karabin maszynowy. 
Komendant dał rozkaz rozstrzelania jeńców i zwrócił 
się do pozostałych, stwierdzając, że “trzej ochotnicy 
zostali straceni dla przykładu.”

Płk. Pokrowskij zakończył rozdział swego prze-
mówienia o polskich jeńcach wojennych następujący-
mi słowami: “Traktując polskich jeńców wojennych 
w sposób opisany wyżej poszczególne osoby i nie-
mieckie władze wojskowe naruszyły w sposób naj-
bardziej istotny postanowiania konwencji genewskiej 
z r. 1929. Wspomniana konwencja była przez Niemcy 
ratyfikowana 21 lutego 1934 r.”

* * *
Przez cały czas swego przemówienia o sprawie ka-

tyńskiej, płk. Pokrowskij nie wspomniał ani razu o tym, 
że w grobach Katynia było wielu polskich oficerów. 
Stąd Trybunał może mieć mylny pogląd na całokształt 
sytuacji. Okoliczność ta ważna jest dla zrozumienia 
postępowania sowieckich władz które kierowały Pola-
ków-oficerów jeńców wojennych, na roboty drogowe. 
Takie stanowisko jest również sprzeczne z międzyna-
rodowymi umowami o traktowaniu jeńców wojennych.

* * *
Gdy płk. Pokrowskij przystąpił do omawiania spra-

wy katyńskiej, ława oskarżonych ożywiła się do tego 
stopnia, że nawet Hess włożył słuchawki. W jego śla-
dy poszedł natychmiast Seyss-Inquart, któremu Papen 
zwrócił uwagę, aby słuchał przewodu. Goering z nie-
zmiennym grymasem przyglądał się sali. Trącony jed-
nak w plecy przez Doenitza, który głośnym szeptem 
rzucił słowo “Katyń” — Goering gwałtownie chwycił 
słuchawki, nerwowo wciskając je na uszy.

Zainteresowanie oskarżonych zaczęło niknąć wów-
czas, gdy płk. Pokrowskij doszedł do omawiania wnio-
sków sowieckiej Komisji Secjalnej.
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Norymberga — PAT (J. Laskowski). — Wielki 
dzień procesu nadszedł dzisiaj, dnia 8 marca. Obrońca 
Goeringa dr. Otto Stahmer rozpoczął przemówienia 
obrońców. Pierwsze ustępy tego przemówienia przy-
niosły dla Polaków sensację w postaci złożenia Trybu-
nałowi dodatkowej  listy  świadków  i  dokumentów 
dotyczących sprawy Katynia.

Obrońca stwierdził, że w odległości 4 do 5 km. od 
“Koźlego Wzgórza” stacjonowały oddziały niemiec-
kie, których oficerowie mogą udzielić cennych infor-
macji w tej szczegóły tego wydarzenia, stwierdują 
się, lub powinni znajdować się oficerowie wymienieni 
przez sowiecką Nadzwyczajną Komisję dla zbadania 
okoliczności zbrodni katyńskiej. Oficerowie ci należą 
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do sztabu 537 batalionu pionierów. Ten właśnie sztab 
— jak stwierdza oskarżenie sowieckie — miał dopu-
ścić się zbrodni. Kilku oficerów sztabu 537 batalionu 
obrońca chciałby powołać na świadków; są to: Arnes, 
Reks, Hott. Wszyscy oni wymienieni byli w oskarże-
niu sowieckim. Reks powinien znajdować się w nie-
woli sowieckiej od czasów bitwy pod Stalingradem. 
Hott dostały się do niewoli sowieckiej pod Królewcem. 
Arnes natomiast przebywa w jednym z obozów jeńców 
wojennych w Niemczech.

Ponad to obrońca prosił Trybunał o dopuszczenie 
świadków: gen. Oberhausen i adjutanta gen. Klugego 
— por. Granberga, którzy stacjonowali w swoim cza-
sie w pobliżu “Koźlego Wzgórza” w lesie katyńskim.

Z dokumentów obrońca prosi Trybunał o dopuszcze-
nie oświadczenia jednego z expertów sądowo-lekarskich, 

prof. uniwersytetu w Genewie, stwierdzającego doko-
nanie zbrodni katyńskiej w roku 1940.

Trybunał sprawę rozstrzygnie później, gdy otrzyma 
tę samą prośbę na piśmie.

Przewodniczący zaznaczył, iż przed powzięciem 
decyzji porozumie się z przedstawicielem oskarżenia, 
chcąc zapoznać się z jego opinią.

Trybunał rozpoczął przesłuchiwanie świadków 
obrony.

Trybuna prasowa wypełniona jest po brzegi.
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Norymberga (PAT) — Janusz Laskowski
„Sprawa Katynia poraz trzeci poruszona została 

podczas przewodu sądowego przed Trybunałem w No-
rymberdze. Sprawa ta — jak wiadomo figuruje w akcie 
oskarżenia przeciwko zbrodniarzom niemieckim i uję-
ta została w tymże akcie liczącym 50 stron tekstu an-
gielskiego w 19 słowach. “We wrześniu 1941 r. 11 tys. 
oficerów polskich, którzy byli  jeńcami wojennymi, 
zostało  zabitych w  Lasku Katyńskim w  pobliżu 
Smoleńska”.

Tak sformułowano oskarżenie Niemców o zbrodnię 
katyńską i zamieszczono w rozdziale aktu oskarżenia, 
traktującym o morderstwo i maltretowanie jeńców wo-
jennych.

Pierwszy raz sprawa katyńska poruszona została 
w Norymberdze 13 lutego 1946 r. w przemówieniu pro-
kuratora sowieckiego płk. Pokrowskiego, który przyto-
czył protokół Komisji Nadzwyczajnej, powołanej przez 
władze sowieckie dla zbadania sprawy Katynia.

Komisja ta, złożona z 8-iu przedstawicieli władz 
sowieckich ogłosiła 24 stycznia 1944 r. sprawozdanie, 
w którym doszła do wniosku, że “egzekucje w lasku 
Katyńskim odbyły się na jesieni 1941 r. i że sprawcami 
mordów byli Niemcy”.

Trybunał przyjął dokumentację prokuratora so-
wieckiego z tym, że da możność obronie rozpatrzenia 
dowodów.

Drugi raz sprawa Katynia została poruszona w No-
rymberdze 8 marca 1946 r. przez obrońcę Goeringa dr. 
Otto Stahmera. Złożył on wniosek o powołanie świad-
ków, wymienionych w sprawozdaniu Sowieckiej Ko-
misji Nadzwyczajnej: Arnesa, Reksa i Chotta, z któ-
rych dwóch znajdować się ma w rosyjskich obozach 

jeńców, a jeden w obozie jeńców w Niemczech. Poza 
tym obrońca niemiecki zażądał powołania 2 świadków, 
oficerów niemieckich, którzy przebywali w pobliżu 
lasku Katyńskiego oraz profesora medycyny sądowej 
Uniwersytetu Genewskiego dr. Naville.

Prof. dr. Naville był członkiem Międzynarodowej 
Komisji Lekarskiej powołanej z inicjatywy władz nie-
mieckich, dla zbadania sprawy Katynia. Komisja ta, 
w składzie 12-tu ekspertów (przeważnie lekarzy) ogło-
siła 30 kwietnia 1943 r. sprawozdanie w którym stwier-
dziła, że “z listów, pamiętników i czasopism, znalezio-
nych przy zwłokach wynika, że egzekucja odbyła się 
w marcu i kwietniu 1940 r.”

Rozpatrywanie wniosku dr. Otto Stahmera Trybunał 
odłożył na później.

Poraz trzeci sprawa Katynia poruszona została 
3 czerwca 1946 r. Trybunał ogłosił, że dopuszcza zgło-
szony przez dr. Stahmera wniosek o powołanie dodatko-
wych świadków na okoliczność Katynia, jak również 
dopuszcza ekspertyzę dr. Navill’a.

Oświadczenie Trybunału spowodowało natychmia-
stowy protest sowieckiego prokuratora Rudenki, który 
w imieniu Zw. Sowieckiego oświadczył, że kategorycz-
nie protestuje przeciwko dopuszczeniu zeznań tych 
świadków w sprawie katyńskiej.

Prokurator Rudenko stwierdził, że jeden ze świad-
ków jest chory i że zeznania jego nie będą mogły 
wnieść do sprawy nic nowego. Inny świadek był człon-
kiem niemieckiej komisji wysłanej w swoim czasie dla 
zbadania sprawy Katynia. Jako więc reprezentant szta-
bu “faszystowskiego” nie będzie dawał bezstronnego 
świadectwa. Trzeci wreszcie świadek, w opinii proku-
ratora Rudenki, jest zupełnie niemiarodajny, ponieważ 
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nie znał sprawy obozu polskich jeńców wojennych 
i nie będzie mógł wnieść nic nowego.

Prokurator Rudenko zaznaczył, że Trybunał przy-
jął sprawozdanie Sowieckiej Komisji Nadzwyczajnej 
z dnia 24 stycznia 1944 r., która przedstawiła niezbite 
dowody popełnienia mordu na oficerach polskich przez 
Niemców.

Obrońca Goeringa dr. Stahmer nie zrezygnowały 
jednak z przesłuchania tych świadków.

Trybunał postanowił się naradzić nad protestem 
prokuratora Rudenko Sprawa znajduje się w zawie-
szeniu.

Nazwiska świadków, których powołania domaga 
się obrońca niemiecki: Eichorn, Inckert, Stockert.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1946, nr 132 z 5 czerwca, s. 1.

“Wybuch wojny w 1939 r. każdy z nas w Berlinie 
uważał za mało prawdopodobny i nie wierzył, w po-
wagę sytuacji. Pakt z Rosją dał nam nadzieję na po-
kój. Byliśmy  zdumieni  rozkazami  inwazji  przeciw 
Polsce” — oświadczył przed Trybunałem w Norym-
berdze Jodl, b. szef sztabu operacyjnego niemieckich 
sił zbrojnych. — “Nawet w czasie kampanii polskiej 
wierzyliśmy, że wojna da się zlokalizować.
“Na zachodzie mieliśmy jedyną obronę w posta-

ci  fortyfikacji. Siły nasze były  tak szczupłe, że nie 
dysponowaliśmy  ani  jednym  człowiekiem  na  uzu-
pełnienie  strat.  Gdy  spadło wypowiedzenie  wojny 
ze strony Anglii i Francji zdawało się nam, żołnie-
rzom,  którzy widzieli  wojnę  poprzednią,  że  przy-
szła już straszliwa katastrofa. Osobiście nie brałem 
udziału w przygotowaniach ataku na Polskę. W sierp-
niu 1939 r. zostałem gwałtownie wezwany z Wied-
nia do Berlina. Sytuację uważałem za beznadziejną. 
Wszystko z naszej strony wyglądało na bluff. Nic nie 
było przygotowane.

Gdyby armia niemiecka musiała walczyć w pierw-
szych tygodniach na zachodzie — zeznawał dalej Jodl 
— przeciw Francji i W. Brytanii, musiałaby zostać po-
bita. Nie wytrzymalibyśmy nigdy skoncentrowanego 
i równoczesnego ataku aliantów. Fakt, że nie nastą-
piła niemiecka katastrofa w czasie kampanii z Polską 
w 1939 r. należy zawdzięczać zupełnej bezczynności 
ze strony blisko 110 francuskich i brytyjskich dywizji, 
stojących naprzeciw 23 dywizji niemieckich na za-
chodnim froncie.”

W dalszym ciągu swych zeznań Jodl stwierdził, że 
w 1939 r. Rzesza posiadała 75 dywizji. Armia regularna 
liczyła 400 tysięcy ludzi w porównaniu z 800 tysiącami 
w roku 1914 W chwili zakończenia kampanii polskiej 
Wehrmachtowi pozostała amunicja tylko na 10 — 15 
dni walki.

W podobnie rozpaczliwej sytuacji znajdowała się 
Rzesza raz tylko przedtem, mianowicie w r. 1936, gdy 
Wojska niemieckie zajmowały Nadrenię. Wówczas 
Francja i Polska razem miały  90  dywizji  na  stopie 

pokojowej a mogły wystawić 180 na wypadek woj-
ny. Rzesza dysponowała tylko 36 dywizjami świeżo 
sformowanymi. “Graliśmy wtedy, jak gracz przy rule-
cie, stawialiśmy cały nasz los na czerwono lub czarno 
— stwierdził Jodl.

Jodl utrzymywał dalej, że Rzesza nigdy nie uzbraja-
ła się na wielką skalę aż do 1939 r. tylko, według niego, 
dążyła do wyrównania swego parytetu w stosunku do 
państw sąsiednich.

Katyń
Kiedy obrońca niemiecki dr. Laternser zapytał Jodla 

co wie o Katyniu, b. szef sztabu odpowiedział krótko 
i zwięźle, że pierwsze doniesienia o zbiorowych gro-
bach Polaków pod Smoleńskiem otrzymał od oficerów 
z wydziału propagandy, który jemu podlegał — donosi 
z Norymbergi korespondent PAT Janusz Laskowski.

Jodl uznał wówczas, że jest rzeczą wskazaną za-
interesować tą sprawą organy policyjne, które miały 
przeprowadzić dochodzenia. Stwierdza on, że wysłał 
w swoim czasie oficera z wydziału propagandy na 
miejsce grobów zbiorowych, celem pokazania tych 
grobów cudzoziemcom i udzielenia im objaśnień. Opi-
nie referentów tej sprawy nie różniły się w niczym od 
poglądów, wyrażonych na ten temat w niemieckiej 
Białej Księdze, wydanej w 1943 r. Jodl ani razu i od 
nikogo  nie  słyszał  żadnych wątpliwości  co  do  nie-
mieckiego poglądu i przedstawienia tej sprawy.

Wojna i rządy niemieckie w Polsce
W toku dalszych zeznań Jodl, zapytany o udział 

Wehrmachtu w niszczeniu Warszawy, odparł, że był 
przeciwny zwalczaniu powstania warszawskiego 
przez wojsko. Opowiadał się on za pozostawieniem tej 
sprawy siłom policyjnym. W ten sposób, automatycz-
nie, wszystkie późniejsze posunięcia wobec powstań-
ców warszawskich byłyby w rękach policji i SS. Jodl 
stwierdził ponad to, że nakazał rozstrzeliwać tylko 
tych powstańców warszawskich, którzy byli ubrani 
w mundury niemieckie.
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Zastrzega się on kategorycznie przed zarzutami 
jakoby nie traktował żołnierzy A.K. jako jeńców wo-
jennych, przytaczając na swą obronę wypadki, kiedy 
ubranych po cywilnemu nakazywał traktować jako 
jeńców wojennych. Jodl nie wyjaśnił  jednak, kiedy 
wydał rozkaz traktowania powstańców, jako żołnie-
rzy regularnych.

Cechą charakterystyczną zeznań Jodła jest unikanie 
określania oddziałów A.K. mianem “band.” Jodl mówi 
natomiast o “t.zw. bandach”. Nikt z oskarżycieli nie 
protestuje przeciw temu. A przecież przedstawiciele 
Sowietów, w innych wypadkach, tak wyspecjalizowali 
się w protestowaniu.

Obrońca Jodła, prof. Exner, dwukrotnie zapytuje 
swego klienta w sprawie mobilizacji przeciwko Polsce, 
ale Jodl twierdzi, że nie zna tej sprawy. Prawdopodob-
nie nie sformułował sobie jeszcze odpowiedniej repliki. 
Na drugie pytanie obrońcy Jodl odpowiada: “Kiedy 
przyjechałem do Berlina otrzymałem dane o przesu-
nięciach wojsk, gdyż Polska rozpoczęła już atak.”

Mimowoli spojrzałem ku stołom, przy których 
rozsiedli się prokuratorzy — donosi J. Laskowski. 
— Obecny jeszcze przed chwilą gen. Rudenko, znikł 
nagle z sali sądowej. Wogóle miejsca prokuratorów 
świecą pustkami. Są tylko Brytyjczycy. Trzeba przy-
znać, że godzina jest wczesna, dopiero rozpoczęła się 
sesja poranna.

Jodl ciągnie dalej. Tym razem wyjaśnia on swą ka-
rierę wojskową. W r. 1938 opuścił on Berlin i wyjechał  
do Wiednia dla objęcia dowództwa 26-ej dyw. art. 
Wówczas — twierdzi on — sztab niemiecki nie miał 
jeszcze rozpracowanych planów “operacji białej,” 
czyli planu kampanii polskiej. Kiedy jednak wrócił 
latem r. 1939 plany te były już rozpracowane szcze-
gółowo. Zapytany o spotkania z Hitlerem oświadczył, 
ze poznał go osobiście dopiero 3 września 1939 r. 
w osobistym pociągu Fuehrera, zmierzającym ku li-
nii frontowej. Widocznie sztab Hitlera stale pracował 
w pociągu, gdyż Jodl raz jeszcze wspomina o konfe-
rencji z Hitlerem w wagonie kolejowym. O konferen-
cjach tego rodzaju mówił również swego czasu gen. 
Lachausen, dając elementy dotyczące swych rozmów 
z Hitlerem, w dniu 12.9.1939 r. kiedy to Keitel naka-
zał bombardowanie Warszawy, a Ribbentrop dał Ca-
narisowi instrukcje wywołania powstania Ukraińców 
w Małopolsce Wschodniej.

Keitel nakazał wojsku rozstrzeliwanie przedstawi-
cieli inteligencji polskiej, grożąc, że jeśli rozkaz nie 
będzie wykonywany, wprowadzi komisarzy politycz-
nych, mających prawo rozkazodawstwa, lub użyje sił 
policyjnych, zmuszając żołnierzy do przyglądania się 
egzekucjom.
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Halina Tomaszewska depeszuje z Norymbergi dnia 
30 ub.m.:

W dniu  jutrzejszym Trybunał  przesłucha  świad-
ków w sprawie morderstwa oficerów polskich w  la-
sku  katyńskim.  Po  czterech  miesiącach  zeznań 
oskarżonych  proces  zbrodniarzy  wojennych  w  No-
rymberdze wchodzi obecnie w nowe stadium.

Począwszy od przyszłego tygodnia Trybunał bę-
dzie słuchał przemówień obrońców. Dla uniknięcia 
straty czasu długość tych przemówień ograniczono do 
czterech godzin na obronę każdego oskarżonego. Jako 
epilog zeznań Trybunał wysłucha jutro dodatkowo 
świadków obrony i oskarżenia. W kategorii tej znajdu-
ją się również świadkowie w sprawie morderstwa w la-
sku katyńskim, które jak wiadomo, było objęte aktem 
oskarżenia prokuratury sowieckiej.

Z ramienia obrony sprawę Katynia przedstawia ad-
wokat Goeringa dr. Otto Stahmer; występuje on w tym 
wypadku “jako obrońca Hermana Goeringa i wszyst-
kich członków Oberkomando na ławie oskarżonych.”

Kwestia świadków była tematem trzech konferencji 

między prokuratorem sowieckim a obroną, które jednak 
nie doprowadziły do rozstrzygnięcia. Obecnie Trybu-
nał zezwolił obu stronom przedstawić w tej sprawie po 
3 świadków — mogą to być świadkowie, względnie 
zeznania pisemne, tzw. affidavity.

Dr. Stahmer, który pierwotnie zamierzał powołać 
trzech świadków i przedstawić trzy zeznania pisemne, 
zdecydował obecnie oprzeć się na zeznaniach ustnych 
dwóch świadków, mianowicie płk. Fryderyka Ahrensa, 
dowódcy 537 pułku łączności, który stacjonował pod 
Smoleńskiem od września 1941 do lata 1943, oraz jego 
adiutanta Eichorna. Zeznania trzeciego świadka złożo-
ne będą prawdopodobnie na piśmie.
Niespodzianką był  fakt,  że według ostatnich  in-

formacji  również  prokurator  rosyjski  przedstawi 
w dniu jutrzejszym dodatkowy materiał dowodowy 
w sprawie Katynia. Narazie trudno stwierdzić, czy 
będą to świadkowie czy affidavity, nie angażując się 
jednak, jeden z członków prokuratury sowieckiej 
stwierdził dziś jedynie: “wobec ogromu posiadanego 
materiału dowodowego, trudność przedstawia tylko 
wybór najlepszych świadków.”
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Sprawa jest w rękach gen. Rudenki, którzy poweź-
mie ostateczne decyzje.

Z uwagi na stanowisko prokuratury sowieckiej, 
której — według ogólnej opinii w kołach trybunału 

— zależy  specjalnie  na  uzyskaniu  definitywnego 

orzeczenia międzynarodowego  trybunału w  spra-
wie morderstwa w Katyniu, dzień jutrzejszy może 
przynieść duże rewelacje.
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Zbrodnia katyńska była wczoraj w Norymber-
dze  przedmiotem  zeznań  świadków  powołanych 
przez obronę  i przez oskarżenie. Trybunał dopu-
ścił  trzech  świadków  obrony  i  trzech  świadków 
zgłoszonych przez oskarżycieli rosyjskich.

Pierwszy zeznawał płk, Ahrens, który dowodził 
pułkiem łączności w rejonie Smoleńska począwszy od 
zimy 1941 r. Przedstawił on Trybunałowi historię wy-
krycia masowych grobów w lesie katyńskim, gdzie 
znajdowała się jego kwatera. 

Płk. Ahrens oświadczył, że nie widział nigdy jeń-
ców polskich w tej okolicy  i że nie widział żadnego 
rozkazu  z Berlina,  nakazującego  rozstrzelanie pol-
skich jeńców wojennych. Nie wydał nigdy tego rodzaju 
rozkazu i ogóle nikt nie został rozstrzelany na jego roz-
kaz. Gdyby tego rodzaju rozkaz był wydany, to musiał-
by o nim słyszeć Również nikt z jego sztabu o takim 
rozkazie nie słyszały W roku 1942 dowiedział się, że 
żołnierze mówią o pogłoskach, jakie słyszeli na temat 
grobów w lesie.

Adwokat Goeringa dr. Stahmer: “Czy te pogłoski 
okazały się prawdziwe?”

Płk. Ahrens: “Tak jest, znaleźliśmy grób całkiem 
przypadkowo. W lesie przebywał wilk i kiedyś sze-
dłem za jego tropem. Wówczas to znaleźliśmy ślady 
w pobliżu dużego kopca, gdzie wilk wydobył kości 
ludzkie. Poinformowałem o tym oficera odpowiedzial-
nego za groby wojenne.”

Płk. Ahrens nie był obecny przy ekshumacji zwłok, 
ale widział listy i pamiętnik, pisany po polsku, a wy-
dobyty z grobu. W pamiętniku, który miał datę z 1940 
r. znalazł zapisek z wiosny, stwierdzający, że dzieją się 
straszne rzeczy. Oficerowie, którzy dokonywali eks-
humacji wielokrotnie wyrazili wobec niego pogląd, 
że ciała leżą w grobach od r. 1940.

Drugi świadek von Eichhorn również zeznał, że nie 
było żadnych tajnych rozkazów. Wówczas prokurator 
sowiecki płk. Smirnow przedstawił Trybunałowi tajny 
dokument niemiecki, który, jak twierdził, ujawnia roz-
kazy wydane specjalnym dwu jednostkom “ekstermi-
nacyjnym”, by przeprowadziły masowe mordowanie 
jeńców wojennych.

Płk. Smirnow twierdził, że dokument nosił datę 
29. października 1941. Dotyczył on jakoby planów 

“czystki” wśród rosyjskich jeńców wojennych i osób 
cywilnych bezpośrednio za linią frontu oraz wspominał 
o obecności w rejonie Smoleńska niemieckiego Sonder-
kommando i Einsatzgruppe.

Prokurator sowiecki zapytał von Eichhorna w jaki 
sposób jest on pewien, że nie było żadnych tajnych roz-
kazów tego rodzaju. Świadek odpowiedział, że wszelki 
tego rodzaju rozkaz musiałby przejść przez jego ręce.

Dalszym świadkiem obrony był generał Oberhaus-
ser, dowódca wojsk niemieckich w rejonie Smoleńska. 
Zaprzeczył kategorycznie, by wojska pod jego rozka-
zami  przeprowadzały  egzekucje  oficerów  polskich.  
Słyszał on o rozkazie rozstrzeliwania komisarzy sowiec-
kich, ale była to tylko pogłoska.

Pierwszym z trzech świadków oskarżenia był prof. 
Borys Bazylewsky, który twierdził, że zmuszony był 
sprawować funkcje wice-burmistrza Smoleńska w cza-
sie okupacji niemieckiej. Świadek oświadczył, że w po-
bliżu pracowali w lecie 1941 r. jeńcy polscy i że Niemcy 
traktowali ich bardzo surowo. Setki jeńców umierały 
dziennie. Bazylewsky twierdzi, że starał się uzyskać 
dla nich lepsze warunki. Burmistrz powiedział mu, że 
przyszedł rozkaz z Berlina by wymordować Polaków, 
ale polecił mu utrzymać wiadomość w tajemnicy.

Drugim świadkiem przedstawionym przez oskar-
żenie był bułgarski rzeczoznawca dr. Markow, który 
wchodził w skład komisji międzynarodowej wysłanej 
przez Niemców dla zbadania grobów katyńskich. Dr. 
Markow podał Trybunałowi szczegóły prac tej komisji 
twierdząc, że odwiedziła ona Katyń dwukrotnie, ale za 
każdym razem pobyt trwał tylko kilka godzin. W obec-
ności komisji nie otwarto nowych grobów. Członkowie 
komisji widzieli otwarte groby, ale nie mieli sposob-
ności do zbadania zwłok. Autopsje przeprowadzono 
tylko na ośmiu zwłokach. Dr. Markow przeprowadził 
sam jedną autopsję. Jego zdaniem ciała znajdywały się 
w grobie od roku, lub 18 miesięcy, a nie od trzech lat.

Dr. Markow twierdzi również, że członkowie komi-
sji nie mogli zbadać dokumentów znalezionych w gro-
bach Dokumenty te znajdowały się pod szkłem.

W czasie zeznań dr. Markowa Trybunał odroczył się 
do dnia dzisiejszego.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1946, nr 153 z 2 lipca, s. 1.
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W ostatnich dniach podaliśmy przebieg zeznań 
świadków w Norymberdze na temat zbrodni katyń-
skiej. Doniesienia nasze były oparte na depeszach 
agencji Exchange Telegraph oraz korespondentów 
prasy brytyjskiej. Obecnie podajemy obszerniej ze-
znania świadków w depeszach H. Tomaszewskiej 
i J. Laskowskiego.

Norymberga (PAT). — Halina Tomaszewska.
Pierwszy świadek obrony płk. Fryderyk Ahrens 

„przybył w okolice Smoleńska w drugiej połowie listo-
pada 1941 r., aby objąć dowództwo 537 pułk łączności 
w grupie armii „Centrum.” Szefem jego w grupie armii 
był gen. Oberhauser. Zadaniem pułku było utrzymanie 
dróg łączności grupy. Sztab pułku, stwierdził Ahrens, 
mieścił się w t.zw. małym lasku katyńskim, który zaj-
mował obszar 1 km. kw. i był wydzieloną ogrodzeniem 
częścią dużego lasu, ciągnącego się na zachód. Las 
ograniczony był na północy drogą Smoleńsk—Witebsk. 
Na południowym krańcu tego lasku stał t.zw. Zamek 
Dnieprowy, który właśnie był kwatera sztabu.

W promieniu kilometra od Zamku, stwierdza dalej 
Ahrens, nie było żadnego innego budynku. W okolicy 
jednak kwaterowały wyższe sztaby innych jednostek, 
jak przede wszystkim sztab grupy armii, sztab kor-
pusu lotniczego, kilka sztabów sekcyjnych i oddział 
kolejowy.

Ahrens wyjaśnia, że dla względów bezpieczeństwa 
w lasku katyńskim ustawione były działa przeciwlot-
nicze i że w lasku odbywały się ćwiczenia obronne 
i  manewry  jednostek.  W  związku  z  tym,  można 
było często, a zwłaszcza w nocy, słyszeć strzelanie. 
“Wychodziłem z założenia, że musieliśmy być zawsze 
gotowi do odparcia ataku.” W lasku rozstawione były 
straże i warty dla chronienia zapasów drzewa. Tym na-
leży tłómaczyć obostrzenia przy wkraczaniu na teren 
lasku katyńskiego.
Pierwszy  rzut  537  pułku  łączności,  stwierdza 

dalej Ahrens, przybył na teren Katynia w sierpniu 
1941 r. Przeniesienie całej jednostki trwało kilka ty-
godni. Pierwszym dowódcą pułku był płk. Bedenck, 
po którym dowództwo przejął Ahrens.

Stahmer: “Czy prawdą jest, tak jak sugeruje proku-
ratura, iż na drodze do dowództwa był ożywiony ruch 
kołowy?”

Ahrens: “Tak. Było to konieczne, ponieważ wszyst-
kie jednostki oddalone conajmniej 400 km. od do-
wództwa pułkowego musiały utrzymywać kontakt 
personalny. Nie  jest  prawdą  natomiast  jakoby  na 
drodze jeździły tylko ciężarówki.”

Ahrens twierdzi dalej, iż nie wiedział o istnieniu 
trzech polskich obozów jenieckich w okolicy Smoleńska. 
Ahrens mówi: “Przez cały czas mojego pobytu w Ro-
sji, nie widziałem ani jednego Polaka, ani o żadnym 
nie słyszałem.”

Stahmer: “Prokuratura sugeruje, że Berlin wydał 
rozkaz rozstrzelania polskich jeńców wojennych. Co 
Panu o tym wiadomo?”

Ahrens: “Nigdy o takim rozkazie nie słyszałem, 
żadnych Polaków z mojego rozkazu nie rozstrzelano. 
Nie wydałem wogóle nigdy rozkazu rozstrzelania ko-
gokolwiek w moim życiu. Nie słyszałem nigdy, aby 
rozkaz taki wydał mój poprzednik, gen. Bedenck. Przy 
zażyłym stosunku ze swym personelem oficerskim, 
byłbym niewątpliwie słyszał o takich zbrodniach po-
pełnianych w okolicy Smoleńska.”

Krzyż brzozowy na wzgórzu
Stahnrer: “Kiedy po przybyciu w okolice Katynia 

dowiedział się Pan o wzgórzu, na którym mieścił się 
masowy grób ?”

Ahrens: “Wkrótce po przybyciu. Teren był wtedy 
pokryty śniegiem, a jeden z moich współpracowników 
zwrócił mi uwagę na wzgórze. Na wzgórzu stał w śnie-
gu krzyż brzozowy. W ciągu roku 1942 r. towarzy-
sze moi mówili często, iż jakoby lasek katyński był 
kiedyś  sceną  masowych  rozstrzeliwań. Narazie nie 
zwracałem uwagi na te opowiadania, i jedynie w r. 1942 
wspomniałem a nich dowódcy grupy. Dopiero później, 
przekonałem się zupełnie przypadkowo, że opowia-
dania te oparte były na prawdzie. W styczniu, czy też 
w lutym 1943 r. zauważyłem przypadkowe ślady wilka. 
Zdziwieni obecnością wilków tak blisko Smoleńska po-
szliśmy z leśniczym jego śladami! Ślady zaprowadzi-
ły nas na wzgórze w lasku. Na zboczu wzgórza wi-
doczne były ślady rozkopywania ziemi przez wilka. 
Wtedy dopiero rozpocząłem starania o sprawdzenie 
krążących w okolicy pogłosek. Dowiedziawszy się, 
że na wzgórzu znaleziono zakopane kości  ludzkie, 
zawiadomiłem  oficera  grobów  wojennych.  Dalsze 
szczegóły otrzymałem od prof. dra Buhtza (profe-
sor medycyny sądowej na uniwersytecie we Wrocła-
wiu, który z polecenia naczelnego dowództwa armii 
niemieckiej  kierował  ekshumacją  zwłok  w  lasku 
katyńskim w r. 1943.—uw. red.), który przybył do 
Katynia dla przeprowadzenia badań.”

Stahmer: “Czy profesor Buhtz dał Panu szczegóły 
dotyczące wyników ekshumacji?”

Ahrens: “Tak. Powiedział mi, że ma niezbite dowody 
co do daty i czasu śmierci ofiar. Pokazał mi on zapiski 
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robione w języku polskim. Nie mogłem więc ich czytać, 
ale profesor Buhtz wyjaśnił mi jednak, że były to no-
tatki oficera polskiego. Ostatnia data na tych zapiskach 
pochodziła z okresu wiosny 1940 r. Końcowe notatki 
wyrażały obawę przed czymś okropnym co jeńców cze-
kało.” Ahrens stwierdza dalej, iż profesor Buhtz wielo-
krotnie w jego obecności wyrażał pewność, że rozstrzeli-
wania nastąpiły w lesie w r. 1940. Sam Ahrens stwierdza, 
iż nie miał nic wspólnego z ekshumacją. Jednak komisja 
mieściła się w jego domu i często słyszał rozmowy.

Ahrens na zapytania Stahmera zaprzecza jakoby 
w marcu r. 1943 przewożono zwłoki ciężarówkami 
do Katynia, celem pogrzebania ich w lasku. Jeńcy ro-
syjscy byli używani przez Niemców przy ekshumacji 
zwłok w lasku katyńskim.

Stahmer: “Czy świadek słyszał o wydarzeniach 
z r. 1940 od mieszkańców okolic Katynia?”

Ahrens: “Przyjaźniłem się w początku r. 1943 z mał-
żeństwem rosyjskim, które, tak jak i ja było zamiło-
wanymi pszczelarzami. W okresie ekshumacji zwłok 
w lasku katyńskim zwróciłem ich uwagę, że jako 
i mieszkańcy domku tuż obok masowego grobu w lasku 
powinni byli wiedzieć o tajemniczych rozstrzeliwa-
niach. Powiedzieli mi oni wtedy, że egzekucje odby-
ły się wiosną w r. 1940. Na stację kolejową Gusdowa 
zajeżdżały wagony towarowe wyładowane żołnierza-
mi w mundurach polskich. Żołnierzy tych odsyłano 
do  lasu ciężarówkami. Z  lasu dochodziły następnie 
strzały i krzyki ludzkie.”

Ahrens twierdzi, że władze sowieckie nie dopusz-
czały na teren lasku ludności cywilnej. Z tych czasów 
datuje się ogrodzenie lasku. Ahrens zeznaje dalej, że 
w okolicy Zamku Dnieprowego znaleziono kilka innych 
grobów, zawierających po kilkanaście zwłok w stanie 
zupełnego rozkładu. Były  to  szczątki  kobiet  i  męż-
czyzn, zachowały się tylko stosunkowo nieuszkodzone 
gumowe pantofle. Jak długo zwłoki  leżały w ziemi 
świadek określić nie potrafi.

Zaduch był tak potworny...
W imieniu prokuratury sowieckiej płk. Smirnow 

przystępuje do badania świadka. Płk. Smirnow stwier-
dza, iż Ahrens zeznał, że przybył do Katynia w drugiej 
połowie listopada 1941 r. Może więc posiadać informa-
cje o wydarzeniach w lasku katyńskim we wrześniu 
i październiku 1941 r. Ahrens na zapytanie prokura-
tora sowieckiego zaprzecza temu, że lasek katyński 
miał tylko charakter parku. Było to kilka kilometrów 
kw. placu z wieloma polanami. Wycięto bowiem prze-
szło połowę drzew. Gdy Niemcy przyszli w lasku wi-
dać było jeszcze ślady walk. Zastano okopy. Nie był to 
w żadnym razie park.

Smirnow: “Nie interesuje mnie charakterystyka 
lasu. Proszę o odpowiedź, czy były w lasku masowe 
groby, czy też nie? ”

Ahrens: “Masowe groby były na zachód od drogi 
wyciętej w lesie.”

Smirnow: “Kiedy świadek dowiedział się poraz 
pierwszy o krzyżu na grobie? ”

Ahrens: „Nie mogę dać dokładnej daty. Mówili mi 
o tym moi żołnierze. Przejeżdając drogą w począt-
ku stycznia 1942 r., lub grudnia 1941 r. zobaczyłem 
krzyż w śniegu.”

Smirnow: “Już w r. 1941 lub w  początku 1942 r. 
Czy tak?”

Ahrens: “To właśnie zeznałem.” Smirnow: „A kiedy 
dokładnie doprowadził świadka do tego krzyża wilk? 
W lecie, czy w zimie? Jaka była dokładna data?”

Ahrens: “To był początek roku 1943.”
Smirnow: “I koło krzyża zobaczył pan kości?’
Ahrens: “Nie, z początku nie widziałem kości.”
Ahrens opisuje nastepnie zdziwienie na wiadomość 

o wilkach dookoła Smoleńska i stwierdza, że z począt-
ku w zmarzniętym gruncie niczego nie znaleziono. 
Ahrens mówi: “Dopiero gdy przyszła odwilż, w kilka 
i miesięcy później, żołnierze moi zna leźli kości ludz-
kie. Wtedy też wywnioskowałem, że był to grób wo-
jenny i poleciłem go opiece oficera grobów wojennych. 
Było to jednak dopiero po stajeniu śniegów.”

Smirnow: “Czy widział pan osobiście groby katyń-
skie?”

Ahrens: “Musiałem koło nich przejeżdżać ciągle. 
Były one zaledwie 30 metrów od drogi, prowadzącej 
z głównej szosy do kwatery.” Smirnow: “Jaka była głę-
bokość przekładu między warstwami ciał ludzkich?” / 
Ahrens: “Nie wiem. Zaduch był tak potworny, że 

przejeżdżaliśmy koło globów zawsze jak najszybciej 
i zawsze z zamkniętymi oknami samochodu.”

Smirnow: “Czy czytał pan raport specjalnej komisji 
państwowej dla sprawy katyńskiej?”

Ahrens: “Tak.”
Smirnow: “A więc wie pan również, że w raporcie 

tym jest pan wymieniony wśród osób odpowiedzial-
nych za zbrodnie w Katyniu. Czy tak?” Ahrens: “Figu-
ruje tam nazwisko Ahrensa.”

Smirnow: “ Więcej pytań nie mam”
Na zakończenie prezes Trybunału Lord Justice Law-

rence zapytał świadka, kiedy zawiadomił on zwierzch-
nie władze o znalezieniu grobów.

Ahrens w odpowiedzi twierdzi, że narazie opo-
wiadania wydawały mu się niewiarygodne. Dopiero 
w r. 1942 wspomniał o nich w grupie armii. Nie zna-
lazły one jednak wiary. Ahrens mówi: “Dopiero gdy 
po odtajeniu śniegu przyniesiono mi kości ludzkie, 
wezwałem oficera grobów wojennych. Było to przed 
przybyciem prof. Buhtza ”

Lord Lawrejnce: “Czy zrobił Pan meldunek pi-
śmienny?”

Ahrens: “Nie. Tego nie zrobiłem.”
Na tym zakończono przesłuchanie płk. F. Ahrensa.  
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Następni świadkowie, oficerowie grupy armii, por. 
Reinhard von Eichborn i generał Oberhaueser nie 
wnieśli szczególnie ciekawych momentów.

W czasie przesłuchiwania świadka Eichborna, puł-
kownik Smirnow przedstawił Trybunałowi dokument 
datowany w Berlinie dnia 29. października 1941 r. 
Dokument ten w tekście powołuje się na poufną konfe-
rencję, która odbyła się w lipcu oraz 21 sierpnia 1941 r.

Prokurator Smirnow odczytuje dokument:
“W załączniku podajemy instrukcję co do ewaku-

acji sowieckich obozów cywilnych oraz obozów przej-
ściowych na tyłach wojsk. Dyrektywy te opracowano 
wspólnie z naczelnym dowództwem. Zwierzchnie wła-
dze niemieckie poinformowały dowódców na tyłach, 
jak również miejscowych dowódców obozów jeniec-
kich oraz obozów przejściowych, iż specjalne grupy 
w zależności od wielkości obozu organizują specjalne 
oddziały (Sondern Kommandos) w odpowiedniej sile 
pod dowództwem miejscowego szefa S.S. W wypadku 
cofania się w terenie zaznaczam specjalnie, że rozkazy 
No. 8 i 14 muszą być natychmiast zniszczone.”

Prokurator Smirnow odczytał jedynie wyjątki roz-
kazu, nie podając nazwiska podpisanego, ponieważ 
prezes Trybunału zażądał — przerywając mu czytanie 
— przetłomaczenia całego dokumentu. Treść tego do-
kumentu podana będzie Trybunałowi w najbliższym 
czasie.

Świadkowie sowieccy
Dnia 1 lipca popołudniu zeznawali przed Trybu-

nałem dwaj świadkowie strony rosyjskiej: prof.  Ba-
zylewski, dyrektor Obserwatorium w Smoleńsku, 
oraz Bułgar, Markow, lektor medycyny sądowej na 
uniwersytecie w Sofii. Marków, jako członek między-
narodowej komisji lekarskiej, powołany z inicjatywy 
niemieckiej, brał udział w r. 1943 w badaniach ekshu-
mowanych zwłok w Katyniu i podpis jego figuruje pod 
sprawozdaniem tejże komisji, ogłoszonym w dniu 30 
kwietnia 1943.

Bazylewski zeznaje: “W początku września 1941 r. 
zwróciłem się do burmistrza Smoleńska, w czasie 
okupacji niemieckiej, Mienszagina, prosząc o wsta-
wiennictwo w sprawie zwolnienia znanego pedago-
ga Zyglińskiego z obozu jeńców No. 126.” Mienszagin 
odpowiedział Bazylewskiemu kilka dni później, że inter-
wencja nie będzie możliwa i przy tej sposobności dodał, 
że istnieje dyrektywa z Berlina o utrzymaniu niezwykle 
surowego reżymu w obozie No. 126 Smoleńsk.

“Cóż może być bardziej surowego niż istniejący 
w tym obozie reżym i —zapytał Bazylewski.” Wówczas 
Mienszagin miał odpowiedzieć: “Może być. Rosjanie 
przynajmniej będą sami umierali, podczas gdy Polaków 
— jeńców wojennych zamierza się po prostu zgładzić.”

Kiedy mniej więcej po dwóch tygodniach Bazylew-
ski raz jeszcze rozmawiał z Mienszaginem usłyszał od 

niego: “Z Polakami już skończone. Rozstrzelano ich 
gdzieś w pobliżu Smoleńska.”

W ten sposóo Bazylewski zetknął się poraz pierw-
szy ze sprawą Katynia. Bazylewski przypomina sobie, 
że później w gabinecie Mienszagina spotkał się z Hir-
schfeldem, Sonderfuehrerem Oddziału VII. niemiec-
kiej Komendantury Smoleńska. Hirschfeld wówczas 
powiedział, że likwidacja oficerów polskich jest jed-
nym z punktów programu niemieckiego wobec Pola-
ków. Oto jego słowa: “Polacy nie są pełnowartościowym 
narodem. Jest to dowiedzione historycznie. Dlatego 
zmniejszenie ludności polskiej stanie się dla Niemiec 
korzystne.”

Bazylewski zeznaje dalej, że polscy jeńcy wojenni 
pracowali w lecie 1941 r. przy. budowie i naprawie drogi 
na zachód od Smoleńska. Dopiero we wrześniu 1941 r. 
Niemcy ich zamordowali. Bazylewski nie widział oso-
biście grobów katyńskich, chociaż w czasach okupa-
cji  Smoleńska był  zastępcą burmistrza. Nie  zna  on 
również  liczby ofiar,  twierdząc, że mu nigdy o  tym 
nie mówiono.

Od pierwszej chwili zeznań Bazylewskiego wydawa-
ło się, że czyta on opracowane z góry zeznania. Zapyta-
ny o to przez obrońcę Goeringa, Bazylewski zaprzeczył. 
Mimo to obrońca zapytuje jak się to stało, że tłómacze 
mają pisemne odpowiedzi Bazylewskiego. Prokura-
tura amerykańska wyjaśniła,  że  tłomacze nie mieli 
zawczasu spisanych pytań i odpowiedzi.

Bazylewski spędził swój urlop w r. 1940 w Koziel-
sku i stąd wie, że istniał tam obóz polskich jeńców 
wojennych.

W odpowiedzi na zapytanie Stahmera, Bazylewski 
tłómaczy, że Rosjanie prawdopodobnie nie zdążyli 
ewakuować tego obozu i sądzi, że jeńcy w Kozielsku 
zostali przez Niemców zamordowani w Katyniu.

Następny z kolei świadek Markow stwierdza, iż wy-
znaczony został na członka Międzynarodowej Komi-
sji Sądowo-lekarskiej przez premiera Bułgarii Fiłowa 
26 kwietnia 1943 r. 27 kwietnia zebrali się w Berlinie 
wszyscy członkowie Komisji i nazajutrz rano uda-
li sie do Smoleńska. Przylecieli do Smoleńska dnia 
28 kwietnia wieczorem. Na miejscu pozostali oni 
zaledwie dwa dni. Podczas tych dwóch dni, Komisja 
była dwa razy w Katyniu, pozostając tam około 4 go-
dzin. Każdy członek komisji przeprowadzał sekcję 
jednego trupa. Jeden z członków Komisji przepro-
wadził sekcje dwóch trupów. Markow stwierdza, że 
dokonano tylko ośmiu sekcji zwłok. Praca Komisji 
nie mała cech badania naukowego. Kiedy członkowie 
Komisji przybyli do Katynia pokazano im odkopa-
ny grób zbiorowy, oraz leżące obok trupy. Markow 
stwierdza, że stan trupa, na którym robił sekcję, był 
przeciętnym stanem wszystkich trupów katyńskich, 
i dlatego uważa że można na tej podstawie mówić też 
o innych.
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Stan ten był dobry. Skora raczej wyschła, zachowu-
jąc kolor brunatny. Tylko niektóre trupy miały kolor 
siny z powodu deszczu i wilgoci. Było to raczej rzad-
kie. Przyczyna śmierci nie mogła ulegać żadnej wątpli-
wości: strzał w tył czaszki z broni krótkiej.

Marków podyktował protokóły po dokonaniu sek-
cji zwłok. Protokół ten figuruje pod Nr 827 niemiec-
kiej Białej Księgi o Katyniu. Marków uważa, iż stan 
trupów wskazuje na to, iż przebywały one w grobach 
od roku do półtora. Marków stwierdza również, że 

członkom Komisji pokazano papiery i dowody roz-
strzelanych Polaków w jednym z budynków admini-
stracyjnych. Komisja nie widziała momentu wyjmo-
wania papierów z kieszeni trupów. Na papierach nie 
przeprowadzono badań sądowo-kryminalistycznych.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1946, nr 154 z 3 lipca, s. 3.

Norymberga  (PAT). —  Halina  Tomaszewska: 
Jako drugi świadek obrony zeznawał w dniu 2 lipca b.r. 
porucznik Reinhard von Eichorn, asesor sądowy, który 
w roku 1940 służył w sztabie grupy armii Centrum.” 
Eichorn przybył w okolice Katynia około 20 września 
1941. Był to okres, w którym również przybył do Ka-
tynia sztab 537, pułku łączności. Pierwszy rzut tej jed-
nostki był jednak w okolicach Katynia już w połowie 
lipca 1941.

Eichorn oświadcza, iż nic nie wiedział o polskich 
obozach jenieckich koło Smoleńska, o zamordowaniu 
oficerów polskich w Lasku Katyńskim i o wydanym 
w tej sprawie rozkazie z Berlina.

Eichorn pełnił w sztabie funkcje oficera technicz-
nego łączności. Przez jego ręce przechodziły wszelkie 
rozkazy i meldunki grupy armii “Centrum”

Prokurator sowiecki Smirnow: “Czy znane panu 
były teksty meldunków z t.zw. “Einsatzgruppe B” 
i “Sonderkommando Moskau,” stojących w tym okre-
sie w Smoleńsku, a których zadaniem miała być akcja 
mordowania po zajęciu Moskwy?”

Eichorn: “Raporty te nie przechodziły przez moje 
ręce. “Sonderkommando” miały własne radiostacje.”

Trzeci świadek obrony gen. Eugen Oberhauser był 
dowódcą Wojsk Łączności grupy armii “Centrum.” 
Podlegał mu 537 pułk łączności w Katyniu.
Świadek  nie  wiedział  o  istnieniu  grobów  jeńców 

koło Smoleńska. Nie  słyszał  on  również  o wydanym 
przez Berlin rozkazie rozstrzelania oficerów polskich. 
Wszelkie  rozkazy  dla  537  pułku  łączności  powinny 
przechodzić przez jego ręce.

Gen. Oberhauser przybył do Smoleńska koło 20 lipca 
1941, w którym to okresie czasu przybył również do 
Katynia pierwszy rzut 537 pułku łączności. O egzeku-
cjach w okolicach Katynia gen. Oberhauser dowiedział 
się dopiero w roku 1943, gdy otworzono groby.

Przesłuchiwany przez prokuratora sowieckiego 
płk. Smirnowa gen. Oberhauser zaprzecza temu, aby 
widział oddziały niemieckie przeszukujące okoliczne 

lasy w poszukiwaniu zbiegłych polskich jeńców wo-
jennych.

Smirnow: “Płk. Arens odkrył groby w Lasku Ka-
tyńskim w końcu roku 1941 lub w początku roku 1942. 
Czy powiedział panu o tym? ” Oberhauser: “Nigdy mi 
o tym nie mówił, a byłby to zrobił gdyby wiedział.”

Prokurator przesłuchuje następnie świadka w spra-
wie uzbrojenia 537. pułku łączności. Pułk uzbrojony 
był przede wszystkim w pistolety typów “Parabellum”, 
“Mauser” i “Walther”, które wydano wszystkim pod-
oficerom w liczbie około 150.

Smirnow: “Czy uważa pan, że 150 pistoletów nie wy-
starczyłoby na przeprowadzenie masowych egzekucji, 
wykonywanych regularnie przez pewien okres czasu?”

Oberhauser: “Pododdziały wchodzące w skład puł-
ku łączności nigdy nie stacjonują razem. Są one rozsy-
pane w terenie. Nigdy nie było 150 pistoletów w tym 
samym miejscu.”

Po przerwie dr. Stahmer, adwokat Gderinga zwró-
cił się do Trybunału z prośbą o pozwolenie powoła-
nia czwartego świadka porucznika Hodt’a, dowódcy 
pierwszego rzutu 537. pułku łączności, który przybył 
do Katynia w lipcu 1941 roku. Dr. Stahmer wychodzi 
z założenia, iż sugestia prokuratury, jakoby morderstwo 
w Lasku Katyńskim dokonane było w sierpniu—wrze-
śniu 1941 zdejmuje z płk. Arensa zarzut współudziału. 
Płk. Arens przybył bowiem do Katynia w listopadzie 
1941, więc zarzut ten raczej przesuwa się na porucz-
nika Hodt’a.
Trybunał  postanowił  wniosek  powyższy  rozpa-

trzeć.

Kiedy popełniono zbrodnię?
(Janusz Laskowski): Na posiedzeniu Trybunału 

w dniu 2 lipca br. odbywało się w dalszym ciągu prze-
słuchiwanie świadka powołanego przez stronę sowiecką 
Bułgara Markowa, lektora medycyny sądowej na uni-
wersytecie w Sofii. Markow, jak wiadomo, był człon-
kiem Międzynarodowej Komisji Sądowo-Lekarskiej 
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powołanej przez władze niemieckie dla zbadania spra-
wy mordu oficerów polskich w Lasku Katyńskim

Dzisiejsze zeznania Markow rozpoczął od rozważań 
nad ustaleniem czasu, w jakim zwłoki oficerów pol-
skich leżały pochowane w Lasku Katyńskim. Zdaniem 
Markowa między członkami Komisji Międzynarodo-
wej istniały pod tym względem duże różnice poglą-
dów. Dr. Miłosławicz, przedstawiciel Chorwacji, pro-
fesor medycyny sądowej na uniwersytecie w Zagrzebiu 
sądził, że zwłoki znajdowały się w ziemi conajmniej 
trzy lata. Dr. Palmieri, przedstawiciel Włoch, profesor 
medycyny sądowej na uniwersytecie w Neapolu uwa-
żał że zwłoki leżały w ziemi przeszło jeden rok.

Markow opowiada dalej, że w laboratorium w Smo-
leńsku demonstrowano dnia 30 kwietnia 1943 r. zmia-
ny mózgowe, które zaszły w mózgu jednego z trupów. 
Czaszka, którą demonstrowano nosiła numer 526. 
Marków wyprowadził z tego wniosek, że trup był wy-
kopany na długo przed przyjazdem Międzynarodowej 
Komisji Lekarskiej do Katynia, ponieważ trupy od-
dane członkom Komisji dla przeprowadzenia sekcji 
zwłok nosiły numery powyżej 800. Zawartość czaszki 
oznaczonej numerem 526 odznaczała się zgrubieniem 
powłok mózgowych. Profesor dr. Orsos, przedstawiciel 
Węgier, profesor medycyny sądowej na uniwersytecie 
w Budapeszcie tłomaczył to zgrubienie powłok zjawi-
skiem, które nazwał terminem łacińskim “pseudocal-
lus.” Dr. Orsos powołując się na swoje doświadczenia 
na Węgrzech stwierdził że zjawisko takie występuje 
u trupów, przebywających w ziemi ponad trzy lata. 

Zjawisko to polega na tworzeniu się twardej skorupy 
osadów soli na powłoce mózgowej. (Callous — po an-
gielsku: twardy, zgrubiały).

Z zeznań dr. Markowa wynika, że członkowie Ko-
misji nie mieli możności rozmawiania z ludnością 
Smoleńska i Katynia. W  dniu  30  kwietnia  1943 
Niemcy przyprowadzili do Katynia kilku chłopów 
z okolicy. Równocześnie jednak Niemcy uprzedzili 
członków Komisji, że ci chłopi złożyli już przed wła-
dzami zeznania, które doręczone zostały członkom 
Komisji w postaci maszynopisu.

Obrońca dr. Stahmer oświadczył, że Markow wy-
stępował przed Trybunałem raczej jako ekspert, niż 
jako świadek i dlatego prosił Trybunał o pozwolenie 
przedstawienia eksperta również ze strony obrony.
Trybunał nie przychylił się do tej prośby.
W dalszym ciągu zeznań Markow opowiadał Try-

bunałowi o stanie odzieży na zwłokach w Katyniu. 
Zwłoki ubrane były w odzież zimową, a trup na któ-
rym Markow dokonywał  sekcji  oznaczony był nu-
merem 827. Zwłoki miały na sobie wełniany szalik.

Markow nie wie czy istotnie pod małymi sosenkami 
znajdowały się groby Polaków. Markow stwierdza po-
nad wszelką wątpliwość, że od pierwszej chwili swego 
udziału w Międzynarodowej Komisji miał inny, prze-
ciwny niemieckiemu, pogląd co do sprawców zbrodni. 

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1946, nr 155 z 4 lipca, s. 4.

Dalsze zeznania w procesie norymberskim
Podajemy dokończenie depeszy Janusza Laskowskie-

go z dnia wczorajszego.
Jeszcze przed końcem przedpołudniowej sesji zaczął 

zeznawać prof. Prozorowskij znany sowiecki ekspert 
medycyny sądowej. W swoim czasie był on na czele 
sowieckiej komisji ekspertów lekarskich w sprawie 
Katynia.

Świadek oskarżenia prof. sowiecki Prozorowski 
oświadczył, zeznając dnia 2 lipca b.r., iż znalezione 
w czaszkach ofiar katyńskich kule były kalibru 7,65 
mm. Masowo znajdowane w grobach łuski pocisków 
były pochodzenia niemieckiego — firmy ”GECO.”

Prokurator sowiecki płk. Smirnow przedstawił 
Trybunałowi pismo skierowane do jednego z urzędni-
ków Zarządu Generalnego Gubernatorstwa. Pismo to 
stwierdza, iż “część delegacji Polskiego Czerwonego 
Krzyża powróciła wczoraj z Katynia. Polacy przywieźli 

ze sobą łuski od pocisków. Wyjaśniono, że pochodzą 
one z niemieckich magazynów wojskowych. Kaliber 
7,65. Firma “GECO.”

Prof. Prozorowskij stwierdził, że Sowiecka Komisja 
Nadzwyczajna ekshumowała i dokonała sekcji 925 tru-
pów z mogił katyńskich. Na tej liczbie znaleziono tylko 
trzy trupy ze śladami sekcji świadczącymi, że dokonano 
tylko sekcji czaszki. Ubrania trupów były niezdjęte, 
natomiast kieszenie były w wielu wypadkach wycięte, 
czasem wywrócone podszewką do góry, a czasem roz-
darte.
Prof.  Prozorowskij  przypisuje  duże  znaczenie 

dokumentom znalezionym przy zwłokach. Sowiec-
ka Komisja Nadzwyczajna ogłosiła tylko 9 pozycji 
znalezionych dokumentów. Z tej liczby trzy pozycje 
należą do zwłok oznaczonych numerem 46, dwie zaś 
należą do zwłok z numerem 101. Jak na 925 zwłok 
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liczba  znalezionych  dokumentów,  któreby  świad-
czyły o życiu ofiar Katynia jeszcze w roku 1941 nie 
wydaje się zbyt duża.

Mówiąc o obozach, z których pochodziły ofiary 
Katynia prof. Prozorowskij wymienia jedynie numer 
“I ON,” tłomacząc ten skrót słowem rosyjskim “Oso-
boje naznaczenie,” po polsku “obóz o specjalnym 
przeznaczeniu.” Świadek nie wyjaśnia jednak co należy 
przez to rozumieć.

Dr. Stahmer zapytuje prof. Prozorowskiego o udział 
cudzoziemców w badaniach trupów w Katyniu.

Prof. Prozorowskij odpowiada, że w skład Sowiec-
kiej Komisji Specjalnej wchodzili tylko obywatele so-
wieccy, natomiast “każdy kto chciał mógł przyglądać 
się pracom ekshumacyjnym. Na miejsce przyjechała 
grupa dziennikarzy zagranicznych złożona z 12 osób.” 
Świadek nie pamięta nazwisk tych dziennikarzy.

Na zakończenie sprawy katyńskiej prokurator so-
wiecki płk. Smirnow stwierdził, iż na życzenie Try-
bunału będzie mógł w każdej chwili sprowadzić 

120 świadków, lub też przedstawić ich zeznania. 
Obrońca Goeringa dr. Stahmer ze swej strony stwier-
dził, że może również Trybunałowi przedstawić wielu 
świadków w tej sprawie, prosząc o ich dopuszczenie, 
jeżeli Trybunał dopuści nowych świadków oskarżenia.
Trybunał  stanął  na  stanowisku  niezwiększania 

liczby świadków w tej sprawie.
Z dwudniowego przewodu nie wynika, ażeby ilość 

ofiar Katynia  została  ustalona.  Niemcy  określili  tę 
liczbę  na  około  5  tysięcy,  domyślając  się  z  innych 
źródeł dalszych 6 tysięcy. Skąd powstała liczba 11 ty-
sięcy  zamordowanych  oficerów  polskich,  o  których 
wspomina  akt  oskarżenia  przeciwko  niemieckim 
zbrodniarzom wojennym w Norymberdze — nie zo-
stało wyjaśnione. Prozorowskij wyraźnie wspomniał 
o  925  trupach  ekshumowanych  przez  Sowiecką 
Komisję, natomiast nic nie wie o ogólnej ilości za-
mordowanych.

Przesłuchiwanie świadków w sprawie Katynia 
trwało dwa dni: 1 i 2 lipca b.r.

Odrzucony dokument
Halina Tomaszewska donosi:
Epilogiem sprawy o morderstwo oficerów polskich 

w lasku katyńskim, która przez dwa dni była tematem 
sesji Międzynarodowego Trybunału wojennego w No-
rymberdze, było przedstawienie przez obronę dodat-
kowych dokumentów. Epilog ten miał, niestety, dla 
Polaków posmak nieprzyjemny.

Nawiązując do zeznań świadka prokuratury sowiec-
kiej prof. Markowa, obrońca Doenitza, dr. Kranzbuehler 
prosił Trybunał o wzięcie “judicial notice” protokółów, 
przeprowadzonych w Katyniu przez profesora włoskie-
go Palmiari, w składzie stworzonej przez Niemców 
w 1943 roku międzynarodowej komisji, autopsji na tru-
pach polskich oficerów.

“Profesor Markow” — oświadczył adwokat — 
“wspominał o raporcie Palmierego na dowód faktu, że 
na ciałach znaleziono insekty. W istocie, raport prof. 
Palmieri mówi nie o robactwie, lecz o larwach. Różni-
ca polega na tym, że insekty są typowe dla miesięcy 
letnich; larwy natomiast ukrywają się i przechowu-
ją w miesiącach zimowych.”

Trybunał zgodził się przyjąć do materiału dowodo-
wego protokół autopsji prof. Palmieri. Był to dokument 
włączony do tzw. “Białej Księgi niemieckiej w sprawie 
morderstwa w Katyniu”

“Panie Prezydencie — zwrócił się następnie dr. Kran-
zbuehler do sędziego Lawrence, — posiadam również 
drugi dokument, który chciałbym przedstawić w związ-
ku za sprawą Katynia. Otrzymałem go przed paru dnia-
mi ze źródeł polskich. Jest on wydany w Anglii, w 1946 
roku. Tytuł jego brzmi: “Report on the massacre of 

Polish officers in the Katyn Wood.” Dokument ten opie-
ra się na źródłach polskich. Przed przedstawieniem go 
Trybunałowi — ciągnął adwokat — chciałbym zwrócić 
uwagę na pewne szczegóły techniczne, gdyż nie jestem 
pewny, czy dokument ten może istotnie być użyty jako 
materiał dowodowy.”

Dokument — mała broszurka — został wręczony 
Prezesowi Trybunału. Po przejrzeniu go, sędzia Law-
rence oznajmił:
“Dokument  ten  jest  opublikowany  tylko do  taj-

nego obiegu. Nie nosi nazwiska wydawcy i jest ano-
nimowy.  (This  document  is  published  for  private 
circulation only. It has no printer’s name on it and it 
is entirely anonymous.) Trybunał uważa, że byłoby 
niewłaściwe, aby tego rodzaju dokument przyjąć.”

W tym momencie zabrał głos szef delegacji sowiec-
kiej, gen. Rudenko. Nawiązując do faktu, że adwokat 
powoływał się na źródła polskie prokurator oświad-
czył, że jest zdumiony tego rodzaju sugestią.
“Chciałbym wiedzieć od jakiej delegacji polskiej 

adwokat otrzymał ów dokument, bo polska delega-
cja polskiego rządu nie mogłaby napewno posiadać 
takiej faszystowskiej publikacji.”

Sprawę zakończył prezes Trybunału stwierdzeniem, 
że gen. Rudenko nie zrozumiał dokładnie oświadcze-
nia dr. Kranzbuehlera, który mówił jedynie o polskich 
źródłach.

Ponieważ publikacja powyższa nie była przedstawio-
na Trybunałowi, nie można ustalić jej charakteru i tre-
ści. Faktem jest, ze w sprawie morderstwa 11 tysięcy 
polskich oficerów nie stanął przed Trybunałem ani  
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jeden  polski  świadek,  na  sali  nie  było  żadnego 
przedstawiciela polskiej delegacji prokuratorskiej, 
a  jedyny  dokument,  mający  jakoby  wypływać  ze 
źródeł  polskich,  przedstawiony  był  przez  obronę 
niemiecką. Dokument ten — jak stwierdził prezes 

Trybunału  nie  posiadał  ani  nazwiska  autora,  ani 
firmy wydawniczej.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1946, nr 156 z 5 lipca, s. 4.

Norymberga.  PAT.  (Halina  Tomaszewska).  — 
Przed Trybunałem w Norymberdze rozpoczęła się 
druga część przewodu sądowego — przemówienia 
obrońców. Pierwszy przemawiał obrońca Goeringa 
Dr. Otto Stahmer, który w swym pięciogodzinnym 
przemówieniu poruszył również sprawy polskie. 
Przytaczamy najważniejsze wypowiedzi Stahmera.

“Polska wyraźnie nie chciała porozumienia z Niem-
cami — mówił Stahmer.— Wskazuje na to szereg fak-
tów. Konflikt z Polską trwał prawie rok. Dlaczego Po-
lacy nie szukali decyzji za pośrednictwem Trybunału 
Rozjemczego, na podstawie zawartej umowy o rozjem-
stwie? Dlaczego nie apelowali do Ligi Narodów? Polska 
w sprawie Gdańska i “Korytarza” wyraźnie nie chciała 
żadnej akcji rozjemczej. Nieprzejednane stanowisko 
rządu polskiego uniemożliwiło pokojowe załatwienie 
sporu z Niemcami.”

Stahmer odrzuca zarzut udziału w zbrodniczej kon-
spiracji oskarżonych przywódców niemieckich, konspi-
racji której celem było prowadzenie wojny agresywnej. 
Obrońca niemiecki dowodzi, że dyktatura jest równo-
znaczna z przymusem i nie da sie pogodzić z pojęciem 
dobrowolnej konspiracji.
„Pragnieniem każdego prawdziwego Niemca było 

przyłączenie  do  Rzeszy  wszystkich  sąsiadujących 
terytoriów niemieckich. Pragnienie to dotyczące ob-
szaru Saary, Austrii, Kłajpedy, Gdańska a w dalszej 
perspektywie kraju sudeckiego było umotywowane 
przyrzeczeniem  a  niewykonaniem  zasady  samosta-
nowienia. Wykonanie  tej  zasady można było  osią-
gnąć metodami pokojowymi.”

Istotnie, cele te zostały osiągnięte bez wystrzału, 
z wyjątkiem Gdańska, który również mógł być zała-
twiony w drodze pokojowej, “gdyby Adolf Hitler miał 
iskrę cierpliwości, a Polacy iskrę dobrej woli.”

Przeinaczanie stanowiska  
polskiego

„Usiłowania Goeringa nawiązania w ostatnich 
dniach sierpnia 1939 roku kontaktu z brytyjskim Fo-
reign Office, który przy przesłuchaniu świadka Dah-
lerusa prokuratura interpretowała jako plan oderwania 
Polski od W. Brytanii — miały tylko cele pokojowe 

na oku. Goering do ostatniej chwili szukał możliwo-
ści załatwienia sporu drogą bezpośrednich rozmów. 
Na przeszkodzie stało nieprzejednane i niezrozumia-
łe stanowisko Polski, które wytłomaczyć można tyl-
ko faktem, że czuła się ona zbyt pewna i bezpieczna 
otrzymawszy zapewnienia W. Brytanii.”

Stahmer cytuje następnie wyjątek z zeznań Dah-
lerusa dotyczący rozmowy ambasadora J. Lipskie-
go z radcą ambasady brytyjskiej Forbesem. Stahmer 
oświadcza: “Lipski powiedział, że nie interesuje się 
żadnymi notami, czy też propozycjami ze strony Nie-
miec. Lipski był przekonany, że w wypadku wojny 
wybuchnie szybko rewolucja w Niemczech zaś wojsko 
polskie wkroczy triumfalnie do Berlina.”

Stahmer wyciąga z powyższego cytatu sensacyj-
ny wniosek, iż ... dyplomacja polska miała styczność 
z ruchem rewolucyjnym w Rzeszy. Stahmer mówił: 
“Wzmianka o grożącej rewolucji nasuwa przypusz-
czenie, że Polacy byli poinformowani również o wy-
wrotowych planach grupy admirała Canarisa. Grupa 
Canarisa, w której skład wchodziło szereg genera-
łów niemieckich z generałami Beckiem i Haiderem 
na czele, przygotowywała nieudany zamach w roku 
1938 oraz drugi nieudany zamach na Hitlera w lip-
cu roku 1944.”

Stahmer w dłuższym wywodzie uzasadnia następ-
nie, iż postanowienia  konwencji  haskiej  nie  mogą 
mieć zastosowania w nowoczesnej wojnie. Postano-
wienia te wychodziły z założenia walki lądowej, nie 
uwzględniając warunków walki lotniczej, gospodar-
czej i psychologicznej. Stwarza to w prawodawstwie 
lukę, którą zapełni tylko stara zasada Hugo Grotiusa: 
“Wszystko jest na wojnie dozwolone.”

Tłomacząc, że brytyjska blokada morska skiero-
wana była zarówno przeciwko wojsku jak i ludności 
cywilnej Stahmer podkreśla, iż wyjątkowa sytuacja 
zmusiła Niemcy do korzystania z pomocy gospodar-
czej krajów okupowanych. Zagadnienie, jak dalece 
Goering, jako pełnomocnik planu czteroletniego, dzia-
łający w imieniu państwa i Führera jest odpowiedzial-
ny za dekrety i politykę konfiskat w krajach okupowa-
nych — pozostaje kwestią sporną. Wbrew zeznaniom 
Franka oraz przedstawiciela Goeringa Muehlmana—
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Stahmer twierdzi, że Goering nie był bezpośrednio 
“zamieszany w sprawę zabezpieczenia polskich dzieł 
sztuki. Prywatna kolekcja Goeringa zawierała dzieła 
sztuki skonfiskowane we Francji, dekretem Hitlera, 
od zbiegłych Żydów na korzyść Rzeszy. Przez akt kon-
fiskaty dawni właściciele stracili prawo własności na 
rzecz Rzeszy. Georing nabywa od Rzeszy prawo wła-
sności czyli jest prawowitym właścicielem.”

Co się tyczy sprawy obozów koncentracyjnych i Ge-
stapo, których Goering był twórcą, a nawet przez pe-
wien czas szefem, Stahmer stwierdza iż “policja jest 
w każdym państwie narzędziem siły polityki wewnętrz-
nej. Obozy koncentracyjne miały na celu odosobnienie 
ludzi nieprawomyślnych politycznie, którzy mogli oka-
zać się niebezpiecznymi dla nowego państwa. Więźnio-
wie mieli być uwolnieni po dostosowaniu się do nowych 
warunków politycznych, względnie w chwili, gdy pań-
stwo będzie tak silne, że nie potrzebuje się niepokoić ich 
działalnością. Za czasów Goeringa obozy koncentracyj-
ne nie były miejscami kaźni, w jakie następnie się prze-
kształciły.” Stahmer odrzuca dalej odpowiedzialność 
Georinga za politykę przeciwko Żydom.

Zbrodnia katyńska
Jako ostatni punkt swego przemówienia dr. Stah-

mer wysunął sprawę morderstwa oficerów polskich 
w Lasku Katyńskim.

Omówiwszy pokrótce punkty oskarżenia proku-
ratury sowieckiej, iż polscy oficerowie jeńcy z trzech 
obozów koło Smoleńska zostali na jesieni roku 1941 
rozstrzelani w Lasku Katyńskim przez 537. pułk łącz-
ności, pod dowództwem płk. Ahrensa przy pomocy 
porucznika Hodt’a — Stahmer stwierdził, że oskarże-
nie to, oparte na wynikach badań Rosyjskiej Komisji 
Nadzwyczajnej, nie zostało udowodnione. Na poparcie 
swego stanowiska Stahmer przytacza następujące ar-
gumenty: Odpowiedzialność osobista pułk. Anrensa 
jest  wykluczona.  Oskarżyciele  twierdzą,  że  mord 
popełniony został we wrześniu 1941 r. Ahrens przy-
był w okolice Smoleńska dopiero w końcu roku 1941.

Stahmer mówi: “Następujące fakty zaprzeczają moż-
liwości, aby morderstwo popełnione było przez 537. 
pułk łączności, czy też jakąkolwiek inną jednostkę. 
Gdyby jeńcy polscy byli na terenie Smoleńska przed 
wkroczeniem wojsk niemieckich —  staliby  się  auto-
matycznie niemieckimi jeńcami wojennymi. Przyby-
cie tak olbrzymiej grupy musiałoby być notyfikowa-
ne w dowództwie Grupy Armii,  czemu zaprzeczyli 
przed  Trybunałem  świadkowie. Żaden z naocznych 
świadków nie potwierdził obecności oficerów polskich 
w obozach w chwili przybycia oddziałów niemieckich. 
Przewożenie jeńców z obozów do Lasku Katyńskiego 
musiałoby zwrócić uwagę ludności cywilnej. Tak samo 
mieszkańcy cywilni, zamieszkali w pobliżu Zamku 
Dnieprowego byli w ścisłym kontakcie z personelem 

dowództwa tam zamieszkałego. Tymczasem brak jest 
świadków z pośród tych mieszkańców. Niemcy nigdy 
nie  byliby  wybrali  Lasku  Katyńskiego  na  miejsce 
tak masowego morderstwa. Masowy grób położony 
jest kilkadziesiąt metrów od drogi, prowadzącej do 
Zamku Dnieprowego. Wszelkie operacje na tej dro-
dze, jak również ruch kołowy, ruch na głównej szosie 
Witebsk-Smoleńsk mogą być dostrzeżone przez lud-
ność okoliczną.”

“Oskarżona jednostka 537. pułk łączności jest od-
działem ściśle technicznym, a więc jak najmniej nadaje 
się do wykonania tego rodzaju egzekucji. Zamaskowa-
nie grobów w tak szybkim czasie jest wykluczone.”

Stahmer twierdzi, że zeznania prof. Bazylewskie-
go, świadka przedstawionego przez obronę sowiecką 
nie są przekonywujące. Bazylewski otrzymał te wia-
domości z drugiej ręki, sam zaś żadnych Polaków nie 
widział. Stahmer krytykuje również zeznania profeso-
ra bułgarskiego Markowa, który nie zgłosił uprzednio 
swych zastrzeżeń co do procedury badań zastosowanej 
przez Komisję ekspertów medycyny sądowej powoła-
nej z inicjatywy niemieckiej.
Zeznania Markowa, który twierdzi, że ekshumo-

wane zwłoki oficerów polskich były w ubraniach zi-
mowych  są  jeszcze  jednym argumentem przeciwko 
twierdzeniu, iż zbrodnia w Lasku Katyńskim popeł-
niona została przez Niemców. Prokuratura sowiecka 
twierdzi bowiem, że mord popełniony został na jesie-
ni roku 1941.

Twierdzenie, że oficerowie polscy byli rozstrzeliwa-
ni z broni niemieckiej, Stahmer tłomaczy faktem, że 
wielkie ilości broni i amunicji niemieckiej eksporto-
wano na Wschód.

Stahmer zakończył następującymi słowami: “Zada-
niem Trybunału jest stwierdzenie, czy polscy ofice-
rowie  zostali  zamordowani  po  zdobyciu  Smoleńska 
przez Niemców, wtedy wina Niemców zostałaby udo-
wodniona. W przeciwnym razie zarzut ten należało-
by skreślić z aktu oskarżenia.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1946, nr 158 z 8 lipca, s. 4.
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W związku z procesem norymberskim, poseł Sto-
kes spytał Naczelnego Prokuratora “z jakiego powodu 
zbrodnia katyńska, której ofiarą padło 10 tysięcy za-
mordowanych oficerów polskich, nie została poruszo-
na w trakcie procesu?”

W imieniu Naczelnego Prokuratora odpowiedział 
Główny Solicitor (—obaj są młodszymi ministrami, 
fachowcami prawnymi w rządzie —): “Pan poseł myli 
się. Sprawa ta była poruszana, a prokurator sowiecki, 
podobnie jak obrońcy, przedłożyli materiały dowodo-
we. Odsyłam pana posła do sprawozdań z 14 lutego 
oraz 1 i 2 lipca r.b.”
Poseł Stokes: “Czy pan minister wie, że sprawa ta 

była kilkakrotnie odraczana na wniosek Naczelnego 
Prokuratora (brytyjskiego)? Wobec tego, że jednak 
rozpatrywano tę sprawę w Norymberdze, chciałbym 

spytać, czemu nie zwrocono się o materiały dowo-
dowe do Polaków? Czemu również nie wspomniano 
o tym, że od końca kwietnia 1940 r. nic nie słyszano 
o żadnym z 10 tysięcy zamordowanych oficerów?”
Główny Solicitor (major Sir Frank Soskice): “Zale-

żało to całkowicie od obu stron. Prokuratorzy powołali 
się na dowody, jakie posiadali i które uważali za wła-
ściwe. Obrońcy postąpili napewno w taki sam sposób.” 
Sir Frank miał na myśli zarówno prokuratora sowiec-
kiego, jak też niemieckich adwokatów, występujących 
w roli obrońców przed Trybunałem norymberskim.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1946, nr 176 z 29 lipca, s. 1.

Dziś  po  południu  zakończy  się  najdłuższy  i  najbardziej  dramatyczny  proces w historii. Dwudziestu 
jeden głównych niemieckich przestępców wojennych usłyszy wyrok, który przypieczętuje ich potępiając 
jednocześnie po wszystkie czasy ogromne zbrodnie niemieckie.
Norymberga była kolebką niemieckiego ruchu narodowo socjalistycznego i słusznie jest teraz miejscem, 

gdzie sądzono zbrodnie Hitlera.

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyroku Norymber-
ga została hermetycznie zamknięta już od niedzieli 
wieczorem. Dostać  się  do Norymbergi mogły  tylko 
nieliczne osoby, posiadające odpowiednie przepustki.
Gmach,  w  którym  zasiada  Międzynarodowy 

Trybunał jest specjalnie silnie strzeżony. Posterun-
ki  żandarmerii  są wzmocnione,  a  ulice w  pobliżu 
gmachu sądowego patrolowane są stale przez czołgi 
i samochody pancerne.
Wyrok, obejmujący 250 stron maszynopisu roz-

począł  odczytywać w poniedziałek  rano przedsta-
wiciel  prokuratury  brytyjskiej,  sędzia  Lawrence. 
Po nim kolejno czytali wyrok przedstawiciele pro-
kuratury Stanów Zjednoczonych, Francji  i Związ-
ku Sowieckiego.
Z  części  odczytanego dotychczas wyroku wyni-

ka,  że  Trybunał  nie  uznał  za  zbrodnicze  organi-
zacje  i  instytucje:  były  rząd Rzeszy,  sztab  główny 
i naczelne dowództwo,  to znaczy, że sama przyna-
leżność do tych organizacji nie jest przestępstwem, 
natomiast  członkowie  tych  organizacji  mogą  być 
oskarżani indywidualnie.
Organizacje SS, SI) i Gestapo uznane zostały za 

zbrodnicze, stosownie do aktu oskarżenia.

Cele i metody partii  
hitlerowskiej

Janusz Laskowski korespondent “Dz. Polskiego i Dz. 
Żołnierza” oraz PAT donosi w dn. 30. września:

Przepełnienie na sali sądowej po miesięcznej prze-
rwie przeszło wszelkie oczekiwania. Jedynie sowiec-
cy korespondenci są nieliczni. Oskarżeni zachowują 
spokój, chociaż na twarzach niektórych z nich widać 
wyraźnie podniecenie. Podczas przerwy przed wyro-
kiem oskarżeni nie stykali się ze sobą. Dzisiaj witają się 
z sobą dopiero na sali sądowej. Z tych przywitań moż-
na określić stopień serdeczności i przyjaźni pomiędzy 
nimi. Goering ściska mocno dłoń Doenitza, Raedera, 
Keitla i Jodla. Speer zatrzymuje się przy Schirachu 
przechodząc na swoje miejsce. Schirach jest niezwykle 
blady — zdenerwowanie widać na nim wyraźnie. Hans 
Frank zapada natychmiast w zadumę, ciężko wspierając 
głowę na ręce!
Pierwsza część wyroku  jest wielkim przeglądem 

politycznym. Obejmuje  ona  okres  powstania  partii 
hitlerowskiej, metod stosowanych przez nią od same-
go początku i zakładających wojnę jako jedyny spo-
sób dojścia Niemiec do potęgi światowej.
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Hitler chciał wojny z Polską

Przy omawianiu objęcia przez Hitlera władzy 
w Rzeszy Trybunał podkreślił role jaką odegrali Go-
ering, Pappen i Schacht, udzielając mu najdalej idącej 
pomocy. Trybunał uznał, iż pierwszym aktem, ujaw-
niającym spisek przeciw pokojowi był Anschluss, 
pierwszym zaś krokiem agresji — napad na Polskę.
“Wojna z Polską nie  spadła  jak grom z  jasnego 

nieba” —  stwierdził  Trybunał.  Hitler  zdecydował 
się na wojnę od dawna i nie szukał pokojowego roz-
strzygnięcia konfliktu, uważając wojnę za podstawę 
swojej polityki.

Dowody tego Trybunał widzi rozbrojeniach opar-
tych na dokładnie wypracowanym planie. W tej dzie-
dzinie jest aż za wiele oświadczeń i dokumentów, na 
które powołuje się Trybunał.

Przedpołudniowa poniedziałkowa sesja zakończyła 
sprawę zbrodniczych agresji niemieckich. Trybunał 
stwierdził, że w tej dziedzinie ”rozpoczęta  w  dniu 
1-szym września 1939 r. wojna przeciw Polsce była 
w  najpełniejszym  znaczeniu  wojną  agresywną.” 
Agresję na Danię Trybunał określił następująco: 
“Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tej agresji.” 
Niemiecką akcję w Norwegii Trybunał uznał nie za 
“obronną”, lecz za agresję. Inwazja Belgii, Holandii 
i Luksemburga “nie miała żadnego uzasadnienia”. Tak 
samo Trybunał ustosunkował się do agresji na Jugosła-
wię i Grecję.

Powołując się na oświadczenia oskarżonych o rzeko-
mych zamiarach sowieckich ataku na Niemcy, Trybunał 
stwierdził: “Jest niemożliwością przypuszczać, aby ten 
pogląd opierał się na uczciwych przesłankach.”

Pierwszy dzień odczytania wyroku przyniósł do-
tychczas zdecydowane potępienie “spisku przeciw 
pokojowi” oraz stwierdzenie całkowicie nieuzasad-
nionych agresji hitlerowskich.

Sprawa Katynia —  
niewyjaśniona i otwarta

Sprawa mordowania i znęcania się Niemców nad 
jeńcami wojennymi znalazła w wyroku Trybunału 
obszerne omówienie. Trybunał uznał Niemców za 
winnych pogwałcenia prawa międzynarodowego w tej 
dziedzinie oraz wyliczył szereg wypadków zbrodni-
czego postępowania niemieckiego wobec jeńców wo-
jennych. Przypominając zamordowanie 50 oficerów 
lotnictwa brytyjskiego, którzy uciekli z obozu Sagan 
oraz inne wypadki mordowania alianckich jeńców 
wojennych. Trybunał  nie  wymienił  sprawy  Katy-
nia. Zwraca uwagę fakt, iż przytaczane przykłady 
są niewspółmiernie mniejsze co do liczby ofiar, niż 
mord katyński.
Wnioskuje się z  tego, że Trybunał uznał za nie-

wystarczające dowody, przedstawione przez oskar-
życieli sowieckich. Dowody te miały świadczyć, ja-
koby Niemcy  byli  sprawcami  tej  zbrodni.  Sprawa 
mordu katyńskiego pozostaje — jak dotąd — nie-
wyjaśniona i otwarta.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1946, nr 231  
z 1 października, s. 1.

Wczoraj  w  południe,  w  kolebce  ruchu  narodowo-socjalistycznego w Norymberdze  ogłoszono wyrok 
Międzynarodowego Trybunału Wojennego na głównych niemieckich przestępców wojennych, którzy przez 
swe zbrodnie sprowadzili na świat ogrom niewypowiedzianych cierpień i nieszczęść.
Proces zakończony wczoraj był najdłuższym w dziejach, bo też długa była lista zbrodni niemieckich.
Zabrakło  na  ławie  oskarżonych  arcyzbrodniarzy: Hitlera, Himmlera  i Goebbelsa,  którzy  stchórzyli 

i pozbawili się życia.
Skazanie na śmierć przez powieszenie 12-tu głównych zbrodniarzy niemieckich z Goeringiem na czele 

jest aktem o historycznym znaczeniu. Zasądzenie na śmierć przez powieszenie wojskowych, zasiadających 
na ławie oskarżenia, świadczy, że są oni uważani za zwykłych zbrodniarzy, którzy nie są godni śmierci 
przez rozstrzelanie.
Z polskiego punktu widzenia należy podkreślić, że niemieckie zbrodnie wojenne wobec Polski zostały 

stosunkowo szeroko uwzględnione w motywach i uzasadnieniu wyroku. Jest faktem niezmiernie charak-
terystycznym, że pomimo dość szczegółowego potraktowania agresji na Polskę oraz zbrodni popełnianych 
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na  Polakach  —  uzasadnienie  wyroku  pomija  zu-
pełnym milczeniem sprawę masowego morderstwa 
w lesie katyńskim. W tych warunkach wydaje się być 
rzeczą oczywistą, że Trybunał nie mógł uznać spra-
wy Katynia za wyjaśnioną.

Na śmierć przez powieszenie skazani zostali:
Herman Goering (lat 52), były następca Hitlera i szef 

Luftwaffe.
Joachim von Ribbentrop  (lat 53), b. minister spraw 

zagr.
Wilhelm Keitel  (lat 63), b. naczelny dowódca armii 

niemieckiej.
Ernst Kaltenbrunner (lat 43), b. zastępca Himmlera.
Alfred Rosenberg (lat 53), b. minister okupowanych 

wschodnich terytoriów.
Hans Frank (lat 46), b. gubernator generalny Polski.
Wilhelm Frick (lat 69), b.“protektor” Czech i Moraw. 
Julius Streicher (lat 61), b. wydawca żydożerczego pi-

sma “Der Stuermer.”
Fritz Sauckel (lat 51), b. szef hitlerowskiego “Frontu 

Pracy.”
Alfred Jodl (lat 56), b. szef Sztabu od r. 1942 do 1945.
Arthur Sayss-Inquart (lat 54), b. gubernator Austrji 

po Anschlussie i b. komisarz okupowanej Holandii.
Martin Bormann (skazany zaocznie) (lat 46), b. za-

stępca Hitlera.

Na dożywotnie więzienie:
Rudolf Hess (lat 52), b. zastępca Hitlera.
Walter Frank (lat 56), prezydent Banku Rzeszy.
Erich Raeder (lat 70), b. admirał, szef niemieckiej mar. 

wojennej.

Na 20 lat więzienia:
Baldur von Schirach (lat 39), b. przewódca “Hitler-

jugend.”
Albert Speer (lat 40), b. minister uzbrojenia.

Na 15 lat więzienia:
Constantin von Neurath (lat 73), b. “protektor” Czech 

i Moraw (1939-1941 r.).

Na 10 lat więzienia:
Karl Doenitz (lat 55), b. dowódca niem. floty podwod-

nej a potem całej mar. woj.

Uniewinnieni zostali:
Hjalmar Schacht (lat 69), b. prezydent Banku Rzeszy 

i minister gospodarki.
Franz von Pappen  (lat 66), b. ambasador w Austrii 

i Turcji.
Hans Frietsche (lat 46), prawa ręka Goebbelsa w mini-

sterstwie propagandy.

Wyrok nie jest jednomyślny
Po odczytaniu wyroku przedstawiciel prokuratury 

brytyjskiej sędzia Lawrence oświadczył, że delegat 
sowiecki zasiadający w Międzynarodowym Trybunale 
Wojskowym sprzeciwił się wydaniu uniewinniające-
go wyroku na Schachta, von Pappena i Frietschego.
Pozatem delegat sowiecki przeciwny był wyroko-

wi wydanemu na Hessa. Według niego Hess winien 
być skazany na śmierć.

Wreszcie delegat sowiecki wyraził opinię, że gabi-
net Rzeszy, naczelne dowództwo oraz sztab główny 
powinny być uznane za organizacje, względnie  in-
stytucje kryminalne.

Hans Frank
Kat  Polski  —  Hans  Frank  został  uznany  win-

nym popełnienia przestępstw wymienionych w dzia-
le  3-cim  i  4-tym aktu oskarżenia — przestępstwa 
wojenne: mordowanie, nieludzkie traktowanie lud-
ności  krajów  okupowanych,  deportacje  cywilnej 
ludności  na  roboty  przymusowe,  rozstrzeliwanie 
zakładników,  rabowanie  publicznej  i  prywatnej 
własności, wprowadzanie zasady odpowiedzialności 
zbiorowej,  germanizowanie  okupowanych  teryto-
riów oraz zbrodnie przeciw ludzkości — nieludzkie 
postępowanie Niemców w stosunku do ludności cy-
wilnej, tak w czasie wojny jak i przed wojną, mordo-
wanie, eksterminacje, deportacje  i prześladowania 
ze względów politycznych, rasowych i religijnych.

Hans Frank uniewinniony został z działu 1-go aktu 
oskarżenia, czyli udziału w spisku. Z działu 3-go (zbrod-
nie przeciw pokojowi) Hans Frank nie był oskarżony.

W uzasadnieniu wyroku śmierci na Franka Trybunał 
stwierdził, że był on świadomym i chętnym w przepro-
wadzaniu terroru w Polsce, który spowodował śmierć 
wielu tysięcy ludzi.
Celem  polityki  Franka  było,  jak  sam  to  przy-

znał, utworzenie z Polaków — niewolników Wiel-
kich Niemiec. Prowadził on rządy terroru na wiel-
ka  skalę,  utworzył  obozy koncentracyjne  i  z  jego 
rozkazu masowo rozstrzeliwano zakładników pol-
skich. Frank zapoznał policję niemiecka ze swymi 
planami  likwidacji  tysięcy Polaków a  szczególnie 
polskiej  inteligencji  oraz  realizował  swój  zamiar 
wygładzenia kraju przez wysyłkę żywności z Pol-
ski i polskich rąk roboczych do Niemiec.

Był on odpowiedzialny za utworzenie ghett oraz 
systematyczne i brutalne wyniszczanie Żydów.

[...]

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1946, nr 232  
z 2 października, s. 1.
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Wyrok na zbrodniarzy hitlerowskich został wy-
konany. Jeden tylko Goering poraz ostatni w swym 
zbrodniczym życiu oszukać zdołał świat; jego samo-
bójstwo powinno być ostrzeżeniem przed nieocenia-
niem przedsiębiorczości i determinacji hitlerowców, 
którzy bynajmniej nie kapitulują wobec wyroków 
świata cywilizowanego.

Niemniej przeto wraz z wykonaniem wyroku 
skończył się ostatni akt wielkiego dramatu norym-
berskiego. Nadeszła teraz chwila zwrócenia uwagi 
na zagadnienia wciąż nierozwiązane i zbrodnie, które 
pozostały w dalszym ciągu nieukarane, czy niewy-
jaśnione.

Trzeba w szczególności powrócić do decyzji Try-
bunału opuszczenia w motywach wyroku zbrodni ka-
tyńskiej, jako jednej z tych zbrodni, za które skazani 
zostali przywódcy Niemiec hitlerowskich.

W akcie oskarżenia figurowało, jak wiadomo, zda-
nie obciążające podsądnych odpowiedzialnością za 
zamordowanie 11 tysięcy oficerów polskich w Ka-
tyniu. Zdanie to znalazło się w akcie oskarżenia na 
skutek żądania sowieckiego. Rozumiemy dlaczego 
Rosjanie nalegali by punkt ten figurował w akcie 
oskarżenia. Liczyli oni że skazanie zbrodniarzy nie-
mieckich również i za Katyń raz na zawsze zamknie 
tę sprawę.

Można było sądzić, że obrona niemiecka podchwy-
ci sprawę katyńską, aby zaatakować akt oskarżenia 
w jego najsłabszym punkcie. Stało się jednak inaczej; 
wysiłki obrony niemieckiej w tej sprawie były raczej 
formalne i bardzo wstrzemięźliwe. Nie włożyła ona 
żadnej energii w próbę wykazania, że oskarżenie jest 
fałszywe.

Dlaczego obrona zrezygnowała ze swego najsil-
niejszego atutu? Motyw mógł być tylko jeden. Obrona 
niemiecka zdawała sobie sprawę, że wobec bezmiaru 
zbrodni dokonanych przez oskarżonych, ewentual-
ne oczyszczenie ich z zarzutu dokonania tej jednej 
zbrodni nie wpłynęłoby bynajmniej na wyroki. Czuła 
natomiast, że sprawa ta otwiera olbrzymie możliwo-
ści, jeśli chodzi o przyszłe próby podważenia autory-
tetu Trybunału. Obrona myślała kategoriami historii 
i powiedziała sobie: Jeżeli Trybunał popełni ten błąd 
by skazać oskarżonych również i za zbrodnie, której 
popełnienia udowodnić im trudno, to nadejdzie dzień 
gdy na tej podstawie będzie można zaatakować cały 
werdykt.

Trybunał norymberski uniknął tej pułapki.
W rezultacie decyzji Trybunału, skreślającej de 

facto punkt dotyczący Katynia z oskarżenia norym-
berskiego, całe zagadnienie odpowiedzialności za 
Katyń pozostaje otwarte. Ta ponura zbrodnia, jedna 

z największych jakie zostały w tej wojnie dokonane, 
nadal jest oficjalnie niewyjaśniona, a winni jej doko-
nania nie są pociągnięci do odpowiedzialności. Mord 
dokonany na 50 lotnikach RAF’u został w Norymber-
dze ukarany; mord na 11,000 oficerów polskich pozo-
staje bezkarny

Oczywiście nie jest to jedyny problem, który po-
zostaje otwarty. Powszechnie uznaje się, że wyrok 
norymberski nie rozstrzygnął bynajmniej w sposób 
ogólny sprawy odpowiedzialności za zbrodnie prze-
ciw pokojowi, czy zbrodnie przeciwko ludzkości. Te 
same zbrodnie za które zawiśli wczoraj na szubienicy 
zbrodniarze hitlerowscy, były popełniane przez in-
nych. Nie tylko Niemcy przeprowadzali deportację, 
tworzyli obozy koncentracyjne i torturowali więź-
niów.

Jednakże między tymi szerszymi zagadnieniami 
innych zbrodni wojennych a sprawą Katynia jest jed-
na zasadnicza różnica. Zbrodnia katyńska, w przeci-
wieństwie do tamtych zbrodni, była już wniesiona na 
forum sądu międzynarodowego. Figurowała w akcie 
oskarżenia, powoływano na nią świadków, musiała 
być przedmiotem dyskusji Trybunału, zanim zadecy-
dował skreślić ją z motywów wyroku.

I dlatego nie powinna teraz pójść w zapomnienie. 
Skoro pośrednio Trybunał stwierdził, że Rosjanie nie 
przeprowadzili dowodu winy przywódców niemiec-
kich w sprawie Katynia, to mamy prawo domagać się 
nowych wysiłków dla ustalenia i ukarania prawdzi-
wych winowajców.

A. B.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1946, nr 245  
z 17 października, s. 2.
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Genewa, w styczniu 1947 r.
Profesor medycyny sądowej na uniwersytecie ge-

newskim dr Franciszek Naville był członkiem między-
narodowej komisji ekspertów, która na żądanie władz 
niemieckich oraz niemieckiego i polskiego C.K. badała 
w kwietniu 1943 r. zwłoki oficerów polskich odnalezio-
ne w lesie katyńskim. Jego sława naukowa oraz fakt, iż 
jest on obywatelem państwa neutralnego sprawiły wiele 
kłopotu władzom sowieckim. Ekspert bułgarski dał się 
jakoś nakłonić do odwołania swego orzeczenia i pod-
pisania przeciwnego. Zdanie ekspertów norweskiego 
i węgierskiego można było ostatecznie podważyć zarzu-
tem, iż są oni obywatelami państw osi lub okupowanych 
przez Niemcy w czasie wojny. Ale co zrobić ze Szwaj-
carem, którego kompetencji ani bezstronności zakwe-
stionować poważnie nie można? Szwajcarska “partia 
pracy” (taką nazwę przyjęli tutejsi komuniści) podję-
ła próbę podważenia opinii prof. Naville  i  ...oddała 
niedźwiedzią przysługę swoim panom moskiewskim. 
Wskutek wniesionej przez nią interpelacji w Grand Con-
seil kantonu genewskiego, prof. Naville złożył obszerny 
raport, który odczytany został w piątek dnia 17 stycznia 
na posiedzeniu Grand Conseil przez przewodniczącego 
“Conseil d’Etat,” będącego zarazem kantonalnym “mi-
nistrem” oświaty. Raport ten zawiera wiele elementów 
niewątpliwie interesujących dla polskiego czytelnika, 
dlatego podajemy go poniżej w obszernym streszczeniu.

Raport rozpoczyna prof. Naville od podkreślenia, iż 
interpelacja zmusza go do wyjścia z pewnej rezerwy 
i przerwania milczenia w sprawie Katynia, milczenia, 
które sam sobie nałożył rozmyślnie od przeszło lat 
trzech uważając, że “tylko i wyłącznie Polacy mogli-
by wziąć odpowiedzialność za sprowokowanie w tej 
sprawie debaty publicznej, której konsekwencje nie 
mogą być przewidziane.” Następnie przypomina on 
fakty odkrycia grobów katyńskich, interwencji rządu 
polskiego i PCK, zerwania z tego powodu stosunków 
dyplomatycznych przez ZSSR z rządem polskim, po-
wołania przez niemieckie władze sanitarne komi-
sji ekspertów złożonej z lekarzy nie—niemieckich 
z udziałem lekarzy państw neutralnych. Podkreśla on 
również swój stały, od roku 1914 jeszcze datujący się, 
stosunek negatywny do Niemców i ich polityki zagra-
nicznej. Było to nawet powodem, iż początkowo chciał 
odmówić zaproszeniu, uległ jednak argumentom sze-
regu osobistości, tym bardziej, że Rosja sowiecka od-
mówiła — w przeciwieństwie do wszystkich innych 
państw wojujących — dostarczenia MCK spisu jeńców 
polskich i że MCK oraz PCK od dłuższego już czasu 

nie miały żadnych wiadomości o przeszło 10 tysiącach 
oficerów polskich, wziętych do niewoli przez Rosjan.

Sprawa honorarium
Interpelanci, chcąc podważyć opinię prof. Naville 

insynuowali, że pobrał on od Niemców ogromne ho-
norarium za swe uczestnictwo w komisji ekspertów 
i swoje orzeczenie. Prof. Naville wyjaśnia, że za swą 
pracę, która zajęła mu łącznie z podróżą prawie sześć 
tygodni czasu nie pobrał żadnego wynagrodzenia 
w żadnej formie ani od Niemców ani od Polaków. Swo-
je stanowisko odnośnie możliwości pobrania wynagro-
dzenia w takiej sprawie precyzuje prof. Naville, jak 
następuje: “Jeżeli kraj jakiś poćwiartowany przez armie 
dwóch potężnych sąsiadów dowiaduje się, że zamordo-
wano prawie 10,000 jego oficerów, którzy nie popełnili 
innej zbrodni, jak tylko tę, iż bronili swojej ojczyzny, 
i stara się stwierdzić w jakich okolicznościach mogło 
to nastąpić, nie byłoby przyzwoicie zażądać honora-
riów za udanie się na miejsce aby przyczynić się do 
odsłonięcia rąbka tajemnicy, która i dziś jeszcze otacza 
okoliczności aktu tak nikczemnego w swej podłości 
i tak sprzecznego ze zwyczajami wojennymi.”

Prawda o nacisku Gestapo
Prof. Naville odrzuca kategorycznie zarzut, jakoby 

prace komisji ekspertów odbywały się pod kontrolą 
i naciskiem gestapo czy innych czynników niemiec-
kich, co insynuowali interpelanci, zgodnie zresztą z tezą 
sowiecką. “… Mogę zapewnić, że przeprowadzaliśmy 
nasze  prace  ekspertyzy  w  zupełnej  wolności.  Nie 
zaobserwowałem żadnego śladu najmniejszej presji 
ani wobec mnie samego ani wobec innych eksper-
tów. Dyskutowaliśmy między sobą zagadnienie w zu-
pełnej wolności i w nieobecności Niemców … Poru-
szałem się zupełnie swobodnie zarówno w Katyniu, 
jak w Berlinie bez niczyjego towarzystwa ani nadzo-
ru, a ponieważ dwaj z pośród nas znali język rosyjski, 
mogłem wiele razy rozmawiać za ich pośrednictwem 
z wieśniakami i jeńcami rosyjskimi …”

Autopsja i jej rezultaty
“Przeprowadziliśmy osobiście i w zupełnej swo-

bodzie autopsję całkowitą 10 trupów, które polecili-
śmy wybrać w naszej obecności z dolnych pokładów 
wspólnych fos dotąd nieopróżnionych. Podyktowali-
śmy protokoły tych autopsji również zupełnie swobod-
nie bez żadnej interwencji lekarzy niemieckich. Prze-
prowadziliśmy również zupełnie swobodnie badanie 
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około setki trupów w momencie kiedy je wydobywa-
no w naszych oczach ze wspólnych dołów. Osobiście 
znalazłem w ubraniu jednego z tych trupów cygar-
niczkę drewnianą z wyrzeźbionym napisem Kozielsk 
i w mundurze drugiego pudełko zapałek rosyjskich 
fabryki leżącej w prowincji Oreł …”

Następnie prof. Naville opisuje w jaki sposób robio-
na była autopsja i wymienia organa i narządy, na któ-
re zwrócono specjalną uwagę w celu ustalenia przy-
puszczalnej daty śmierci. Stwierdza on na koniec, że 
w rezultacie autopsji było niemożliwością przyjąć, iż 
śmierć nastąpiła później niż przed trzema laty.

Raport ekspertów i prof. Marko�
“… Byliśmy również całkowicie swobodni w dysku-

sji między nami na temat naszych spostrzeżeń oraz re-
dakcji naszego raportu … Wszyscy eksperci zebrali się 
w piątek dnia 30 kwietnia po południu dla przedysku-
towania i ustalenia planu redakcji naszego sprawozda-
nia. W dyskusji tej, która toczyła się również w zupełnej 
swobodzie, wzięli udział jedynie lekarze. Definitywny 
projekt raportu został opracowany przez kilku z pośród 
nas i przedstawiono mi go do podpisu w sobotę I-go 
maja o godz. 3-ciej rano. Zrobiłem kilka uwag i zażą-
dałem kilku zmian i poprawek, co zostało natychmiast 
uwzględnione. Nie wiem czy miano jednakowe względy 
w stosunku do uwag i zastrzeżeń, które miał sformuło-
wać dr. Markoff z Bułgarii, nie przypominam sobie rów-
nież, czy zabierał on głos w czasie naszego posiedzenia, 
na którym dyskutowaliśmy raport. Byłem jednaj obecny, 
kiedy podpisywał on nasz protokół w sobotę dnia 1-go 
maja około południa i mogę zaświadczyć, że nie sfor-
mułował  on wtedy  żadnego  zastrzeżenia. Nie wiem 
czy mógł on doznać przymusu ze strony władz swego 

kraju, bądź przed udaniem się do Katynia, bądź w mo-
mencie, gdy wyparł się on swego podpisu, kiedy został 
oskarżony o kolaboracjonizm i kiedy zadeklarował, że 
działał pod przymusem, jednakże z całą pewnością nie 
doznał on żadnego nacisku czy przymusu w czasie prac 
komisji, której był członkiem. Zresztą dokonał on w na-
szej obecności autopsji trupa nr. 827, z której podykto-
wał protokół, którego kopię posiadam …”

Polemika końcowa
Po odczytaniu powyższego raportu prof. Naville, 

przewodniczący rządu kantonalnego stwierdził w imie-
niu tegoż rządu, że postępowanie prof. Naville było 
całkowicie zgodne z etyką zawodową i honorem i że 
raport jego całkowicie uzasadnia konkluzje jego po-
przedniego raportu z roku 1943. Następnie zabrał głos 
przedstawiciel interpelantów, powtarzając swe poprzed-
nie zarzuty pod adresem prof. Naville i stwierdzając, 
że dla niego jedynie bezstronne jest śledztwo przepro-
wadzone przez władze sowieckie. W odpowiedzi na to 
oświadczenie, zabrał głos ponownie przewodniczący 
“Conseil d’Etat:” “… jeżeli profesor bułgarski Markoff 
działał rzeczywiście pod wpływem, to nie można po-
wiedzieć czy było to w czasie ekspertyzy pod wpły-
wem bagnetów niemieckich, czy w trzy lata później, 
w swoim kraju, pod wpływem bagnetów rosyjskich. 
Tajemnicę  Katynia  poznamy  dopiero  wtedy,  gdy 
rząd  polski,  wolny  i  demokratyczny,  zarządzi  sam 
przeprowadzenie bezstronnego dochodzenia.”

Należy zeznaczyć, że powyższa dyskusja publiczna 
na temat sprawy katyńskiej odbiła się dość głośnym 
echem w prasie szwajcarskiej.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1947, nr 20 z 23 stycznia, s. 2.

O KATYNIU WE WŁOSZECH
Pani M. de Wyss w interesującym dzienniku “Rzym 

pod terrorem”4 notuje 5 maja 1943: “Przez kilka tygo-
dni Polska i jej losy zajmowały wybitne miejsce w pro-
pagandzie włoskiej. Straszliwy katyński mord masowy 
opisywano niezmiernie szczegółowo. Na murach mia-
sta pojawiły się okropne i potworne fotografie. W ko-
mentarzach na temat „obojętności ” Brytanii w spra-
wie nieporozumień rosyjsko-polskich, sugerowano, 
że jeżeli Anglosasi w podobny sposób traktują swoich 
wiernych sojuszników, los ich dawnych nieprzyjaciół 
będzie nie do zniesienia Miało to na celu wyperswado-
wanie Włochom wszelkich myśli o pokoju odrębnym.

Niektóre koła włoskie — zaznacza pani de Wyss — 
zdają sobie sprawę z niewybaczalnych błędów Niem-
ców w krajach okupowanych. Były ambasador włoski 

w Warszawie Bastianini, za aprobatą samego Mus-
soliniego przekładał Niemcom, aby skorzystali wra-
żenia, jakie w Polsce zrobiły odkrycia katyńskie i aby 
proklamowali niepodległość państwa polskiego, pocią-
gając przynajmniej część Polaków. Ale Niemcy czują 
się bardzo silni, gdyż odpowiedzieli, że na to jeszcze 
za wcześnie.

Pani de Wyss pisze: „Z. bardzo wybitny faszysta, 
powtarzając mi to, dodał: „żadne zwycięstwa wojskowe 
nie zrównoważą popełnionych przez Niemców błędów 
politycznych, które wynikają z ich charakteru.”

4) Rome under the Terror, by M. de Wyss. Londyn. Robert 
Hale 1945; str. 218 i 2nl.i tabl. 8

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1947, nr 84 z 10 kwietnia, s. 2.
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Na łamach “Daily Telegraph” ukazał się wczoraj 
list Aleksandra Bregmana, który w nawiązaniu do 
zakończonego właśnie procesu zbrodniarzy wojen-
nych niemieckich, winnych zamordowania 50 lotni-
ków sojuszniczych ze Stalagu Luft III, zwraca uwa-
gę na  fakt, że winni mordu katyńskiego pozostają 
nieukarani.

“Władze brytyjskie — głosi list — nie szczędziły żad-
nego wysiłku, by wszyscy odpowiedzialni za zbrod-
nię (na lotnikach sojuszniczych) zostają oddani w ręce 
sprawiedliwości. W jaskrawym kontraście z tym jest 
całkowity brak jakiejkolwiek próby wykrycia i ukara-
nia winnych podobnej zbrodni, ale dokonanej znacznie 
większą skalę na oficerach polskich, jeńcach wojen-
nych, których ciała w liczbie wielu tysięcy znalezione 
zostały w lesie katyńskim koło Smoleńska.

“Można by oczekiwać, władze sowieckie pokwapią 
się dowieść światu, że wbrew oskarżeniom niemiec-
kim nie ponoszą odpowiedzialności za to morderstwo 

i pociągnąć do odpowiedzialności tych Niemców, któ-
rych obciążają zarzutem popełnienia jego. Jednakże 
bynajmniej tego nie czynią. Również kontrolowany 
przez komunistów rząd warszawski, który skwapliwie 
podtrzymuje stale tezę sowiecką o odpowiedzialności 
niemieckiej za tę zbrodnię, nie podjął żadnej próby, by 
wydano mu zbrodniarzy.

“Czy obecnie, gdy proces w Hamburgu wykazał moż-
liwość ustalenia pełnej prawdy o tego rodzaju zbrod-
niach choćby najlepiej zamaskowanych przez tych, któ-
rzy je popełnili, opinia światowa me powinna nalegać, 
by również odpowiedzialni za masakrę tysięcy oficerów 
polskich w Katyniu zostali oddani w ręce sprawiedli-
wości?” — zapytuje w zakończeniu autor listu.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1947, nr 211 z 5 września, s. 2.

(Korespondencja własna “ Dz. Polskiego i Dz. Żołnierza”)

Fryburg, w październiku, 1947.
Pod powyższym tytułem szwedzki miesięcznik, 

“Stamtid och Framtid ” zamieścił artykuł Erika de La-
val, byłego attache wojskowego Szwecji w Warszawie 
zawierający refleksje na temat zbrodni katyńskiej arty-
kuł ten przytacza także szwajcarska “Die Tat” z dnia 
29 września w korespondencji swego sztokholmskiego 
przedstawiciela G. von Uxkulla, pod tytułem “Katyń 
w nas samych” (Katyn in uns).

Dr Laval zwraca uwagę na dziwne stanowisko tzw. 
“sumienia świata” wobec “najcięższej zbrodni wojen-
nej: masakry 10,000 oficerów polskich.”

POBIEŻNE DOCHODZENIA
Sprawą katyńską zajął się później międzyaliancki 

Trybunał Wojskowy w Norymberdze. Dochodzenia, 
które przeprowadzono były nieproporcjonalne w sto-
sunku do samej zbrodni. De Laval zapytywał pewną 
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dziennikarkę amerykańską o jej zdanie o całej sprawie, 
odpowiedź jej na pytanie kto jest winien, brzmiała la-
konicznie: “fifty-fifty.” Później uwagę odciągnął wyrok 
norymberski i jego wykonanie. A jednak cała historia 
wyglądała inaczej. Na początku procesu obrona nie-
miecka przygotowała memoriał dowodowy o sprawie 
katyńskiej i wręczyła go swemu amerykańskiemu „ko-
ledze” płk. Donovan, szefowi amer. wywiadu w czasie 
wojny, biorącemu czynny udział w przygotowaniach 
procesu. Treść memoriału skłoniła płk. Donovan do 
akcji w celu skreślenia sprawy katyńskiej z aktu oskar-
żenia. Zanim jednak to nastąpiło, Donovan’a za stąpił 
Jackson, który memoriał odrzucił.

Na kilka tygodni przed procesem norymberskim 
De Laval poznał przypadkiem koronnego świadka nie-
mieckiej obrony, płk. A. który opowiedział mu wszyst-
ko, co wiedział o zbrodni. Znajdował się on w czasie 
wojny jako dowódca oddziału wywiadowczego nieda-
leko grobów. Miejscowa ludność już wtedy przebąki-
wała coś o tajemniczych grobach, widziano także psy 
roznoszące ludzkie kości. Było to w lecie 1941 i nikt 
nie przywiązywał do tych faktów znaczenia.

Pułkownikowi niemieckiemu chodziło przede 
wszystkim o sprowadzenie żony i córki ze strefy so-
wieckiej, liczył on na zainteresowanie swymi zezna-
niami kierownictwa procesu, tym bardzej, że strona 
sowiecka oskarżała właśnie jego o udział w mordzie 
katyńskim. Potraktowano go zupełnie obojętnie, ra-
czej jako nieproszonego gościa i po złożeniu swych 
zeznań płk. A. opuścił Norymbergę zupełnie wolny.

W kilka dni później De Laval spotkał dziennikarza 
amerykańskiego, który zwiedzał groby pod rosyjskim 
przewodnictwem we wrześniu 1944. Przyznał się on, że 
zapatrywał się dość sceptycznie na tezę rosyjską, jedno 
mu jednak wydało się podejrzane: trupy były przeważ-
nie  obute. Rosjanie mają zwyczaj zabierać buty, a to 
ze względu na brak ich w Rosji. Niemcy byli zaś zbyt 
dobrze zaopatrzeni. Pozornie zbyt przekonywający do-
wód, ale tylko pozornie, bo nikt nie jest tak dobrze za-
opatrzony w Rosji w buty jak NKWD — pisze De Laval.

MOTYWY ZBRODNI
Każdy sędzia mający przed sobą tyle sprzecz-

nych zeznań i dowodów zapyta się przede wszystkim 
o motywy.

Przyjąwszy, że zbrodnię popełnili Niemcy, motywy 
te znajdziemy bez trudu. Jednym z celów wojennych 
Niemiec w stosunku do Polski było biologiczne znisz-
czenie narodu przez konsekwentne niszczenie warstw 
wyższych, do których zaliczali oni także oficerów. Po-
zostaje więc do rozwiązania jedna kwestia: w jaki spo-
sób jeńcy ci dostali się z rąk Wehrmachtu pod władzę 
SS. Wiadomo bowiem, że Wehrmacht nie przeprowa-
dzał ‘‘likwidacji” jeńców, a nie ma świadków wzięcia 
do niewoli 10.000 Polaków i przekazania ich SS.

Jaki byłby motyw, gdybyśmy przyjęli, że zbrodnię 
popełnili Rosjanie? Tutaj trzeba przeprowadzić naj-
pierw gruntowne rozróżnienie systemu prawnego na 
Wschodzie i na Zachodzie. Na Zachodzie przy wymia-
rze kary rozstrzyga wina, na Wschodzie szkodliwość. 
Zamiast kary stosuje się na Wschodzie “unieszkodli-
wienie.” Kwestie winy regulują na Zachodzie przepi-
sy prawne, na Wschodzie o tym czy ktoś jest szkodli-
wy czy nie rozstrzyga najwyższa władza w imieniu 
ludu. Poza tym w rosyjsko-komunistycznym ujęciu 
są grupy społeczne notorycznie błądzące i notorycz-
nie szkodliwe. Do tych należą “burżuje,’ “kapitaliści,” 
“kułaby” i “junkrzy.” Gdy jeszcze przedstawiciele tych 
grup należą do kraju odwiecznego wroga stopień ich 
szkodliwości odpowiednio wzrasta. W ten sposób los 
oficerów polskich rozstrzygnął się już w momencie 
dostania  się  do  niewoli  sowieckiej.  Z  rosyjskiego 
punktu widzenia byłoby dziwne gdyby ich nie “zli-
kwidowano.”

Zwolnienie bowiem oznaczałoby dalsze walki po-
między oboma krajami, likwidacja zaś może być fun-
damentem wyczekiwanego porozumienia się dwóch 
braterskich narodów. Czyż więc Polacy nie powinni 
być wdzięczni za uwolnienie od władzy panów?

Nie wchodząc już dalej w sprawę Katynia, Uxkull 
dochodzi do wniosku, że rosyjskie pojęcie “szkodli-
wości” zakorzeniło się także na Zachodzie Europy, 
dokonał się bowiem podział na szkodliwych i nie-
szkodliwych. W mentalności ludzkiej dokonała się 
zmiana polegająca na wyodrębnianiu ludzi i przycze-
pianiu im stosownych etykiet. Stąd różne podziały 
na “Żydów,” “nazistów,” “faszystów,” “kapitalistów,” 
“reakcjonistów,” “czerwonych” itp. Ludzie, którzy nie 
byli zdolni zabić muchy, rozprawiają dzisiaj o koniecz-
ność “wygazowania” wszystkich Niemców, o rozwią-
zaniu problemu rosyjskiego przy pomocy bomby ato-
mowej zrzuconej na Moskwę, czy też likwidacji jakiejś 
szkodliwej grupy.

W imię prawdy i sprawiedliwości żądać trzeba wy-
jaśnienia zbrodni katyńskiej nie po to jednak, by siać 
nową nienawiść. Tak samo ważnym jak odnalezienie 
i ukaranie sprawców jest zdanie sobie sprawy gdzie się 
znajdujemy: czy tam gdzie człowiek reprezentuje tylko 
albo korzyść albo szkodę, czy też tam gdzie posiada 
także prawa, prawa człowieka, a nie jest przedmiotem.

Z.M.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1947, nr 239 z 8 października, s. 2.
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Reżym warszawski planował zorganizowanie procesu pokazowego, w którym próbowanoby wykazać od-
powiedzialność Niemców za  zbrodnię katyńską,  ale po wizycie ministra  sprawiedliwości Świątkowskiego 
i prokuratora generalnego Sawickiego w Moskwie, proces został zaniechany na rozkaz Sowietów. — Z taką 
rewelacją wystąpił St. Mikołajczyk w dalszym rozdziale swych wspomnień, drukowanych na łamach „Journal 
American”.
Mikołajczyk  twierdzi  również,  że  mord  katyński  poprzedziła  tajna  umowa  pomiędzy  Niemcami, 

a Sowietami.
Okoliczności tej umowy były następujące:
Na wiosnę 1941 roku, gdy Hitler i Stalin wciąż jesz-

cze byli aliantami, Niemcy postanowili szkolić w Kro-
śnie i w pobliżu Zakopanego 30.000 Ukraińców dla 
służby w armii niemieckiej.

Dowiedziawszy się o tych planach Rosjanie zwrócili 
się do Niemców z protestem. Wymiemione zostały noty 
i osiągnięto porozumienie na mocy którego Ukraińcy 
ci mieli być wymienieni za 11.000 oficerów polskich, 
trzymanych przez Rosjan.

Gdy jednak umowa została przez Rosjan dotrzyma-
na i Ukraińcy wydani — Niemcy postanowili nie do-
trzymać zaciągniętych zobowiązań.
Poinformowali więc Rosjan, że oficerowie polscy 

mogą być wymordowani dla zaoszczędzenia trans-
portu  i  innych  problemów. Wciąż jeszcze wierząc 
w to, że jadą do domu, oficerowie polscy z Kozielska, 
Starobielska i Ostaszkowa, zaprowadzeni byli do lasku 
katyńskiego, gdzie ich wymordowano.

Gdy w 1945 r. Mikołajczyk powrócił do Polski, 
uzyskał informacje, że dygnitarze reżymowi planują 
odbycie  procesu, w którym  zamierzali  uniewinnić 
Sowiety  i  obciążyć  zbrodnią Niemców. Zwrócił się 
do niego w tej sprawie prokurator generalny Sawic-
ki z ramienia ówczesnego ministra sprawiedliwości 
Świątkowskiego i zapytał czy uważa, że odbycie takie-
go procesu jest dobrym pomysłem.

Mikołajczyk wypowiedział się za procesem pu-
blicznym i ogłoszeniem wszystkich dokumentów; 
stwierdzając, że uczciwy proces z pewnością wykaże 
kim byli mordercy.

Sawicki zapytał wówczas Mikołajczyka, co ze-
zna w takim procesie. Mikołajczyk zapowiedział, że 
stwierdzi, iż istniał wspomniany wyżej tajny układ 
pomiędzy Niemcami a Rosjanami i że Niemcy dali 
Rosjanom pozwolenie na rozstrzelanie Polaków, po-
nieważ nie chciali mieć z nimi kłopotu. Gotów jest 
również zeznawać o energicznych wysiłkach cofają-
cych się Niemców dla uratowania wszystkich doku-
mentów dotyczących tej zbrodni.

Sawicki z wyraźną troską zapytał Mikołajczyka co 
wie o tych dokumentach. Mikołajczyk odpowiedział, 

że dokumeny katyńskie zostały zabrane przez cofa-
jących się Niemców z Krakowa do Wrocławia, stam-
tąd do Niemiec a w końcu do Czechosłowacji, gdzie 
wszystko wskazuje  na  to,  że  zostały  zdobyte  przez 
wojska  amerykańskie.  Również  dokumenty  PCK 
dotyczące Katynia także zostały wysłane na zachód.

Sawicki pożegnał się, mrucząc, że tego rodzaju 
świadectwo nie „dowiodłoby” identyczności morder-
ców. Sawicki doniósł o tej rozmowie Bezpiece, a na-
stępnie wraz ze Świątkowskim udali się do Moskwy, 
gdzie  otrzymali  rozkaz  porzucenia  planu  takiego 
procesu.

Mikołajczyk stwierdza, że naród polski spodziewał 
się, iż proces zbrodniarzy wojennych w Norymberdze 
obali kłamstwa rosyjskie. Ale i ta nadzieja została za-
wiedziona.

W wyroku norymberskim sprawa Katynia nie figu-
ruje pomimo, iż była wymieniona w akcie oskarżenia. 
Tak więc Niemcy, aczkolwiek z pewnością winni innych 
zbrodni, zostali uniewinnieni, jeśli chodzi o zamordo-
wanie 11.000 oficerów polskich. Jednakże nie obciążono 
winą prawdziwych sprawców t.j. Rosjan. Nawet bowiem 
Norymberga nie była wolna od appeasementu Rosji.

NIEŚCISŁOŚCI P. MIKOŁAJCZYKA
W związku z rewelacjami p. Mikołajczyka zwróci-

liśmy się do kompetentnych kół polskich po informacje 
i uzyskaliśmy następujące wyjaśnienia:

1) P. Mikołajczyk podaje sensacyjną wiadomość 
o układach a nawet umowach sowiecko-niemieckich, 
które miały dotyczyć wymiany polskich oficerów, 
znajdujących się w rękach sowieckich na 30 tysięcy 
Ukraińców, szkolonych przez Niemców. Fakty te nie 
były dotąd znane, ale tę ważną i interesującą sprawę 
ocenić będzie można należycie dopiero po ujawnieniu 
przez p. Mikołajczyka źródła jego informacji i odpo-
wiednich dokumentów które zapewne posiada.

W tezach swoich słusznie wskazujących na wła-
ściwych sprawców mordu, popełnia p. Mikołajczyk 
szereg istotnych nieścisłości. Najbardziej zasadnicza 
z nich jest błędnie podana data popełnionej zbrodni, co 
do czego p. Mikołajczyk myli się równo o rok. Została 
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ona bowiem popełniona nie na wiosnę roku 1941, ale 
na wiosnę roku 1940. W tym też czasie — a nie w rok 
później — urwała się wszelka korespondencja polskich 
jeńców z ich rodzinami w kraju — z wyjątkiem 400 
uratowanych.

3) Błędnie również podaje p. Mikołajczyk liczbę wy-
mordowanych polskich jeńców, przeważnie oficerów, 
w rękach sowieckich, powtarzając wspólną w tym wy-
padku, a fałszywą tezę sowiecko- niemiecką. Naprawdę 
bowiem w samym Katyniu wymordowano mniej niż 
11 tysięcy ofiar, a łącznie — więcej niż 11 tysięcy.

Prostując niektóre z pośród nieścisłości, które po-
pełnił p. Mikołajczyk w artykułach na temat mordu ka-
tyńskiego, zawiadamiamy równocześnie na podstawie 
najbardziej źródłowych informacji, że w niedługim 
czasie ukaże się książka p.t.: „ZBRODNIA KATYŃ-
SKA W ŚWIETLE DOKUMENTÓW“ z przedmową 
gen. Władysława Andersa, która ujawni całość mate-
riałów polskich w tej sprawie”.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1948, nr 24 z 28 stycznia, s. 1, 4.

Zbrodnia katyńska nie była nigdy tajemnicą, jeśli 
chodzi o jej sprawców. Dla każdego, kto obadał ogłoszo-
ne dokumenty, wydawało się od samego początku rze-
czą jasną, kto był sprawcą tego mordu. To też właściwie 
tylko dwa kapitalne aspekty pozostają do wyjaśnienia.

Jedną z tych dwóch tajemnic jest sprawa motywów 
zbrodni. Masowe mordy, takie jak katyński, nie są re-
gułą w polityce sowieckiej; są raczej wyjątkiem. Regu-
łą jest wykorzystywanie więźniów i jeńców w obozach 
pracy przymusowej, gdzie zanim utracą życie swoją 
niewolniczą pracą, przyczynią się do rozbudowy potęgi 
państwa sowieckiego. Powolna śmierć w łagrach, a nie 
nagła śmierć przed plutonami egzekucyjnymi — oto za-
sadnicza linia polityki sowieckiej. Motywy, dla których 
oficerowie polscy zostali wymordowani, zamiast by 
pracować gdzieś w republice Komi, to zagadka, która 
wciąż czeka na wyjaśnienie.

Druga tajemnica, to miejsce kaźni dla tych tysięcy ofi-
cerów, podchorążych, policjantów, żołnierzy KOP‘u itd., 
których zwłoki nie znajdują się w lesie katyńskim. Albo-
wiem wbrew bezkrytycznie powtarzanej tezie, w Katy-
niu bynajmniej nie znaleziono 11.000 zwłok. Leżą tam 
tylko pomordowani oficerowie z obozu w Kozielsku 
w liczbie 4.143. Nikt nie wie po dziś dzień gdzie zamor-
dowano i pochowano bezmała 4.000 ludzi z obozów 
w Starobielsku i ponad 6.000 ludzi z obozu w Ostaszko-
wie. Istnieją tylko domysły i pogłoski o innych Katyniach 
pod Charkowem czy pod Wiaźmą lub o cmentarzyskach 
na dnie Morza Białego, ale prawdy nie znamy i być może 
nigdy się nie dowiemy.

Czy ogłaszane obecnie wspomnienia p. Mikołaj-
czyka rzucają nowe światło na te dwie zagadki? Jeśli 
chodzi o ilość ofiar Mikołajczyk operuje ciągle jesz-
cze twierdzeniem o 11.000 zamordowanych w Katy-
niu. W ten sposób nie tylko nie dopomaga do ustalenia 
prawdy, ale jeszcze osłabia całość swych wywodów.

W odniesieniu do motywów zbrodni p. Mikołaj-
czyk występuje z nową i niewątpliwie zasługującą na 
uwagę tezą, według której doszło do porozumienia 

niemiecko-sowieckiego na temat wymiany oficerów 
polskich na 30.000 Ukraińców, jakoby szkolonych 
przez Niemców. Niemcy jakoby wykonali swoją część 
umowy, a następnie sami nie chcąc mieć kłopotów 
transportowych i innych, jakoby upoważnili Rosjan 
do zamordowania Polaków.

Trudno jest ocenić tę teorię, nie wiedząc na jakich 
informacjach i jakich dokumentach jest ona oparta. 
Na pierwszy rzut oka nie wygląda ona bardzo praw-
dopodobnie. Mord dokonany został w roku 1940 (a nie 
w 1941, jak błędnie głoszą artykuły), a wówczas nie 
było jeszcze mowy o istnieniu przeszkolonych oddzia-
łów ukraińskich. Gdyby Ukraińcy zostali wymienieni 
wiosnę 1941, to trudno sobie wyobrazić dlaczego by 
Niemcy na krótko przed wybuchem wojny z Sowietami 
posyłali Rosjanom 30 tysięcy wyszkolonych żołnierzy. 
Jakże wyobrazić sobie także, by Rosjanie dokonywali 
mordu na olbrzymią skalę dla zaoszczędzenia Niemcom 
trudności transportowych? Takich wątpliwości teza ta 
nastręcza więcej.

Nasuwa się pytanie, kiedy pan Mikołajczyk dowie-
dział się o tej tajnej umowie. Z jego wspomnień wy-
nika, że już w 1945, udając się do Warszawy wiedział 
o niej i że nie czerpał informacji z jakichś dokumentów 
niemieckich, znalezionych po wojnie. A w takim razie 
jest rzeczą zagadkową dlaczego, mając w Londynie tak 
ważne informacje na temat tajnej umowy niemiecko-
-sowieckiej, nie uczynił we właściwym czasie żadnego 
z nich [użytku].

Nat[...] [...]ne jest ujawnienie przez p. Mikołajczyka 
rozmów miedzy komunistycznym reżymem w War-
szawie, a Moskwą na temat planów procesu pokazowe-
go, który by miał wykazać winę Niemiec. Oczywiście 
nigdy nie mieliśmy złudzeń co do tego, że Rosja nie 
zaryzykuje takiego procesu, nie dlatego by brakło jej 
cynizmu, lecz po prostu z obawy przed kompromita-
cją. Obecnie jednak mamy formalne potwierdzenie 
odmowy Sowietów wytoczenia procesu tym, których 
od 1943 r. oskarża ona o dokonanie zbrodni katyńskiej.
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Tymbardziej naród polski ma prawo domagać się od 
sojuszników zachodnich, by w takiej czy innej formie 
wydobyli sprawę na światło dzienne i przez ujawnienie 
wszystkich dokumentów pozwolili opinii świata cy-
wilizowanego wydać ostateczny werdykt, którego nie 

wydał trybunał norymberski i którego tak panicznie 
obawia się Kreml. 

A. B.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1948, nr 24 z 28 stycznia, s. 2.

W uzupełnieniu naszej wiadomości z dnia 2  lutego 
pt. „NKWD i Katyń — Rewelacje Dagens Nyheter” 
podajemy dalsze doniesienia ze Sztokholmu, nadesłane 
nam przez naszego korespondenta:
Sędzia Martini — pisze prasa szwedzka — na po-

lecenie reżymu prowadził śledztwo w sprawie Katynia 
od roku 1946. Polecenie było wydane w przekonaniu, 
że Martini zrozumie intencję i tak pokieruje śledz-
twem, iż doprowadzi ono do wniosku o winie Niem-
ców.

Tymczasem Martini zawiódł oczekiwania wicemini-
stra sprawiedliwości Chajna i zebrał obszerny materiał 
dowodowy, poważnie obciążający NKWD. W związ-
ku z tym Martini został zamordowany 12 marca 1947 
w Krakowie przez parę młodych PPR-owców: Stani-
sława Wróblewskiego i Jolantę Maklakiewicz (córka 
b. dyr. Filharmonii w Warszawie) w mieszkaniu swoim 
przy ul. Krupnica 10. Morderców aresztowało UB, lecz 
w  parę  dni  potem  ułatwiono  im  ucieczkę. Cel tego 
zabiegu PPR, na rozkaz moskiewskiego NKWD — nie 
został osiągnięty, gdyż większość materiałów śledczych 
zebranych przez Martiniego znajduje  się  w  Polsce 
w bezpiecznym ukryciu. Martini przeczuwał swój los 
i na kilka dni przed śmiercią zdeponował najważniejsze 
dokumenty w pewnych rękach. Jedna z osób zaufanych 
Martiniego znajduje się obecnie w Szwecji i udzieliła 
obszernego wywiadu „Dagens Nyheter”.

Poza szczegółami znanymi już z artykułów Miko-
łajczyka — nowością są nazwiska funkcjonariuszy 
NKWD, którzy wykonali krwawą masakrę w Katy-
niu. Szefem całej akcji był oficer NKWD z Moskwy: 
Burianow. Nazwiska innych oficerów prowadzących 
masowy mord  są  następujące:  Lew Rybak,  Chaim 
Finberg, Abraham Borusowicz, Borys Kucow, Iwar 
Siekanow i Osip Lisak. Do mordu użyto rewolwerów 
i amunicji pochodzenia niemieckiego, która dostar-
czona została Sowietom w r. 1929.
W aktach Martiniego znajdowały się listy i ga-

zety  znalezione przy  trupach w masowym grobie 
z datami 1 kwietnia 1940 r. UB w Polsce prowadzi 
gorączkowe poszukiwania za aktami katyńskimi 
Martiniego, które przez krótki czas były przechowy-
wane w Collegium Medicum w Krakowie a obecnie 
zmieniły miejsce depozytu, które jest znane tylko 
kilku osobom.

Miejmy nadzieję, że akta te o wielkiej sile dowo-
dowej — przedostaną się z czasem na stół Trybunału 
Międzynarodowego, który będzie rozważał sprawę ka-
tyńskiego mordu.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1948, nr 47 z 24 lutego, s. 4.

Na łamach prasy amerykańskiej ukazują się obecnie 
fragmenty pamiętników Goebbelsa niedawno odnale-
zionych w Berlinie. M.in. ogłoszone zostały zapiski 
hitlerowskiego ministra propagandy z 1943 roku doty-
czące sprawy Katynia.

Nie mają one charakteru rewelacyjnego i nie wnoszą 
właściwie niczego nowego do rozległych aktów katyń-
skich. Niemniej przeto zasługują na uwagę.

Bodajże najważniejszym jest fakt, że pierwszy zapi-
sek pamiętników Goebbelsa na temat Katynia nosi datę 
9 kwietnia 1943 r.

W dniu tym Goebbels notuje:
„Polskie groby masowe zostały znalezione koło 

Smoleńska. Bolszewicy po prostu zastrzelili  i za-
kopali w grobach masowych około 10.000 jeńców 
polskich, wśród nich aresztantów cywilnych, bisku-
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pów, intelektualistów, artystów itd. Nad tymi gro-
bami masowymi wybudowali instalacje dla zatar-
cie wszelkich możliwych  śladów  swoich  zbrodni. 
Tajemnica tych egzekucji stała się znana na sku-
tek  wskazówek  udzielonych  przez  mieszkańców. 
Ujawnione zostały w ten sposób potworne zbocze-
nia  duszy  ludzkiej.  Przypilnowałem,  by polskie 
groby masowe zostały zwiedzone przez neutral-
nych dziennikarzy z Berlina. Posłałem tam także 
intelektualistów polskich. Niech zobaczą sami, co 
ich czeka, jeśli by ich pragnienie, by Niemcy zo-
stały pokonane przez bolszewików spełniło się”.
Zapisek ten jest najdobitniejszym dowodem, że 

Niemcy dopiero wówczas dowiedzieli się o mordzie 
katyńskim. W swoim czasie, gdy 12 kwietnia 1943 r. 
radio niemieckie podało pierwszy komunikat o znale-
zieniu grobów katyńskich lansowana była wersja, że 
Niemcy od dłuższego już czasu wiedzieli o grobach 
w lesie katyńskim. Także gdyby istniała jakaś pod-
stawa dla twierdzenia niedawno wysuniętego przez p. 
Mikołajczyka jakoby istniało porozumienie niemiec-
ko-sowieckie z 1940 czy 1941 roku na temat wymiany 
jeńców i jakoby Niemcy „upoważnili” Rosjan do za-
mordowania jeńców polskich, to odkrycie grobów nie 
mogłoby być dla Goebbelsa niespodzianką.

Tymczasem okazuje się, że Goebbels działał śpiesz-
nie i już w trzy dni po pierwszym zapisku podał od-
krycie do wiadomości świata. Rzuca się w oczy fakt, 
że wystąpił na podstawie pierwszych doniesień zanim 
jeszcze w ogóle sprawa została zbadaną. Stąd też ude-
rzające pomyłki w odniesieniu do identyfikacji ofiar 
a zwłaszcza do rzekomych instalacji dla zatarcia śladów, 
których w rzeczywistości nie było.

Oczywiście, Goebbels był uradowany tym odkry-
ciem. Ustosunkował się doń z cynizmem, tak bardzo 
dlań charakterystycznym. Dla ofiar, nie miał najmniej-
szej sympatii, przeciwnie odnosił się do nich z niena-
wiścią. 17 kwietnia notuje najspokojniej:

„Eksploatujemy  (incydent  katyński)  wszelki-
mi możliwymi sposobami. Skoro 10 do 12 tysięcy 
ofiar polskich poświęciło  swoje życie, prawdopo-
dobnie nie  całkiem bez własnej winy,  gdyż  są  to 
prawdziwi podżegacze tej wojny, to niech przynaj-
mniej posłużą dla otwarcia oczu narodom Europy 
na bolszewizm”.
 Toteż Goebbels z zadowoleniem notuje, że rząd 

polski zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego 
Krzyża. Nie posiada się z radości, gdy Sowiety zrywa-
ją stosunki dyplomatyczne z rządem polskim i z dumą 
zapisuje 29 kwietnia:

„Przyznaję się, że udało mi się wbić głęboki 
klin  pomiędzy  nieprzyjaciół,  powodując w  ten 
sposób  znacznie  głębszy  kryzys,  niż  niedawny 
kryzys Darlan — de Gaulle”.

Goebbels powraca do sprawy Katynia 8 maja, 
kiedy wyraźnie popadł w panikę z powodu odkrycia 
w grobach katyńskich amunicji niemieckiej. Notuje 
on w tym dniu, że:

„Niestety,  amunicja  niemiecka  została  znale-
ziona w grobach w Katyniu. Sprawa w jaki spo-
sób tam trafiła wymaga wyjaśnienia. Chodzi tu 
albo o amunicję sprzedaną przez nas w czasie na-
szego przyjaznego układu z Sowietami, albo też 
Rosjanie  sami wrzucili  tę  amunicję  do  grobów. 
W każdym razie jest rzeczą wielkiej wagi, by po-
zostało  to  ścisłą  tajemnicą. Gdyby  doszło  to  do 
wiadomości nieprzyjaciela,  trzeba by poniechać 
całą sprawę Katynia”.
Ten sam zapisek komentowany jest w prasie amery-

kańskiej np. w „New York Times” jako przyznanie się 
Goebbelsa, że ukrywał poważny materiał dowodowy. 
W rzeczywistości wcale tak nie było i sprawa amuni-
cji niemieckiej została przez samych Niemców wkrótce 
potem ujawniona. Rzeczoznawca niemiecki prof. Butz 
w swoim raporcie podał, że istotnie ofiary katyńskie za-
mordowane postały przy użyciu broni niemieckiej wy-
produkowanej w latach 1922—1931 przez firmę Gustaw 
Genshow & Co w Durlach koło Karlsruhe. Fabryka ta 
eksportowała broń i amunicję do Polski, krajów bał-
tyckich oraz do Sowietów w dużych ilościach do 1928 
r., a w mniejszych również i później. Profesor Butz po-
zostawił otwarta sprawę czy w Katyniu użyta została 
amunicja dostarczona wprost Sowietom, czy też zdoby-
ta przez nich we wschodniej Polsce. Oczywiście była to 
sprawa drugorzędna.

Podkreślić zresztą należy, że Rosjanie nigdy nie pró-
bowali w późniejszym śledztwie czy w Norymberdze 
wykorzystać fakt użycia w mordzie katyńskim broni 
i  amunicji  niemieckiej  jako  dowodu,  że  sprawcami 
byli Niemcy. Najlepszy to dowód, że szczegół ten nie 
ma żadnego znaczenia.

Najważniejszym i jednym istotnym wnioskiem 
z ogłoszonych fragmentów Goebbelsa pozostaje więc 
to, że sami Niemcy byli zaskoczeni odkryciem, które-
go dokonali w lesie katyńskim.

A. B.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1948, nr 73 z 25 marca, s. 2.
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Ósmą rocznicę Katynia charakteryzuje rosnąca li-
czebnie i merytorycznie literatura, dotycząca niesa-
mowitej hekatomby ofi cerów polskich. Pierwszą jej 
syntetyczną dokumentację stanowi wydana ostatnio 
„Zbrodnia Katyńska”, której „Dziennik” poświęci nie-
bawem obszerniejsze omówienie. Również publicystyka 
emigracyjna odsłania coraz to nowe postacie tej posęp-
nej problematyki. P. Andrzej Borowicz w „Wiadomo-
ściach Londyńskich” (16. 5.) demaskuje zbrodnię, jako 
logiczny wytwór dialektyki lenino-stalinowskiej:

Ponieważ Marx wykazał, że rozwój historii pro-
wadzi logicznie ̶ dialektycznie do przezwyciężenia 
ustroju kapitalistycznego, a Lenin i Stalin wykazali 
dialektycznie i praktycznie, że ta chwila już nadeszła, 
przeto klasa burżuazyjna musi być usunięta. Klasa zaś, 
to nic innego niż zespół jej członków, usunięcie zatem 
klasy, to usunięcie jej członków. Jest to konieczne, by 
ludzkość mogła przejść na wyższy szczebel rozwoju, 
czyli jest to w interesie ludzkości i jej nowego, szczę-
śliwego i promiennego życia. Jest to zatem podykto-
wane praktycznym humanizmem czyli humanizmem 
socjalistycznym. Skoro zaś burżuj nie jest burżujem 
z własnej winy, nie ma racji przy usuwaniu go zada-
wać mu specjalne cierpienia. Dlatego też usuwa się 
go bezboleśnie fachowym strzałem w tył głowy (tak 
właśnie jak w Katyniu) [nie] mówiąc mu do ostatniej 
chwili, co go czeka (tak właśnie jak w Katyniu), by 
go niepotrzebnie nie denerwować. w Katyniu pewien 
procent zwłok miał kunsztownie związane ręce, gło-
wy obwiązane płaszczami, w ustach trociny drzewne 
lub kneble dla stłumienia krzyku, co wskazuje, że były 

próby oporu, że chwile ostatnie musiały być dla jeń-
ców subiektywnie straszne, dowodzi tylko, że w tym 
humanitarnym zabiegu zaszła jakaś „nieuwiazka” 
i że „pacjenci” za wcześnie zorientowali się, że czeka 
ich wieczne znieczulenie.

Wiadomo, że w Kozielsku na wiosnę 1940 komenda 
obozu rozpuszczała świadomie najrozmaitsze pogłoski 
dotyczące losu jeńców. Sprawę tę poruszył w rozmowie 
z kombrigiem (Zarubinem) gen. Minkiewicz, „starszy“ 
obozu. Zwrócił on uwagę, że takie pogłoski denerwują 
jeńców, i zaproponował, by władze sowieckie otwarcie 
powiedziały, co maja zamiar z jeńcami zrobić. Odpo-
wiedź kombriga potwierdza w pełni słuszność wyżej 
podanego dialektycznego rozumowania. Powiedział on 
prawie dosłownie:

— No, jakżeż tak można? Gdybym wam powie-
dział, co z wami będzie, że... no np. że będziemy was 
trzymali do końca wojny, jakieś cztery lata, niejeden 
z was by oszalał. Eto byłoby n[i]egumanno.

Wynika z tego oczywiście, że tak jak było, było 
„gumanno.”

Co prawda 4.000 z górą trupów kozielskich w Ka-
tyniu, 4.000 ze Starobielska i 6.000 z Ostaszkowa 
„zaginionych”, to skromnie licząc, jakieś 60.000 po-
zostałych wdów, sierot i rodziców, to ogrom cierpienia, 
ale o tym nie należy myśleć, bo łatwo można wypaść 
z kolein dialektycznego myślenia i wpaść w socjalde-
mokratyczny „niepraktyczny humanizm.”  

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1948, nr 117 z 17 maja, s. 2.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1948, nr 114 z 13 maja, s. 2, 4.
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„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1948, nr 120 z 20 maja, s. 4.

Dnia 15 maja r., b. w Brompton Oratory w Londynie 
w obecności przedstawiciela Pana Prezydenta A. Zale-
skiego, Rządu, generalicji i licznie zgromadzonej pu-
bliczności, ks. kanonik Judycki odprawił nabożeństwo 
żałobne za ofiary zbrodni katyńskiej, zorganizowane 
staraniem Związków Ziem Wschodnich R.P.

Dotychczasowa literatura dokumentacyjna, doty-
cząca Katynia posiadała charakter fragmentaryczny, 
daleki od uwzględnienia całości materiałów istnieją-
cych i znanych w tej sprawie. Ze względu zaś na cele, 
jakim służyła, nie miała nadto znamion powszechno-
ści, tj. przeważnie  nie  docierała  do  szerszych  kół 
polskich czytelników, nie zaspokajała więc głodu rze-
telnej i wszechstronnej informacji o masowej zbrodni, 
dokonanej 8 lat temu na oficerach polskich w Katyniu.

Książka p.t. „Zbrodnia Katyńska w świetle doku-
mentów”* wydana w kwietniu br., zmierza do usunię-
cia tych braków. Jest pierwszą syntetyczną dokumenta-
cją faktu zbrodni, uzupełnioną zwięźle zarysowanym 
tłem historycznym, analizą najważniejszych doku-
mentów oraz relacjami, posiadającymi ścisły psycho-
logiczny związek ze zbrodnią katyńską. Zagadnienie 
kompletności zawartych w książce materiałów pozo-
staje otwarte dla szczegółowych i dalszych dociekań 
badawczych. To pewne, że w książce uwzględnione 
zostały wszystkie znane już materiały, najważniejsze 
pod względem rzeczowym. Do nich zaś dodano liczne 
i nowe, o kapitalnym znaczeniu dla sprawy zbrodni.

Poprzedzona przedmową gen. Andersa (zamiesz-
czoną przez „Dziennik Polski” w dniu 30 kwietnia br.) 
książka składa się z czterech części.

PRZEGLĄD DOKUMENTÓW
Pierwsza pt. „Przed ujawnieniem zbrodni,“ zawie-

ra charakterystykę  polityczno-wojskową  działań 
sowieckich  w  początkowym  okresie  wojny — pod 
kątem badania przyczyny, która sprawiła, że masy 
żołnierzy polskich znalazły się w rękach rosyjskich. 
W tej części też znajduje się szczegółowa charaktery-
styka trzech słynnych obozów: Kozielska, Starobielska 
i Ostaszkowa oraz ich likwidacji w kwietniu i maju 
1940, nadto zaś dzieje poszukiwań zaginionych jeń-
ców w latach 1940-1942, podejmowane przez rząd RP 
i gen. Andersa w Rosji.

Część druga p.t. „Ujawnienie zbrodni i ogłoszone 
dokumenty,” zawiera pełny zbiór (znanych naogół) 
oświadczeń i not niemieckich, polskich, sowieckich, 
brytyjskich itp. z kwietnia i maja 1943, t.j. w okresie wy-
krycia zbrodni. Na czoło wysuwają się tu: 1) urzędowy 
niemiecki  zbiór dokumentów  (1943);  2)  oficjalny 

Dnia 14 maja b.r. podobne nabożeństwo dla prawo-
sławnych w Parafii Sw. Mateusza w Londynie odpra-
wił Ksiądz Arcybiskup Sawa.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1948, nr 123 z 24 maja, s. 3.
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komunikat  sowiecki  (24.1.1944);  3)  sprawozdanie 
Międzynarodowej  komisji  lekarskiej, powołanej 
z inicjatywy niemieckiej (30.4.1943).

Najciekawsza pod względem informacyjnym część 
trzecia zawiera nowe, nieznane dotychczas „dodat-
kowe  materiały  polskie,“ przede wszystkim relację 
lekarza sądowego PCK w Katyniu dr. Mariana Wo-
dzińskiego (napisaną we wrześniu 1947 w Londynie), 
relację p. Józefa Mackiewicza, relację świadka wymie-
nionego w materiałach niemieckich J. Kriwozercowa, 
złożoną polskim władzom wojskowym na zachodzie 
w październiku 1946, wreszcie urywki z pamiętników 
pomordowanych oficerów. W tej części też znajdują 
się liczne relacje deportowanych i uwięzionych przez 
Sowiety Polaków w różnych punktach Polski i Rosji, 
wykazujące dowodnie tożsamość  metod  stosowa-
nych przy dręczeniu i zabijaniu ludzi przez władze 
sowieckie  z  metodami,  jakich  użycie  stwierdzono 
przy badaniu ofiar katyńskich.

W części czwartej p.t. „Kto jest sprawcą zbrodni 
katyńskiej,“ redakcja książki poddała szczegółowej 
analizie treść oficjalnego komunikatu sowieckiego 
o zbrodni. W tej części omówiono też dokładnie za-
gadnienie 10.000 polskich jeńców wojennych, którzy 
zginęli poza Katyniem. W rozdziale o wyroku sądu 
norymberskiego, który nie uznał Niemców winny-
mi zbrodni katyńskiej, redakcja formułuje braki tego 
sądu, gdy idzie o osądzenie zbrodni. Nie mógł mia-
nowicie w skład  tego sądu w tej  sprawie wchodzić 
przedstawiciel  Związku  Sowieckiego,  który  jest 
oskarżany  o  popopełnienie  zbrodni  /„nemo  iudex 
in causa sua”/ i nie mógł nie wziąć przewód norym-
berski pod uwagę materiałów i świadectw legalnego 
rządu RP w sprawie Katynia.

Książka kończy się szeregiem uzupełnień, zawiera-
jących komentarze i relacje, dotyczące wyświetlenia, 
okoliczności towarzyszących zbrodni, a nie uwzględ-
nionych w poprzednich materiałach.

Jak widać z samego przeglądu treści, redakcja książ-
ki zebrała na 400 blisko stronach olbrzymi materiał 
dokumentacyjny. Już sam ten fakt świadczy o trwałej 
i wielkiej jej wartości historycznej. Nie umniejszają jej 
niewątpliwe, ale raczej drugorzędne niedostatki, jak 
brak indeksu nazwisk, wymienionych w tekście, brak 
bibliografii dotychczasowej literatury dotyczącej Katy-
nia i pozostawiająca wiele do życzenia korekta. Chęt-
nie widzielibyśmy również sprostowanie — expressis 
verbis fatalnego błędu p. Mikołajczyka, który w prasie 
amerykańskiej uporczywie ustalał rok 1941 jako czas 
popełnienia zbrodni, chociaż ze wszystkich — poza 
rosyjskimi — materiałów wynika niezbicie, że doko-
nano jej w kwietniu i maju 1940 roku. Największym 
jednak niedostatkiem książki  jest brak spisu ofiar 
katyńskich. Nie trzeba tłumaczyć powagi tego bra-
ku. Polacy pragną dowiedzieć się wreszcie, kto leży 

w mogiłach katyńskich, w kim mają personifikować 
swój pietyzm dla męczeństwa katyńskiego. Wiemy, 
że tysiące nazwisk tych ofiar są znane i trudno zrozu-
mieć, dlaczego ich nie wymieniono.

Wszystkie te przykre niedostaki maleją wszelako 
wobec surowej i groźnej potęgi prawdy historycznej, 
którą książka ta głosi o największej bodaj — obok Po-
wstania Warszawskiego — tragedii, jakiej widownią, 
była druga wojna światowa.

Ta prawda posiada dwa oblicza. Jedno — material-
ne,  dotyczy  wyświetlenia  zagadnienia  głównego: 
sprawców zbrodni Po zapoznaniu się z dowodami, 
jakie przytacza książka, nie będzie  już na  świecie 
świadomego  i  wolnego  człowieka,  któryby  mógł 
w tej sprawie żywić jakiekolwiek wątpliwości. A te 
wątpliwości — szczere czy nieszczere — jeszcze po-
kutują. Wystarczy wymienić choćby recenzję „Dzien-
nika Goebbelsa,“ zamieszczoną w poważnym „Times 
Literary Supplement“ z dnia 24. br. Stąd  wynika 
obowiązek bezpośrednio najważniejszy: jak najry-
chlejsze przetłumaczenie „Zbrodni Katyńskiej“ na 
języki obce.

Wszak zarówno ze wszystkich relacji (Wodzińskiego, 
J. Mackiewicza, prof. Fr. Naville‘a i innych), jak i ze 
świetnej analizy pschologicznej oraz logicznej oficjal-
nego komunikatu sowieckiego, dokonanej przez redak-
cję książki wynikają nie tylko nieodparte lica zbrodni 
sowieckiej w postaci nagle przerwanej korespondencji 
ofiar z rodzinami; prasy sowieckiej odnalezionej przy 
ofiarach, a urywającej się nagle w maju 1940 roku; 
obalonych bezspornie twierdzeń sowieckich o rzeko-
mych polskich obozach jenieckich koło Smoleńska 
i o rzekomych pięciuset jeńcach sowieckich, użytych 
jakoby przez Niemców do upozorowania zbrodni so-
wieckiej itp. Z tych wszystkich dokumentów wynika 
niemniej bezspornie, że urzędowa wersja sowiecka 
(z dnia 24.1.1944) pełna jest świadomie prowokacyj-
nego szyderstwa z oczywistej wymowy faktów i praw-
dy materialnej, roi się od sprzeczności wewnętrznych 
i kłamstw, których autorzy komunikatu po prostu nie 
kwapili się ukrywać!
Ale jest jeszcze druga prawda tej księgi. Prawda 

polskiego cierpienia. Struchlałą w swej grozie była 
męka tych 4.500 Kozielszczan, którym w Katyniu nad 
otwartą mogiłą lub leżącym już — a jeszcze żywym! 
— w samej mogile oprawca przykładał lufę rewolwe-
ru do głowy. A w tym dreszczu niedającego się sło-
wem ludzkim wyrazić cierpienia uczestniczymy my 
wszyscy, którzy czytamy stronę po stronie tej niesa-
mowitej książki, gdy zastygamy w przerażeniu wraz 
z majorem Adamem Solskim, który bodaj na kilka 
minut jeszcze przed kaźnią notował w swym dzienni-
ku zbliżanie się zbrodni, gdy — wreszcie — nie może-
my mieć żadnej wątpliwości, że w innych Katyniach, 
gdzieś koło Charkowa i gdzieś pod Bołogoje, w takiej 
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samej kaźni zginęło 3.900 jeńców ze Starobielska 
i 6.500 z Ostaszkowa.
To cierpienie nie jest jednak, nie może być i nie bę-

dzie epilogiem sprawy, której poświęcona jest ta naj-
upiorniejsza książka polska wszystkich czasów. Ona 
dotrze kiedyś, musi dotrzeć do Kraju. Będą ją czytali 
wszyscy Polacy w Polsce. I dziś i w przyszłości niech ją 
czytają wszyscy ludzie, którzy zdolni są jeszcze czuć, 
cierpieć, kochać, aby walczyć o sprawiedliwość, o pa-
nowanie Boga na świecie.

Sprawa — niech nikt się nie łudzi! — nie jest skończo-
na. Książka, jak czytamy w przedmowie, przyśpieszyć 
ma akcję wytrwałego odwoływania się do sumienia 

świata i sprawiedliwości międzynarodowej. Ta akcja 
domagać się musi kary na zbrodniarzy i przypominać 
narodom cywilizowanym, że trwa jeszcze system, któ-
ry więzi setki milionów istnień ludzkich i zagraża całej 
ludzkości.

* „Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów” z przed-
mową Władysława Andersa, „Gryf” Londyn, 1948, str. XV, 
384 plus 63 fotogr.
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Prasa brytyjska omawia w dalszym ciągu głośną 
książkę ambasadora J. Ciechanowskiego: „Defeat 
in Victory“, wydaną niedawno w Anglii przez firmę 
wydawniczą Wiktor Gollancz. Na szczególną uwagę 
zasługuje recenzja, zamieszczona przez czołowy ty-
godnik „The Economist“, będąca druzgocącą kryty-
ką polityki brytyjskiej i amerykańskiej wobec Polski, 
a zatytułowana: „Szkielet w szafie“.

Stwierdziwszy, że książka w głównych zarysach 
jest prawdziwa, „The Economist“ pisze:

„Historia posunięć polityki brytyjskiej i amerykań-
skiej w stosunku do Polski w ciągu ostatnich lat wojny 
równa się historii jaskrawej zdrady. Jednakże nie była 
ona, tak jak np. polityka Kremla, procesem przemyśla-
nym i kalkulowanym od samego początku. Najpierw 
Churchill, a następnie prezydent Roosevelt, staczali się 
stopniowo po śliskim stoku niesławy, tak jak robi to 
człowiek, popełniający nadużycia, a który rozpoczyna 
je, naprawdę szczerze zamierzając spłacić pieniądze, 
które kradnie. Zostało uzgodnione — oczywiście przy 
zachowaniu największej tajemnicy — że Stalin musi 
być zaspokojony (kosztem Polski), gdyż w przeciw-
nym razie będzie mógł on zawrzeć oddzialny pokój 
z Hitlerem. Z czasem idea jedności Wielkiej Trójki, 
zarówno w czasie wojny, jak i po wojnie, stała się fe-
tyszem, w imię którego sądzono, że może być rzeczą 
słuszną poświęcać wszelkie zobowiązania legalne 
i moralne. Zdradą ostateczną była decyzja uznania rzą-
du warszawskiego i to pomimo porwania przywódców 
polskiego ruchu podziemnego, którzy ujawnili się na 
prośbę Wielkiej Brytanii i otrzymali glejty od rosyj-
skich władz wojskowych. W okresie tym Hitler był już 
pobity i nie można było stosować jako wymówki dla 
współwiny brytyjskiej w tym czynie gangsterskim, 
konieczności wygrania wojny. Zbliżały się jednak 
wybory w Wielkiej Brytanii i konserwatyści chcieli 

zademonstrować wyborcom, że nie są oni nastrojeni 
antysowiecko oraz, że „rozwiązali problem Polski.” 
W dniu wyborów ogłoszono uznanie fałszywego „rzą-
du Jedności Narodowej”, aczkolwiek, jak się okazało, 
nie dopomogło to wiele Churchillowi.

Punktem zwrotnym było zerwanie przez Sowie-
ty stosunków dyplomatycznych z rządem polskim 
w kwietniu 1943 roku. Jako powód Rosjanie wykorzy-
stali wydarzenie, które w innych warunkach byłoby 
dla nich kłopotliwem — znalezienie zwłok zamor-
dowanych oficerów w lesie katyńskim. Rząd polski 
wystąpił do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża 
o śledztwo. Rządy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjed-
noczonych polegały w pełni na niezależności i bez-
stronności Międzynarodowego Czerwonego Krzyża 
w odniesieniu do swych własnych jeńców wojennych, 
lecz z tego co wiadome było z wysiłków znalezienia 
w przeciągu ostatnich osiemnastu miesięcy zaginio-
nych oficerów polskich, rządy te zrozumiały, że dla 
dobra rozreklamowanej w czasie wojny zgody między 
aliantami, śledztwo tego rodzaju musiało być za wszel-
ką cenę uniemożliwione. Nie wiadomo było co mogło 
ono ujawnić. Zażądano od Polaków w sposób impe-
ratywny, by zaniechali całej sprawy, co też uczynili. 
W ten sposób Rosja, zrywając stosunki, była w stanie 
jednym strzałem zabić kilka zajęcy: oczyścić drogę dla 
marionetkowego komunistycznego reżymu w Polsce, 
który był już przygotowany, uniknąć dawania odpo-
wiedzi na pytania, na które tej odpowiedzi nie można 
było znaleźć na temat Katynia oraz potępić rząd polski 
w oczach opinii publicznej Zachodu, za to, że nie prze-
ciwstawił się kłamstwom propagandy hitlerowskiej.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1948, nr 136 z 8 czerwca, s. 2.
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25 maja BBC nadało pogadankę p. Jamesa Fergussona, poświęconą pamiętnikom Goebbelsa. W pogadance tej 
p. Fergusson zajął się ustępem pamiętników poświęconym Katyniowi. Jego komentarz w tej sprawie daleki był 
miejscami od obiektywizmu, a w każdym razie wykazywał nieznajomość olbrzymiego materiału dowodowego 
w sprawie zbrodni katyńskiej, nagromadzonego w ciągu ostatnich lat.

W związku z tym gen. Marian Kukiel wystosował list do dyrektora BBC, polemizujący z argumentami i myl-
nymi wnioskami p. Fergussona. BBC — jak dotąd przynajmniej — nie zareagowało na treść listu gen. Kukiela. 
Poniżej zamieszczamy list ten w całości:

Teraz dopiero miałem okazję zapoznać się z pełnym 
tekstem audycji radiowej p. Jamesa Fergussona p.t. „Go-
ebbels” Diaries wygłoszonej 25 maja br. o godz. 8.15.

Czy mogę zwrócić Pańską uwagę na ustęp tej audy-
cji, tyczący się wykrycia przez Niemców masowych 
grobów oficerów polskich w Katyniu i reakcji na to 
Goebbelsa? P. Fergusson zdaje się wierzyć, że odnale-
zienie w grobach katyńskich pistoletowej amunicji nie-
mieckiej, czym Goebbels był wyraźnie skonsternowany, 
wskazywałoby na Niemców, jako sprawców tej zbrodni. 
Czyżby nie wiedział, że fakt ten podali do wiadomości 
publicznej sami Niemcy już w 1943 r. w swojej publi-
kacji urzędowej? Gdyby p. Fergusson znał tę publika-
cję, nie zaskoczyłyby go wzmianki o tym Goebbelsa. 
Gdyby był zapytał ekspertów od amunicji, byłby się 
dowiedział, że niemiecka amunicja pistoletowa była 
sprzedawana w znacznych ilościach Polsce, państwom 
bałtyckim, a w r. 1928 także i Rosji i że znalezienie 
jej w grobach katyńskich nie dowodzi niczego, a nawet 
strona sowiecka na to się nie powoływała, oskarżając 
Niemców.

Gdy p. Fergusson zabiera głos w kwestii odpowie-
dzialności za jedną z najpotworniejszych zbrodni wo-
jennych jakie kiedykolwiek popełniono, wolno chyba 
go zapytać czy sprawę zbadał? Zapewne, zbadanie bez-
stronne sprawy nie jest łatwe, wiele materiału dowodo-
wego czeka dotąd na ogłoszenie; jest materiał urzędowy 
niemiecki, jest sowiecki, natomiast polski częściowo 
tylko ogłoszony. Jednakże p. Fergusson łatwo mógł 
mieć dostęp zarówno do materiałów drukowanych, jak 
i do niewydanych.

Czy widział ogłoszone po angielsku wyciągi z do-
kumentów urzędowych z 1941 i 1942, tyczących się 
polskich poszukiwań zaginionych w niewoli sowiec-
kiej jeńców?

Czy znane mu są relacje ekspertów zagranicznych, 
zwłaszcza profesora szwajcarskiego Naville? Dlaczego 
nie próbował nawet zasięgnąć informacji z właściwych 
kół polskich, rozporządzających bardzo poważnym 
materiałem dowodowym: są tam relacje delegacji Pol-
skiego Czerwonego Krzyża, która przez kilka miesię-
cy pracowała w Katyniu nad ekshumacją i identyfika-

cją zwłok; są zeznania świadków, b. jeńców z obozów 
w Kozielsku i Starobielsku i innych. Od r. 1943 Rząd 
Polski, a także polskie Dowództwo Armii na średnim 
Wschodzie i we Włoszech, pracowało nad istotnym 
wyświetleniem tragicznej zagadki. Część materiałów 
ukazała się w druku, na razie po polsku, z przedmo-
wą gen. Andersa. Zapowiedziane jest ogłoszenie po 
angielsku sprawozdania specjalnej komisji, powołanej 
w swoim czasie przez Rząd Polski do zbadania sprawy 
„zaginięcia” blisko 15.000 polskich oficerów i innych 
żołnierzy, wywiezionych wiosną 1940 r. z trzech obo-
zów jeńców.

Nie wiem, czy p. Fergusson zwrócił uwagę na fakt, 
że sprawa katyńska, choć wysunięta w akcie oskar-
żenia w Norymberdze, została pominięta milczeniem 
w wyroku. Fakt ten mógł posłużyć jako przestroga.

P. Fergusson twierdzi, że „gdybyśmy od samego po-
czątku rzucili światło na tę sprawę (katyńską) jako na 
machinację propagandy niemieckiej, można było unik-
nąć tego złowróżbnego rozłamu w stosunkach między-
sojuszniczych.”

Śmiałe to twierdzenie. Czyżby p. Fergusson sądził 
np. że gdyby propaganda brytyjska była przypisała 
rzeź katyńską Niemcom, to Sowiety nie sięgałyby po 
Dardanele. Kars i Ardahan, ani po Azerbejdżan i naftę 
perską, nie mówiąc o tym co w Europie zaanektowały, 
względnie co kontrolują za pośrednictwem narzuco-
nych rządów komunistycznych? Że nie położyłyby ręki 
na Mandżurii, Korei i północnych Chinach, na Burmie 
i Malajach? Że nie dążyłyby do narzucenia rewolucji 
komunistycznej światu? — Co rozumie p. Fergusson 
przez „rzucenie światła”? Czy samo stwierdzenie, że 
Niemcy chcieli zbrodnię katyńską wykorzystać celem 
rozbicia jedności Aliantów? Ależ to było oczywiste dla 
wszystkich i stwierdzone m.in. dobitnie przez ówcze-
sny Rząd Polski i powtarzanie tego nie miałoby żadne-
go wpływu na stosunki pomiędzy Sowietami a Polską 
i Zachodem. Sowiety mogły się zadowolnić tylko wy-
raźnym przyjęciem ich tezy, że jeńców wyrżnęli Niem-
cy. Czyżby to właśnie zamierzał p. Fergusson głosić 
przez BBC w roku 1948? Czy był tak źle poinformowa-
ny, że istotnie uwierzył pełnym sprzeczności i zakła-
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mania oświadczeniom moskiewskim? Czy też gotów 
był, bez względu na to jak było istotnie, lansować tezę 
sowiecką jako politycznie dogodną? Jak to pogodzić 
jednak z twierdzeniem p. Fergussona, że propaganda 
brytyjska podawać zwykła wiadomości obiektywne 
i że to było jej siłą? — My, ludzie z krajów spoza „żela-

I
W ogłoszonym ostatnio zbiorze dokumentów o zbrod-

ni katyńskiej /„Gryf”, Londyn. 1948/*) dwa spośród 
tych dokumentów mają decydujące znaczenie. Oba 
są oryginalnymi dokumentami sowieckimi. Oba są 
też nieodrodnymi produktami psychiki sowieckiej 
i metod dyplomatycznych państwa sowieckiego. I oba, 
wreszcie, jak ulał, świadczą przez to o winie sowieckiej.

Dokumenty te — to nota p. Mołotowa z 26 kwietnia 
1943 roku o zerwaniu przez Związek Sowiecki stosun-
ków dyplomatycznych z rządem polskim w Londynie 
i oficjalny komunikat sowiecki o wynikach prac Spe-
cjalnej Komisji sowieckiej z 24 stycznia 1944.

II
Dyplomacja sowiecka jest zdolnym i pilnym spad-

kobiercą szkoły dyplomatycznej dawnych despotyj 
Wschodu i Bizancjum.

Chytrość, podstęp, kłamstwo, kłócenie przeciwni-
ków i sojuszników, dywersja i interwencja wewnętrz-
na, okrążenie polityczne i ekonomiczne, kult siły 
przed prawem, niedotrzymywanie umów międzypań-
stwowych — oto składniki dyplomacji starożytnego 
Wschodu, które weszły w całości do dyplomacji ro-
syjskiej, a zostały doprowadzone do perfekcji w dy-
plomacji sowieckiej. Świadczy o tym wymownie 
trzytomowa „Historia Dyplomacji”, wydana przez mo-
skiewską „Bibliotekę Polityki Zagranicznej” w latach 
1941 — 1945 w Moskwie.

Tom pierwszy cytuje z wyraźną aprobatą moral-
ną następującą opinię o właściwościach dyplomatów 
moskiewskich, zanotowaną przez jednego z dyploma-
tów cudzoziemskich: „skupili oni w sobie wszystkie 
rysy subtelnego a zarazem zaskorupiałego sprytu dla 
oszukania cudzoziemców, przedstawiając kłamstwo, 
jako prawdę, bądź przemilczając to, co należałoby po-
wiedzieć. Osłabiają oni obowiązującą moc wszystkich 
decyzyj, powziętych na obradach, za pomocą tysiąca 
przebiegłych wykrętów, przeinaczających sens tak da-
lece, że postanowienia te całkowicie upadają”.

III
Wspomniana nota z roku 1943 stwierdza, że „Rząd 

polski nie uznał nawet za potrzebne zwrócić się do 
rządu sowieckiego z zapytaniem albo żądaniem wy-
jaśnień” w sprawie zaginionych oficerów polskich. 
Kłamstwo to zostało bez zająknięcia wypowiedziane, 
a po dwuletnich bezskutecznych interwencjach rządu 
polskiego wobec rządu sowieckiego na wszystkich 
dostępnych drogach: pisemnych i ustnych, dyploma-
tycznych i towarzyskich.

Dalej, nota sowiecka przewrotnie twierdzi, że rząd 
polski wespół z rządem hitlerowskim bierze udział 
w „farsie śledztwa” Międzynarodowego Czerwonego 
Krzyża i że to śledztwo „nie może wzbudzić zaufania 
u ludzi posiadających choćby najmniejsze poczucie 
uczciwości”, bo jest „prowadzone za plecami rządu 
sowieckiego”.

Nota zarzuca dalej zupełnie fałszywie i przewrot-
nie „porozumienie” oraz „istnienie kontaktu” pomię-
dzy rządami polskim i niemieckim oraz oskarża rząd 
polski o zadanie „zdradzieckiego ciosu Związkowi So-
wieckiemu”.

Wreszcie, i co najważniejsze, nota ta insynuuje rzą-
dowi polskiemu chęć „wydarcia” od rządu sowieckiego 
„terytorialnych koncesji kosztem interesów Ukrainy 
Sowieckiej, Białorusi Sowieckiej i Litwy Sowieckiej”, 
Ostatnie zdanie stanowi kwintesencje całej noty, jest 
jakby wyrzutem sumienia, jeżeli może ono istnieć 
u dyplomatów sowieckich.

Z wywodów noty wynika:
1. rząd polski nie interesował się losem kilku tysięcy 

oficerów polskich;
2. rząd polski jest w zmowie z Hitlerem;
3. rząd polski dokonał „zdradzieckiego ciosu” w ple-

cy Sowietom;
4. Polska usiłowała oderwać od Rosji sowieckiej 

znaczny obszar terytorialny.
Oto jakie w XX wieku owoce wydaje dyplomacja 

moskiewska, scharakteryzowana w wieku XVII piórem 
bystrego cudzoziemca, a przytoczona na wstępie tych 
uwag.

znej kurtyny” pragniemy szczerze by głos z Londynu 
był zawsze głosem uczciwości i prawdy.
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IV
Trzeba przypomnieć sobie, że idea i zamiar oderwa-

nia od Polski Ziem Wschodnich przyświecał szczegól-
nie żywo Związkowi Sowieckiemu od chwili zagro-
żenia przez Hitlera pokoju światowego. Rozbiły one 
rokowania francusko-angielsko-sowieckie w połowie 
roku 1939 /żądanie przemarszu wojsk sowieckich przez 
Wileńszczyznę i Małoploskę wschodnią/ oraz pchnęły 
Sowiety do zadania ciosu w plecy walczącej z najazdem 
niemieckim Polsce. U podstaw wykrzywiły i zniwe-
czyły układ polsko-sowiecki z lipca roku 1941, zatruły 
z punktu nawiązane stosunki dyplomatyczne między 
rządami polskim i sowieckim w latach 1941/43, ciążyły 
na wszystkich rozmowach — Stalin — Sikorski, Stalin 
— Romer, Mołotow — Romer. /Bodaj jedynie układny 
pan Kot sprawy tej wyraźnie nie poruszał/.

Idea i zamiar oderwania ziem wschodnich od Polski 
były realizowane konsekwentnie przez rząd sowiecki 
przez cały czas. Od jej bowiem realizacji zależało 
narzucenie powolnego Związkowi Sowieckiemu ma-
rionetkowego rządu warszawskiego, a co ważniejsze, 
okrążenie Polski, by nie mogła wyjść z roli państwa 
wasalnego wobec Związku Sowieckiego, by nie była 
niepodległą.

Znamy nie od dziś taktykę i strategię Rosji na prze-
strzeni trzech ostatnich wieków: przez nabytki tery-
torialne od Polski wpływać na jej życie wewnętrzne 
i urabiać przychylny sobie rząd, a gdy się to zrealizuje 
— pazbawić Polskę niepodległości, czyniąc ją satelitą 
Moskwy, lub krajem „przywiślańskim” w granicach 
imperium rosyjskiego.

Zastosowanie ustalonej przez Moskwę recepty dy-
plomatycznej wobec Polski przechodziło gładko wobec 
słabości i bezczynności państw anglosaskich.

Sądzić wolno w świetle zarzutów noty sowieckiej 
z roku 1943 pod adresem rządu polskiego, że rząd so-
wiecki za cenę przemilczenia przez rząd polski sprawy 
Katynia gotów był uczynić „ustępstwa terytorialne” na 
rzecz Polski, choćby kosztem „rosyjskiego” Lwowa! 
Nie napróżno p. Stalin mówił ambasadorowi Rome-
rowi, że rozumie polskie uczucia, gdy idzie o Lwów 
i Wilno.

VI
Komunikat Sowieckiej Komisji Specjalnej jest do-

kumentem kłamstwa, które w oparciu o złą wolę i prze-
wrotność, usiłuje obalić prawdę i dowieść nieprawdy. 
Jest on produktem tej samej szkoły dyplomatycznej. 
Nie chodzi już nam w tej chwili o fałszerstwo prawdy 
dziejowej. Rzeczą ważniejszą jest jak daleki zasięg ma 
ta szkoła dyplomatyczna, jak przekracza szeregi zawo-
dowych dyplomatów, i jak obejmuje całą górną war-
stwę intelektualną Związku sowieckieo.

W skład komisji wchodzili:
1) trzej członkowie Akademii Nauk — Burdenko, 

Tołstoj, Potiomkin.
2) następca patriarchy moskiewskiego metropolita 

Mikołaj Jaroszewicz,
3) luminarz literatury Aleksy Tołstoj,
4) przewodniczący Wszechsłowiańskiego Komitetu 

generał- lejtnant Gundorow,
5) przewodniczący Związku Towarzystw Czerwo-

nego Krzyża Kolesnikow,
6) minister oświaty rosyjskiej republiki Potiomkin,
7) szef służby sanitarnej Armii Czerwonej generał - 

pułkownik Smirnow.
Sama elita, góra rządząca i intelektualna: świecka, 

duchowna, naukowa, literacka, wojskowa. Przedstawi-
ciele szczytów państwa i narodu podpisują fałszujący 
rzeczywistość elaborat a  dwustumilionowy Związek 
Sowiecki wierzy w tę legendę!

Nie jest w tej chwili rzeczą ważną, że siła jest przed 
prawem, a kłamstwo przed prawdą. Skutki systemu so-
wieckiego, unaocznione w oryginalnych dokumentach 
sowieckich, świadczą dobitnie, do czego dojdzie świat, 
gdy zasięg wpływów i rządów sowieckich będzie stale 
się zwiększał, obejmując Europę oraz inne kontynenty.

Oto jest główna, przerażająca prawda dokumentacji 
w sprawie Katynia.

J. Kowieński
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Od  dwóch  prawie  tygodni  na  łamach  jednego 
z  czołowych  pism  londyńskich  „Daily  Telegraph” 
toczy  się  dyskusja  na  temat  mordu  katyńskiego. 
Dzień po dniu pismo publikuje listy do redakcji na ten 
temat i jasne jest, że sprawa wywołała duże zainte-
resowanie. Dyskusja ta jest pod wieloma wzglądami 

wysoce pouczająca, gdyż pozwala ocenić jak obecnie 
opinia brytyjska ustosunkowuje się do problemu odpo-
wiedzialności za tę zbrodnię.

Gdy w 1943 nastąpiło odkrycie grobów katyńskich, 
na zachodzie czyniono rozpaczliwe wysiłki by, w inte-
resie źle pojętej „solidarności sojuszniczej” zwalić bez 
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zastrzeżeń winę na Niemców i oczyścić sowieckich so-
juszników. Nie pozwolono wówczas rządowi polskiemu 
na stwierdzenie faktycznego stanu rzeczy. Po wojnie 
powstały możliwości ogłoszenia prawdy, ale nie zostały 
do tej pory w pełni zużytkowane; opracowana na temat 
zbrodni katyńskiej doskonała książka ukazała się tym-
czasem tylko w języku polskim, ale nie po angielsku. 
Fakt, że Trybunał Norymberski, obarczywszy Niemców 
odpowiedzialnością za tę zbrodnię w akcie oskarżenia, 
następnie skreślił ten punkt z wyroku, uniewinniając 
w ten sposób przywódców hitlerowskich od zarzutu tej 
zbrodni minął na Zachodzie niemal niepostrzeżenie.

Dlatego nie można się dziwić, że wciąż jeszcze da-
leko jest na Zachodzie do wyrobienia sobie jasnego 
poglądu na to, kto jest sprawcą mordu katyńskiego. 
W dyskusji na łamach „Daily Telegraph” odezwały sie 
głosy świadczące, że nawet niektórzy spośród przeko-
nanych o odpowiedzialności sowieckiej, opierają się 
nie tyle na bezsprzecznie ustalonych faktach, co na 
własnych teoriach.

Jednocześnie jednak dyskusja wykazała powszechne 
niemal zrozumienie konieczności wyświetlenia sprawy 
i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

Dyskusję rozpętał poseł Pritt, który choć nie należy 
do partii komunistycznej, to jednak znany jest ze swo-
ich komunistycznych sympatii. Punktem wyjścia jego 
listu była recenzja, którą dziennik angielski zamieścił 
o książce p. Mikołajczyka i w której m.in. podkreślił 
autor sowiecką odpowiedzialność za zbrodnię katyń-
ską. Usiłując polemizować z tą tezą Pritt powołał się 
na znany zapisek w pamiętniku Goebbelsa, który jego 
zdaniem rzekomo dowodził, że Goebbels „doskonale 
zdawał sobie sprawę z tego, że masakra była dziełem 
niemieckim”. Chodzi tu o zapisek, w którym Goebbels 
z przerażeniem notował, że w grobach katyńskich zna-
leziono amunicję niemiecką.

Widocznie p. Pritt nie zdawał sobie sprawy z tego, 
jak słaba jest ta teza. Być może nie wiedział, że spra-
wa amunicji niemieckiej dawno już została wyjaśniona 
i że sami Rosjanie nigdy nie użyli tego argumentu 
dla zrzucenia winy na Niemców. Inaczej trudno zrozu-
mieć jak wybitny prawnik mógł posłużyć się tak słabym 
argumentem.

W odpowiedzi na list Pritta posypało się szereg listów 
od Brytyjczyków i Polaków. Z listów polskich „Daily 
Telegraph” wydrukował do tej pory listy gen. Andersa 
i prof. Pragiera. Wśród listów angielskich wyróżnia-
ły się dwa kolejne listy posła do Izby Gmin Beamisza. 
W pewnym momencie poseł Pritt ponownie zabrał głos, 
usiłując polemizować z opublikowanymi listami.

Razem wzięte listy te zawierały główne dowody 
winy sowieckiej. Tak więc gen. Anders wyjaśniwszy 
sprawę amunicji niemieckiej, przypomniał decyzję Try-
bunału Norymberskiego, który nie uznał niemieckich 
zbrodniarzy wojennych winnymi zbrodni katyńskiej 

oraz omówił swoje własne, daremne próby dowiedzenia 
się od Stalina co się stało z zaginionymi oficerami i wy-
krętne  odpowiedzi  Stalina. Poseł Beamish również 
przypomniał jak Stalin systematycznie zaprzeczał, by 
cokolwiek wiedział o miejscu pobytu zaginionych i do-
piero po odkryciu grobów przez Niemców nagłe sobie 
przypomniał, że zaginieni rzekomo znajdowali się na 
robotach pod Smoleńskiem.

Prof. Pragier przypomniał, że przy zamordowanych 
znaleziono zapiski, notesy, dzienniki rosyjskie itd., da-
tujące się wyłącznie sprzed maja 1940. Oficer marynar-
ki brytyjskiej Kerr zwrócił uwagę na fakt, że główny 
świadek sowiecki w Norymberdze, bułgarski profesor 
anatomii nie zasługuje na zaufanie ponieważ w Katy-
niu podpisał się pod raportem komisji międzynarodo-
wej i odwołał swe pierwotne zeznania niewątpliwie 
pod presją sowiecką. Inny korespondent przypomniał, 
że zamordowani ubrani byli w ciepłą bieliznę, co pod-
waża tezę sowiecką.

Na tle nieznajomości sprawy wysunięte zostały tak-
że argumenty, które nie wytrzymują krytyki. Tak np. 
jeden z korespondentów wyraził przypuszczenie, że 
Rosjanie mogli umyślnie pozostawić Polaków ucieka-
jąc przed zbliżającymi się wojskami niemieckimi, tak 
aby Niemcy sami wymordowali polskich jeńców.

NIEMCY SZANTAŻOWALI ROSJAN?
Nie wiadomo również na czym opiera się twierdze-

nie hr. Listowel, według której Niemcy odkryli groby 
katyńskie już na początku 1942 roku, a w paździer-
niku tegoż roku poinformowali o swych odkryciach 
swych  sojuszników  japońskich  i włoskich. Ogłosili 
oni o swym odkryciu dopiero w kwietniu 1943 r., po-
nieważ uprzednio usiłowali szantażować Rosjan groź-
bą poinformowania świata o ich zbrodni, aby nakłonić 
ich do zawarcia odrębnego pokoju.

Teza jest interesująca, ale do tej pory nie mamy 
żadnych dowodów na to, że Niemcy odkryli tajem-
nicę Katynia na rok przed podaniem jej do wiado-
mości świata.

Przyciśnięty do muru poseł Pritt nie znalazł już lep-
szego argumentu aniżeli powołanie się na raport komi-
sji sowieckiej. Pomylił przy tym daty,  twierdząc,  że 
Niemcy zajęli Katyń na jesieni, podczas gdy w rze-
czywistości dotarli tam już w lipcu. Głównym argu-
mentem Pritta pozostaje groteskowe twierdzenie, że 
cała historia pochodzi od Goebbelsa i że żądania rządu 
polskiego przeprowadzenia śledztwa przez Czerwony 
Krzyż było „bezprzykładną obelgą w stosunku do so-
jusznika”.

O MIĘDZYNARODOWE ŚLEDZTWO
Również z tym argumentem rozprawił się gen. An-

ders stwierdzając, że zbrodnia katyńska nie powinna 
być rozważana z punktu widzenia czyjegoś w swoim 
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czasie „sukcesu propagandowego”. Nie jest ważne czy 
Goebbels, czy Stalin lub ktokolwiek inny wykorzystał 
incydent dla celów politycznych, lecz kto  jest  winny 
zamordowania wielu tysięcy jeńców polskich i czy 
sprawcy zostali ukarani.

Dlatego też w konkluzji swego listu gen. Anders 
domaga się przedłożenia sprawy mordu katyńskie-
go nowemu trybunałowi międzynarodowemu, przy 
czym  przedstawiciele  poszkodowanych  stron,  nie-
obecni  w  Norymberdze,  powinni  tym  razem  być 
dopuszczeni,  a materiał  dowodowy  zebrany  przez 
czynniki  polskie  winien  być  wzięty  pod  uwagę. 
Również poseł Beamish w swoich listach domaga się 
międzynarodowego śledztwa, które by ustaliło odpo-
wiedzialność i pozwoliło na pociągnięcie winnych do 
odpowiedzialności.

Dobrze się stało, że lekkomyślnie przez komunistów 
rozpętana dyskusja dała sposobność do wysunięcia 
tego tak bardzo uzasadnionego żądania, jednocześnie 
wykazując, że opinia publiczna na Zachodzie rozumie 

konieczność wyjaśnienia tej sprawy i nie pozostawie-
nia zbrodni nieukaraną, czy nawet niepotępioną.

Ze strony polskiej musi być obecnie uczynione 
wszystko aby sprawa nie poszła znowu w zapomnie-
nie. Trzeba się spodziewać, że książka o zbrodni ka-
tyńskiej, która w wydaniu francuskim ma się ukazać 
w lutym, ukaże się możliwie najszybciej po angiel-
sku. Podanie do wiadomości opinii anglosaskiej po 
obu stronach Atlantyku zawartego w niej, rozległego 
materiału dowodowego ułatwiłoby poważnie  akcję 
na  rzecz wznowienia  rozprawy  przed  trybunałem 
międzynarodowym, którego zadaniem byłoby osta-
teczne ustalenie wobec świata, kto ponosi winę za 
tę zbrodnię.

A. B.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1949, nr 12  
z 14 stycznia, s. 2.

Z listu posła Guy Lloyda do „Daily Telegraph“ do-
wiedzieliśmy się ostatnio, że próby poruszenia sprawy 
zbrodni katyńskiej w Izbie Gmin, w swoim czasie bar-
dzo częste, ustały nie dlatego by posłowie brytyjscy 
zrezygnowali z dążenia do wyświetlenia tej zbrodni, 
lecz dlatego, że interpelacje nie są przyjmowane po-
nieważ chodzi tu o sprawę, za którą W. Brytania nie 
ponosi odpowiedzialności.

Poprzednio z listu posła do Izby Gmin, prof. Savory 
do „Dziennika Polskiego” dowiedzieliśmy się, że nie 
są przyjmowane również interpelacje dotyczące zbrod-
ni komunistycznych w Polsce. Odmowa motywowana 
jest podobnie argumentem, że W. Brytania nie jest od-
powiedzialna za procesy obywateli polskich na terenie 
Polski. Prof. Savory ujawnił przy tym, że rząd brytyj-
ski czyni rozróżnienia pomiędzy procesami i innymi 
zbrodniami dokonywanymi w Rumunii, Bułgarii i na 
Węgrzech, a zbrodniami komunistycznymi w Polsce 
lub Czechosłowacji. Z tamtymi krajami posiada bo-
wiem traktaty pokoju, których art. 3 nakłada na rządy 
Rumunii, Bułgarii i Węgier obowiązek poszanowania 
praw człowieka. Dlatego na podstawie tego traktatu 
może interweniować.

Okazuje się jednak, że nie chce korzystać z tych 
uprawnień. W Izbie Gmin liczni posłowie domagali się 
protestu przeciw aresztowaniu kardynała Mindszenty 
i wniesienia sprawy tej zbrodni komunistycznej do 
ONZ. Przedstawiciel rządu brytyjskiego min. MacNe-
il, w odpowiedzi potępił ostro aresztowanie kardynała, 

ale dodał, że ani protestu ani apelu do ONZ nie będzie. 
Nie będzie zaś dlatego, ponieważ doświadczenia uczą, 
że protesty tego rodzaju są nieskuteczne.

Argument min. McNeila — choć rzeczowo słusz-
ny — nie trafia jednak do przekonania. Gdyby rządy 
mocarstw zachodnich odwoływały się do ONZ tylko 
wówczas, kiedy pozwalałoby to oczekiwać jakichś 
konkretnych rezultatów, to — organizacja ta dawno 
musiałaby ulec likwidacji! W żadnej sprawie akcja 
na jej terenie nie dała przecież skutecznych wyników. 
A jednak mocarstwa zachodnie nie wahały się przed-
łożyć np. sprawy Berlina Radzie Bezpieczeństwa, czy 
sprawy Grecji Zgromadzeniu.

Przedłożenie ONZ zbrodni komunistycznych prze-
ciw prawom człowieka, podjęcie dyskusji na temat 
czy to mordu katyńskiego czy procesu Pużaka czy 
aresztowania Mindszentyego miałoby mimo wszystko 
wielkie znaczenie moralne, pokazując narodom ucie-
miężonym, że zbrodnie na nich dokonywane nie są 
pokrywane całunem milczenia i że Zachód swą bier-
nością nie staje się cichym wspólnikiem tych aktów 
przemocy.

Niestety mocarstwa Zachodu nie próbują nawet do-
magać się wykonania przez reżymy komunistyczne 
zobowiązań traktatowych i innych. Podczas gdy od 
Włoch żąda się ścisłego wykonania najbardziej absur-
dalnych postanowień traktatu pokojowego i posłania 
mocarstwu napastniczemu okrętów wojennych, które 
wzmocnią tylko siły zagrażające wolności świata, to 
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Rumunii, Węgrom i Bułgarii wolno bezkarnie łamać 
ich zobowiązania. Podczas gdy — mimo protestów 
licznych posłów do Izby Gmin, W. Brytania nadal 
wysyła do Rosji przeznaczoną na rozbiórkę fabrykę 
amunicji Kruppa, ponieważ rząd brytyjski „nie chce 
pogarszać poważnej sytuacji przez łamanie samemu 
układów, które dobrowolnie zawarł” — to jednak nie 
próbuje żądać od Rosji wykonania zobowiązań, które 
rząd sowiecki dobrowolnie przyjął.

Gdy się zestawi te różne fakty, to nawet pomijając 
ponure widowisko bierności mocarstw zachodu wo-
bec komunistycznego podboju Chin i łatwość, z jaką 
Stany Zjednoczone poświęciły swego sojusznika, 
marsz. Czang Kai Szeka, stwierdzić trzeba, że na ca-
łym szeregu odcinków trwa nadal tragiczna polityka 
appeasementu.

Mówi się na zachodzie wiele o solidarnym froncie 
wobec napastnika; prezydent Truman w swym prze-
mówieniu inauguracyjnym zapowiedział, że zabiegać 
będzie o wzmocnienie autorytetu ONZ oraz wzmac-
niać miłujące narody przeciw niebezpieczeństwu 
agresji. Jakże jednak można powstrzymać Rosję przed 
dokonywaniem agresji i aktów gwałtu, jeżeli zamyka 
się oczy na już dokonane zbrodnie i stoi na stanowisku 
że powinny pozostać bezkarne. Ta bierność zachodu 
wobec zbrodni dokonywanych za żelazną kurtyną sta-
nowić będzie jedynie zachętę dla komunistów by kro-
czyli dalej po obranej drodze,

A.B.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1949, nr 19  
z 22 stycznia, s. 2.

Waszyngton, w styczniu 1949.

Na wniosek kongresmana Lodge zamieszczony został w oficjalnych protokołach Kongresu odczyt radio-
wy znanego pisarza amerykańskiego Lyonsa na temat Katynia. Jest to wstęp do szerszej akcji społecznej 
zmierzającej do ustalenia winy za zbrodnie katyńska.

Grono prawników i publicystów nowojorskich i wa-
szyngtońskich bada  obecnie  możliwości  powołania 
obywatelskiej grupy śledczej  złożonej z wybitnych 
sędziów i uczonych, którzy zasiadaliby jako nieofi-
cjalny  sąd  i  ściśle  trzymając  się karnej procedury 
amerykańskiej,  badaliby  świadków  i  dokumenty, 
a następnie wydali orzeczenie o winie za mord ka-
tyński. Równocześnie ustalana  jest  lista  świadków 
— z gen. Andersem na czele, którzy mieliby być we-
zwani do Waszyngtonu celem złożenia zeznań.

Odczyt radiowy Lyonsa ukazał sie w całości w wy-
daniu „Congressional Record“ z 17 stycznia, poprze-
dzony kilkoma słowami wstępu przez kongresmana 
John D. Lodge, Republikanina ze stanu Connecticut, 
który uzyskał jednomyślną zgodę Izby Reprezentan-
tów na włączenie tego odczytu do oficjalnego proto-
kołu Kongresu.

Lyons — nie dając się ponieść namiętności, spo-
kojnie i z sądowa dokładnością — przeszedł punkt po 
punkcie historię odkrycia grobów dziesięciu tysięcy 
oficerów polskich w Katyniu, przebieg kontrowersji 
polsko-sowieckiej na ten temat w roku 1943-ym ukoro-
nowanej zerwaniem przez Sowiety stosunków dyplo-
matycznych z rządem polskim oraz omówił szczegóły 
i okoliczności pojmania oficerów polskich w niewolę 

sowiecką w roku 1939, a następnie historię starań gen. 
Sikorskiego i gen. Andersa o zwolnienie ich i dzieje 
wykrętnych odpowiedzi sowieckich łącznie z wypo-
wiedziami samego Stalina.

„Cała wersja sowiecka — zakończył Lyons tę część 
swoich wywodów — była oczywistym kłamstwem 
i usiłowaniem przyszpilenia Niemcom własnej po-
twornej zbrodni. Dla podbudowania kłamstwa, Sowie-
ty zainscenizowały „badania naukowe” grobów katyń-
skich jak tylko Smoleńsk znalazł się ponownie w ich 
rękach. Oczywiście, dokonane na zamówienie badania 
własnych „ekspertów” potwierdziły sowiecką wersję”.

Omówiwszy następnie fakt znalezienia zwłok odzia-
nych w ciepłą odzież zimową, co wskazuje na prze-
prowadzenie krwawej kaźni w miesiącach w każdym 
razie nieletnich, Lyons podkreślił, iż wedle fałszywiej 
wersji sowieckiej oficerowie mieli ponieść śmierć z rąk 
rzekomo niemieckich w sierpniu 1941 roku — który 
był miesiącem normalnie ciepłym, o ile nie upalnym.

„Pomimo tych kłamstw i sprzeczności, świat zgodził 
się na wzięcie udziału w zoragnizowanej przez Sowiety 
„konspiracji milczenia”, w spisku międzynarodowym 
mającym na celu przemilczenie najstraszliwszej ze 
zbrodni wojennych w imię nie narażenia „alianta wo-
jennego” na przykrości ...” — mówił dalej Lyons.
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„Po wojnie jednak — rozpoczął Lyons drugą część 
swego obszernego odczytu — kiedy zaczęto sądzić 
zbrodniarzy wojennych w Norymberdze, okazało się, że 
całkowite przemilczenie najpotworniejszej zbrodni jest 
jednak nie możliwe. Urzędowe oskarżenie Niemców 
o masakrę oficerów polskich w lasach katyńskich znala-
zło się w akcie oskarżenia przygotowywanym przeciw-
ko zbrodniarzom niemieckim. Odczytano w Norymber-
dze pewne zeznania na ten temat, ale nie zdecydowano 
się na powołanie przed sąd trzech rzeczoznawców, któ-
rzy badali groby katyńskie. Nie powołano tych rzeczo-
znawców, żyjących w wolnych krajach — w Szwajcarii, 
we Włoszech i we Francji, ale powołano jednego tylko 
rzeczoznawcę, z Bułgarii. Oskarżyciele sowieccy byli 
dość ostrożni na to, aby nie powoływać przed sąd ludzi, 
którzy bez obawy o własne życie mogli zeznać prawdę 
i woleli powołać człowieka żyjącego w kraju pozosta-
jącym pod kontrolą sowiecką, człowieka, który musiał 
zeznawać tak, jak chciał prokurator sowiecki — albo ...”

„Oskarżenie manipulowało w ten sposób — ciągnął 
Lyons — aby ukryć prawdziwych sprawców mordu. 
Ale pomimo tego, kiedy ogłoszono wyrok norymber-
ski, nie znalazło się w nim ani jedno słowo oskarżające 
Niemców o dokonanie tej zbrodni. Sowieccy sędziowie 
ogłosili własny raport mniejszości, ale i oni nie odwa-
żyli się na wspomnienie zbrodni katyńskiej. W istocie 
rzeczy więc, Niemcy uznani za winnych popełnienia 
niezliczonych, potwornych zbrodni, zostali z popełnie-
nia tej jednej — uniewinnieni. A jeżeli nie popełnili 

jej oni — to popełnili ją bolszewicy i rząd Stalina stoi 
dziś pod oskarżeniem dopuszczenia się zbiorowego 
morderstwa w Katyniu!

„Pomimo tego — kończył Lyons — konspiracja mil-
czenia trwa. Zaprzestaliśmy uprawiania polityki „appe-
asementu” w wielu innych wypadkach, ale w tym jed-
nym trwamy w ślepym zdecydowaniu nie poruszania 
zagadnienia winy za najpotworniejszy mord. Prawda 
musi jednak być ustalona! Musimy wywrzeć nacisk na 
organizację Narodów Zjednoczonych i na nasz własny 
rząd domagając się podjęcia kompletnego śledztwa 
i ustalenia niezbitych faktów. Jest sprawą naszego su-
mienia ustalenie winy za mord katyński. Winni tego 
jesteśmy krwawiącej Polsce, której najlepsi synowie 
zamordowani zostali z zimną krwią. Musimy to uczy-
nić w imię powiedzenia całemu światu jaki jest istotny 
charakter despotyzmu, rządzącego z tronu Kremla”.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1949, nr 25  
z 29 stycznia, s. 1, 4.

Społeczeństwo polskie w Kraju dowie się obec-
nie o dyskusji na  temat Katynia, która niedawno 
toczyła się na łamach „Daily Telegraph“. W szczegól-
ności Kraj dowie się o liście gen. Andersa, który — 
jak wiadomo — wskazał na konieczność wyświe-
tlenia zbrodni i powołania trybunału dla wydania 
orzeczenia.

Poza gen. Andersem z żądaniem międzynarodowego 
śledztwa wystąpili liczni wybitni politycy brytyjscy na 
czele z posłem Beamishem i posłem Llloydem.

Do tej pory Kraj, pomimo oczywiście z dawna wy-
robionego sądu co do odpowiedzialności sowieckiej, nie 
miał jednak sposobności dowiedzenia się, że konspira-
cja milczenia na ten temat na Zachodzie skończyła się.

B.B.C. — jak się dowiadujemy — poda całą kore-
spondencję obejmująca bez mała 30 listów. Z tej liczby 
jedynie w listach posła Pritta, który rozpoczął dyskusję, 
broniona była teza sowiecka.

Korespondencja  nadana  będzie  w  trzech  czę-
ściach. Dziś, we wtorek o godzinie 21.30 czasu bry-
tyjskiego  nadana  będzie  część  pierwsza.  Druga 
cześć nadana będzie we środę w audycji o godzinie 
18.30 czasu brytyjskiego, a cześć trzecia — również 
we środę — o godzinie 21.30 czasu brytyjskiego.
Wszystkich  tych  audycji  słuchać można  na  fali 

średniej  456  metrów,  oraz  na  dwóch  fałach  krót-
kich: 49.45 m i 40.98 m.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1949, nr 27 z 1 lutego, s. 1.
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[...]

ZAINTERESOWANIE sprawą katyńską wy-
wołane dyskusją na łamach „Daily Telegraph“, 

rozciągnęło się również na Francję i Belgię. Dzienniki 
paryskie i brukselskie ogłosiły obszerne wyjątki z li-
stu generała Andersa do „Daily Telegraph“. W Pary-
żu, tygodnik „Rassemblement”, oficjalny organ R.P.F. 
poświęcił niedawno przeszło pół stronicy rozdziałowi 
książki gen. Andersa, omawiającemu sprawę Katy-
nia. W „Le Figaro” słynny pisarz francuski Francois 
Mauriac wspomniał niedawno o Katyniu w jednym 
ze swych wstępnych artykułów. Przed paru dniami 
wreszcie artykuł o Katyniu ukazał się w największym 

tygodniku francuskim „France-Dimanche“ (ponad 
800.000 nakładu). Książka o Katyniu ukaże się w Pa-
ryżu w marcu, nakładem tamtejszego wydawnictwa 
„France-Empire”. W Brukseli, rozdziały z tej książki 
drukować zacznie niebawem jeden z największych 
dzienników belgijskich „La Libre Belgique“. Te same 
wyjątki drukować będzie równocześnie jeden z dzien-
ników paryskich. 

B Y WA L E C

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1949, nr 27 z 1 lutego, s. 4.

Omawiając wielką dyskusję o sprawie katyńskiej, 
która od kilku tygodni toczyła się na łamach „Daily 
Telegraph“ stwierdziliśmy niedawno, że wykazała ona 
niezwykle żywe zainteresowanie opinii brytyjskiej 
zagadnieniem odpowiedzialności za tę zbrodnię i po-
głębiającą się świadomość, że sprawa ta powinna być 
wyjaśniona, a sprawcy potwornego mordu jeśli nie 
ukarani — bo w chwili obecnej nie ma po temu moż-
liwości — to przynajmniej postawieni pod pręgierzem 
opinii światowej i napiętnowani.

Można też stwierdzić, że wysunięte ze strony pol-
skiej  żądanie  międzynarodowego  śledztwa  i  bez-
stronnego sądu znajduje w opinii brytyjskiej, a tak-
że w opinii innych krajów wolnych żywy oddźwięk.

Nie łudźmy się jednak ani na chwilę, że uczyniony 
został najdrobniejszy choćby krok w kierunku podjęcia 
tego rodzaju śledztwa. Może się jeszcze ukazać spo-
ro listów domagających się takiego śledztwa, a prasa 
Zachodu może głosić, że sprawa wymaga formalnego 
wyświetlenia. Gdy ukaże się w językach obcych źró-
dłowa książka o zbrodni katyńskiej, to niewątpliwie 
głosów tego rodzaju będzie więcej. Ale samo w sobie 
nie przybliży to nas ani na jotę do formalnego śledz-
twa międzynarodowego. Ba, obawiać się trzeba, że po 
pewnym czasie sprawa pójdzie znowu w zapomnienie.

Czy nie ma na to rady? Czy możemy uczynić coś 
aby nie dopuścić do pokrycia ponownie zbrodni katyń-
skiej całunem milczenia? Sądzimy, że ta możliwość 
istnieje. Ale doprowadzenie do wielkiej międzyna-
rodowej rozprawy nad Katyniem wymagać będzie ze 
strony polskiej wielkiego wysiłku.

TEORETYCZNE MOŻLIWOŚCI
Teoretycznie możliwości takiego śledztwa o charak-

terze oficjalnym są rozliczne, aczkolwiek w praktyce 
nie bardzo można liczyć na którąkolwiek z nich.

Najbardziej logiczną rzeczą byłoby powołanie trybu-
nału międzynarodowego na wzór trybunału norym-
berskiego. Ta droga jednak w praktyce nie wchodzi 
w rachubę, gdyż powołanie trybunału wymagałoby 
decyzji rządów wielkich mocarstw, nic zaś nie upo-
ważnia do przypuszczania, że rządy W. Brytanii i Sta-
nów Zjednoczonych mogłyby się na to zdecydować. 
Nawet gdyby opinia publiczna na Zachodzie nalegała 
i wywierała presję na rządy, to te ostatnie zawsze zna-
lazłyby preteksty natury formalno-prawnej by uchylić 
się od decyzji, która doprowadziła by do wielkiego na-
pięcia w stosunkach z Sowietami. Rządy te mogłyby 
zawsze zasłonić się brakiem formalnych podstaw dla 
akcji w sprawie Katynia i powiedzieć, że zbrodnia do-
konana została w Rosji, a ofiarą jej padli Polacy, tak iż 
nie ich rzeczą jest wyświetlać ją.

Druga możliwość to śledztwo podjęte przez ONZ. 
Poseł Guy Lloyd wyraził wprawdzie obawę, że jedy-
nym rezultatem wniesienia sprawy do ONZ byłoby veto 
sowieckie, które by odrazu położyło kres dyskusji, ale 
veto działa tylko w Radzie Bezpieczeństwa, sprawa zaś 
taka jak katyńska raczej nadawałaby się do zbadania 
przez Zgromadzenie, gdzie veto nie działa.

Podstawy prawne dla zajęcia się przez Zgromadze-
nie tą sprawą z pewnością istnieją. Zgromadzenie ma 
prawo dyskutować wszelkie zagadnienia wchodzące 
w zakres Karty NZ i nie powinno przechodzić obojęt-
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nie obok zbrodni, której bezkarność i niewyświetlenie 
zatruwa atmosferę międzynarodową i stosunki pomię-
dzy narodami.

Czy jednak można liczyć na to, że znajdzie się 
państwo, które tę sprawę wniesie na porządek dzien-
ny Zgromadzenia, a tymbardziej na to by większość 
członków organizacji na czele z wielkimi mocarstwa-
mi wyraziła gotowość jej przedyskutowania i wycią-
gnięcia należytych wniosków? Tak, jak dziś rzeczy 
stoją, nic nie upoważnia nas do takiej nadziei. I choć 
nie należy z pewnością zaniedbać wysiłków dla zain-
teresowania poszczególnych krajów sprawą katyńską, 
to jednak niepodobna na tym poprzestać.

Dlatego wydaje się, że poważniejszy krok naprzód 
możliwy jest tylko w ramach inicjatywy prywatnej. 
Z wielkim zadowoleniem zanotować więc wypada do-
niesienia z Ameryki, według których poważne koła 
prawnicze i publicystyczne planują zorganizowanie 
pewnego rodzaju prywatnego  sądu,  który  by  zajął 
się wyświetleniem zbrodni.

WZÓR DO NAŚLADOWANIA
Istnieją po temu precedensy godne uwagi i naślado-

wania. Gdy w 1933 r. hitlerowcy podpalili Reichstag 
i zainscenizowali komedię procesu, sadzając na ławie 
oskarżonych Dymitrowa i van Lubbe, to w parę mie-
sięcy później odbył się w Londynie drugi, tym razem 
prywatny proces, na którym cała rozprawa powtórzo-
na została z zachowaniem demokratycznych zasad 
sprawiedliwości. W tym sądzie zasiadły wówczas wy-
bitne osobistości Zachodu, cieszące się powszechnym 
szacunkiem i autorytetem. I choć był to sąd nieoficjal-
ny, to jednak rozprawa przed nim odbiła się głośnym 
echem w całym świecie wolnym, obalając orzeczenie 
hitlerowskiego „trybunału”.

Według tych samych wzorów powinienby się odbyć 
proces katyński. Oczywiście nie we wszystkim można-
by naśladować ówczesny przykład; chodziło wówczas 
przecież o powtórzenie w warunkach cywilizowanych 
procesu, który już się odbył. Natomiast teraz żadnego 
procesu nie było. Inaczej w szczególności wyglądała-
by sprawa oskarżonych. Wówczas prywatny sąd miał 
orzec czy oskarżeni w procesie berlińskim byli winni. 
Teraz należałoby raczej wytoczyć proces przeciw „nie-
znanym sprawcom”, nie przesądzając z góry tak oczy-
wistej winy Sowietów; stwierdzenie tej winy byłoby 
przecież zadaniem sądu.

ŚWIADKOWIE
Lista świadków, których musiałby przesłuchać ten 

prywatny trybunał międzynarodowy, byłaby długa. 
Stanąłby przed tym trybunałem gen. Anders, by opo-
wiedzieć o interwencjach u Stalina i wykrętach dyk-
tatora sowieckiego. Zeznawałby rtm. Czapski, który 
próbował uzyskać od dygnitarzy NKWD informacje 

o zaginionych. Znaleźliby się świadkowie rozłado-
wania obozów w Kozielsku i Starobielsku, cudem 
uratowani od śmierci. Nie brak byłoby świadków dla 
opowiedzenia, jak w 1941 roku Rosjanie ewakuowali 
obozy jeńców i więzienia, tak, aby sąd mógł wyświe-
tlić kłamstwa propagandy sowieckiej na temat rzeko-
mej niemożliwości ewakuowania rzekomych obozów 
pod Smoleńskiem.

Stanęliby przed trybunatem świadkowie z samego 
Katynia. Dr. M. Wodziński powtórzyłby swa relacje 
z prac na „miejscu zbrodni, J. Mackiewicz, opowie-
działby o swej podróży do Katynia w maju 1943. 
Niepodobna wątpić, że wybitny uczony szwajcarski 
prof. Naville z Genewy, neutralny członek między-
narodowej komisji lekarskiej, zgodziłby się przybyć 
i złożyć zeznania na temat dokonanej w 1943 r. eks-
pertyzy. Jest na Zachodzie Rosjanin Kriwozercow, 
żyjący świadek wydarzeń 1940 r. Należałoby także 
powołać świadków prac komisji sowieckiej, dzien-
nikarzy anglosaskich, którzy mogliby opowiedzieć 
o zamieszaniu wywołanym odkryciem, że ofiary 
zamordowane według wersji sowieckiej w sierpniu, 
nosiły ciepłą, zimowa bieliznę.

Liczba świadków wyniosłaby zapewne kilkadzie-
siąt osób i niepodobna wątpić, że przesłuchanie ich 
wywarłoby  głębokie  wrażenie  na  opinii  Zachodu, 
podobnie jak różne materiały rzeczowe, fotografie itd. 
Prywatny charakter sądu nie pomniejszyłby w niczym 
zainteresowania świata zwłaszcza jeżeliby trybunał 
powołany przez poważne organizacje świata wolnego, 
złożony był z wybitnych osobistości amerykańskich, 
brytyjskich, francuskich, szwajcarskich itd.
Ze  strony  polskiej  musi  być  obecnie  uczynione 

wszystko,  aby wysuwane w  tej  sprawie w Ameryce 
i gdzieindziej projekty zostały możliwie najszybciej 
zrealizowane. Polskie kierownictwo polityczne nie ma 
dziś w praktyce zbyt wielkich możliwości działania. 
Tym bardziej więc winno wykorzystać zarysowujące 
się dziś zainteresowanie sprawą, zbrodni katyńskiej 
i skoncentrować swe wysiłki na walce o ostateczne wy-
jaśnienie tej zbrodni.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1949, nr 28 z 2 lutego, s. 2.
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Paryż. — We Francji ukazało się p.t. „Katyń“ 
i w tłumaczeniu p. Jean Sandy francuskie wydanie 
pracy „Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów”, 
z przedmową gen. Wł. Andersa.

„Katyń” wydany zastał nakładem spółki wydawni-
czej „France- Empire“. Książka ma 345 stron druku, 

ukazała się jednak, niestety, bez zdjąć fotograficznych, 
które zawiera polskie wydanie.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1949, nr 70  
z 23 marca, s. 2.

Prasa amerykańska zapowiada, że b. senator W. R. 
Austin, delegat Stanów Zjednoczonych w ONZ, zamie-
rza wnieść sprawę mordu katyńskiego na forum ONZ.

Niedawno jeden ze współredaktorów miesięcz-
nika „Reader‘s Digest“ (ukazującego się w kilku ję-
zykach i w wielomilionowym nakładzie) E. Lyons, 
w przemówieniu radiowym, wygłoszonym ze stacji 
w Springfield, domagał się również wniesienia sprawy 
katyńskiej przed ONZ. Lyons przytaczał wszystkie 
szczegóły masakry katyńskiej, wskazujące na to, że 
sprawcami  jej  są Rosjanie. Po osądzeniu głównych 
zbrodniarzy wojennych hitlerowskich jest najwyższy 
czas, by zajać się sprawą morderców oficerów polskich 
zamordowanych w lesie katyńskim.

Prezes wydziału stanowego Kongresu Polonii 
w Massachusetts, dr Karol Smołczyński, w imieniu 
Polonii Amerykańskiej przesłał treść audycji radiowej 
Lyons‘a p. Austinowi z wnioskiem o poruszenie spra-
wy Katynia w ONZ. Również wielu wybitnych Ame-
rykanów zwróciło się do Austina z wezwaniem, aby 
przyczynił się w ONZ do przerwania „konspiracji mil-
czenia o Katyniu“, której dalsze zachowanie jest nie-
dopuszczalne, choćby tylko ze względów moralnych.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1949, nr 114  
z 14 maja, s. 1.

P. P. Yolles
Nowy Jork — Sprawa Katynia niedługo już zostanie publicznie wyświetlona przed forum opinii amery-

kańskiej. Z inicjatywy kilku wybitnych osobistości amerykańskich powstał tu komitet, który zorganizuje 
publiczną rozprawę nad zbrodnią katyńską. Na czele komitetu stanął b. ambasador USA w Polsce A. Bliss 
Lane. Komitet rozpoczął już prace przygotowawcze, zmierzające do sporządzenia aktu oskarżenia, listy 
świadków, zebrania dokumentów dowodowych i zorganizowania obrony.

Precedensem do takiej rozprawy zaocznej przed 
sądem opinii publicznej USA jest zorganizowany przed 
laty w Nowym Jorku proces gen. Michajłowicza, który 
odbył się wkrótce do jego rozprawie w Białogrodzie, za-
kończonej ‒ jak wiadomo wyrokiem śmierci. Sąd opinii 
amerykańskiej nie tylko uniewinnił wówczas Michajło-
wicza, ale również i potępił rządy zachodnie, które po-
rzuciły Michajłowicza uznając Tito.

Duszą całej sprawy i głównym organizatorem pro-
cesu katyńskiego jest amb. Bliss Lane. Dużą zasługę 

w przygotowaniu opinii afrykańskiej do tego procesu 
należy przypisać dziennikarzowi amerykańskiemu 
J. Epsteinowi.

Jego artykuły na łamach „New York Herald Tribune”, 
poświecone zbrodni katyńskiej, wywołały w Stanach 
Zjednoczonych duże wrażenie. On to, w zakończeniu 
swych artykułów wystąpił z projektem oddania sprawy 
katyńskiej do rozpatrzenia publicznemu trybunałowi 
złożonemu z wybitnych prawników, polityków i działa-
czy społecznych Stanów Zjednoczonych.
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Epstein został sekreatrzem komitetu Bliss Lane‘a. 
W pracach i przygotowawczych bierze również czyn-
ny udział znana dziennikarka amerykańska Dorothy 
Thomspon. Komitet zwrócił się już do wybitnych 
działaczy politycznych, prawników, prokuratorów, 
antropologów, chemików zapraszając ich do udziału 
w rozprawie.

Zwrócono się również do wybitnych prawników 
amerykańskich, którzy brali udział w procesie norym-
berskim. Prawnicy ci — jak się dowiaduję — przy-
gotowują obecnie obszerne memorandum, w którym 
wyrażą swoją opinię o sposobie potraktowania sprawy 
katyńskiej przez trybunał norymberski i pominięciu 
jej w motywach wyroku na niemieckich zbrodniarzy 
wojennych.

Czynniki domagające się ostatecznego wyświetle-
nia sprawy katyńskiej nie zamierzają ograniczyć się 
do rozprawy przed trybunałem opinii publicznej. Pla-
nowane jest poruszenie sprawy zbrodni katyńskiej na 
forum organizacji Narodów Zjednoczonych. Delegaci 
kilku republik południowoamerykańskich wyrazili 
już, podobno, zgodę na wystąpienie z taką inicjatywą. 
Robione są również starania aby amerykańskie orga-
nizacje kombatanckie, ze względu na to, że zbrodnia 
w Katyniu dokonana została na jeńcach wojennych, 
wystąpiły do delegata amerykańskiego w ONZ o po-
parcie inicjatywy delegatów płd. amerykańskich i za-

żądanie wyświetlenia zbrodni katyńskiej, która poza 
wszystkim jest pogwałceniem prawa międzynarodo-
wego.

Dowiaduję się, że jednym ze świadków przygo-
towywanej rozprawy przed sądem opinii publicznej 
będzie autor książki „Na nieludzkiej Ziemi” Józef 
Czapski. Gen. Anders wyraził gotowość przekazania 
komitetowi wszystkich materiałów będących w posia-
daniu polskich władz wojskowych.

PROCES W NIEMCZECH
Inny proces, który również przyczyni się do za-

znajomienia opinii publicznej świata zachodniego ze 
zbrodnią katyńską, odbędzie się w Niemczech. Będzie 
to proces o zniesławienie, który J. Epstein wytoczy 
kilku komunistycznym pismom w zachodnich Niem-
czech. Pisma te, po ukazaniu się artykułów Epsteina 
w prasie amerykańskiej, odpowiedziały zamiast ar-
gumentami w obronie Sowietów — stekiem wyzwisk 
i oszczerstw pod adresem autora. Będzie to proces na 
skalę rozprawy Krawczeki w Paryżu.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1949, nr 206  
z 30 sierpnia, s. 1.

W Gary, Indiana, odbyła się 18 września akademia 
żałobna ku uczczeniu pamięci ofiar katyńskich. Pro-
tektorat nad nią objął Prezydent Rzplitej A. Zaleski, do 
komitetu honorowego weszli gen Wł. Anders, min. spr. 
zagr. M. Sokołowski, gen J. Haller, gen. M. Kukiel, 
amb. K. Papeé, gen. Bór-Komorowski, p. dr Aure-
liusz Borkowski, p. Karol Rozmarek, p. Jan Dec, 
ks. dr M. Starzynski, ks. kapelan J. Swałtek, A. E Wisła, 
p. K. Czechowa i E. Oskierko.

Nabożeństwo żałobne odprawił ks. L. Michalski 
w kościele św. Jadwigi, zapełnionym po brzegi przez 
przedstawicieli wszystkich warstw społeczeństwa 
a w szczególności organizacji kombatanckich. Kaza-
nie wygłosił ks. W. Karcz.

Po nabożeństwie uformował się pochód, którzy prze-
szedłszy ulicami miasta Gary udał się do sali Białego 
Orła na akademię żałobną ; wzięli w niej udział również 
przedstawiciele stanowych władz amerykańskich z kon-
gresmanem Ray J. Madenem na czele Przewodniczył 
p. Fr. A. Spychalski, przemawiali: p. Ray J. Madden 

i sekr. stanu Indiana Charles Fleming — spośród Ame-
rykanów, a następnie inicjator akademii p. W. Basiński, 
b. kapelan 2. Korpusu ks. Br. Ciesielski i p. Stefania L. 
Opawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, któ-
ra odczytała rezolucję w języku polskim, a ks. J. Jawor-
ski w języku angielskim. W rezolucji tej czytamy:

„My, Amerykanie polskiego chodzenia, żądamy, aby 
rząd Stanów Zjednoczonych w osobie swego reprezen-
tanta ONZ:
„a) domagał się ustanowienia Międzynarodowego 

Trybunału mającego za zadanie i obowiązek ukara-
nie zbrodniarzy wojennych winnych śmierci 4.500 
jeńców  polskicht  wywiezionych  z  obozu  w Koziel-
sku, a wymordowanych masowo w Katyniu;
„b)  wykrycia  miejsca  spoczynku  i  grobów  pol-

skich jeńców wojennych, przebywających na wiosnę 
1940 r. w niewoli sowieckiej w ilości 4.000 w obozie 
w Starobielsku  i 6.500 w obozie w Ostaszkowie — 
na terenie ZSSR, a po wykryciu — ukaranie zbodni, 
która ciąży na sumieniu świata. 
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W dalszych punktach rezolucja żąda, aby Trybunał 
Międzynarodowy: a) nie posiadał w składzie sędziów 
przedstawiciela ZSSR, jako strony co najmniej po-
dejrzanej o zbrodnię katyńską; b) aby nowy przewód 
wziął pod uwagę materiały strony polskiej, czyli Rzą-
du Polskiego w Londynie. W końcu rezolucja doma-
ga się wezwania rządu sowieckiego, aby dopuścił na 
miejsce zbrodni przedstawicieli Międzynar. Czerwo-
nego Krzyża, zgodnie z postulatem Rządu Polskiego 

z 1943 r. Uchwaloną rezolucję kongresman R. J. Mad-
den przedłoży Kongresowi Stanów Zjednoczonych, 
prezydentowi Trumanowi oraz sekretarzowi stanu 
Achesonowi.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1949, nr 238  
z 6 sierpnia, s. 2.

Nowy Jork, w listopadzie.
Amerykański  komitet  dla  zbadania  mordu  ka-

tyńskiego,  na  czele  którego  stoi  b.  ambasador 
w  Warszawie  Arthur  Bliss-Lane,  przystąpił  do 
działania. Wystosował on już pismo do Wyszyńskie-
go wzywając go do złożenia zeznań przed komite-
tem, przygotowującym wielki proces publiczny.

Na konferencji prasowej 20 bm. w hotelu Waldorf 
Astoria p. Lane zawiadomił dziennikarzy o powstaniu 
Komitetu i jego planach, przy czym odczytany został 
list do Wyszyńskiego, a kpt.  Bronisław  Młynarski 
opowiedział o swoich przeżyciach w niewoli sowieckiej.

List do Wyszyńskiego wzywa go, by dopomógł Ko-
mitetowi w ustaleniu prawdy o masakrze ponad 4.000 
oficerów polskich w Katyniu i zniknięciu dalszych 
10.000  jeńców polskich w ZSSR w czasie ostatniej 
wojny. P. Lane oświadcza. że zwraca się do Wyszyń-
skiego nie  tylko  jako  do  obecnego ministra  spraw 
zagranicznych ale  również  jako do wicekomisarza 
spraw  zagranicznych w 1940  i  1941  r.,  który miał 
w swym ręku sprawy polskie w okresie gdy popeł-
niona  została  zbrodnia. List przypomina rozmowy, 
jakie Wyszyński miał w tej sprawie z ówczesnym am-
basadorem R.P., po czym stwierdza, że w ciągu czte-
rech lat od zakończenia działań wojennych wyszło na 
jaw wiele nowych faktów, dotyczących zbrodni katyń-
skiej tak, iż usprawiedliwione jest nowe śledztwo

„Dlatego też nasz Komitet zwróci się do całego 
świata o pomoc w próbie ustalenia prawdy. Przyjmie 
on zeznania od wszelkich bezpośrednich lub pośred-
nich świadków zbrodni bez względu na narodowość, 
wyznanie lub rasę... Komitet zobowiązuje się nie po-
niechać  swego  zadania ustalenia prawdy na  temat 
masowego mordu  popełnionego  na  przeszło  4.000 
oficerach polskich w Katyniu i zniknięciu dalszych 
10.000 jeńców polskich w Rosji, bez względu na to 
jak długiego czasu wymagać będzie to zadanie”.

P. Lane wyraża nadzieje, że Wyszyński bądź oso-
biście stanie przed Komitetem, bądź też wydeleguje 
odpowiedniego przedstawiciela tak, aby dopomóc 
Komitetowi w jego zadaniu.

List odczytany został przez wiceprzewodniczącego 
Komitetu, znanego pisarza i dziennikarza Maxa East-
mana. Drugą wiceprzewodniczącą jest znana publi-
cystka p. Thompson.

W skład zarządu wchodzą: George Creel, były sekre-
tarz prasowy Wilsona, biskup Jan Cronin, generał Wil-
liam J. Donovan, szef wywiadu amerykańskiego, Allen 
Dulles, kierownik europejskiego biura OSS (Office of 
Strategic Sercices) czasu wojny, Farley, były członek 
gabinetu Roosevelta, Constantine Brown dziennikarz, 
była posłanka, żona wydawcy „Life and Time“, Cla-
ire Boothe Luce, redaktor socjalistycznego tygodnika 
„New Leader” Sam Levitas, Karol Rozmarek prezes 
Związku Narodowego i Kongresu Polonii i George So-
kolsky, dziennikarz i komentator radiowy. Sekretarzem 
jest Julius Epstein, dziennikarz, który w serii artykułów 
o Katyniu, drukowanych w dziennikach i czasopismach 
amerykańskich, przypomniał opinii amerykańskiej 
zbrodnię katyńską.

Termin publicznego procesu nie jest jeszcze ustalo-
ny. Na rozprawie wybitni prawnicy i uczeni, jak rów-
nież oskarżyciele i obrońcy przedstawią całokształt 
sprawy.

Potencjalne znaczenie publicznego przedstawienia 
potworności mordu katyńskiego jest olbrzymie. Dzisiaj 
klimat polityczny sprzyja takiemu planowi, gdyż ame-
rykańska opinia publiczna jest odpowiednio nastawiona 
i przygotowana do zainteresowania się tą zbrodnią.

Odpowiednio pokierowany i wykorzystany, proces 
taki brzemienny może być w skutki polityczne. Wszak 
pamiętamy, iż Katyń stał się pretekstem do zerwania 
stosunków dyplomatycznych między Sowietami a Pol-
ską, co było wydarzeniem o wielkim wpływie na bieg 
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historii. Jeśli Sowiety tak zareagowały wówczas, gdy 
po raz pierwszy publicznie oskarżone zostały o zbrod-
nię katyńską to możliwe jest, iż i tym razem zareago-
wałyby... a może zareagują drastycznie. Zresztą i Za-
chód też będzie mógł nad wyrokiem opinii publicznej, 
nie tylko amerykańskiej, przejść do porządku dzien-
nego. Można było uniknąć tego jedynie przez przemil-
czenie zbrodni katyńskiej, co też skrupulatnie robiono, 
szczególnie w Norymberdze.

Generał Anders oddał Komitetowi do dyspozycji 
wszystkie materiały dowodowe, będące w posiadaniu 
wojska polskiego, a Komitet prawdopodobnie będzie 
również w stanie korzystać z dokumentów znajdują-
cych się w wywiadzie amerykańskim.

Do powstania tego Komitetu Katyńskiego jako 
też planu zainscenizowania procesu w Nowym Jorku 
przywiązujemy tu wielką wagę i żywimy nadzieję, że 
kierownicy tej akcji wywiążą się jak najlepiej ze swego 
zadania. Zadanie jest olbrzymie. Nie tyle sam proces 
i wykazanie winy Sowietów, ile zainteresowanie spo-
łeczeństwa amerykańskiego tą sprawą.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1949, nr 282  
z 26 listopada, s. 2.

V I G I L
Waszyngton, w grudniu 1949.

Szlachetnej  inicjatywie  grona Amerykanów  z  ambasadorem Bliss  Lanem na  czele  poddanie  sprawy 
zbrodni katyńskiej sądowi amerykańskiej opinii publicznej — grozi wypaczenie. Zarysowuje się niebez-
pieczeństwo, że jeżeli sprawę sądzić będzie nie sad obywatelski, złożony z bezpartyjnych prawników, lecz 
komitet o wyraźnym obliczu politycznym, to efekt będzie zaprzepaszczony.

Jak już „Dziennik” donosił, niezmordowany am-
basador A. Bliss Lane ogłosił publicznie rozpoczęcie 
dochodzenia — czyli, jak się tutaj mówi, inwestyga-
cji — i podał do wiadomości publicznej listę członków 
specjalnego komitetu obywatelskiego, który wziął na 
siebie odpowiedzialność za zgromadzenie dokumen-
tów, zeznań i wszystkich dostępnych danych, które 
pozwolą na sformułowanie odpowiedzi na pytanie: 
— kto i z czyjego rozkazu zabijał? Lista jest bardzo 
piękna. Oprócz amb. Bliss Lane, przewodniczącego, 
znajdujemy na niej nazwiska świetnych publicystów, 
jak Max Eastman, Dorothy Thompson, George Creel, 
Constantine Brown, George Sokolsky, dwóch wybit-
nych prawników — gen. William Donovana i Allen W. 
Dullesa (ci dwaj zresztą byli szefami amerykańskiej 
służby wywiadowczej w czasie ostatniej wojny) dzia-
łaczów społecznych i politycznych jak ks. prał. John F., 
Cronina James F. Rarleya i eks-posłanka Claire Boothe 
Luce, przedstawicieli Polonii Amerykańskiej, sędzie-
go Gunthera i prezesa Rozmarka itd.

Wszystko — ludzie znani, szanowani, nieskazitelni 
i dla opinii amerykańskiej — wiarogodni, ale wszy-
scy, właściwie bez wyjątku, pisarze lub działacze 
polityczni, od lat czynnie zaangażowani w wielkiej 
akcji  budzenia  świadomości  Amerykanów  i  wska-
zywania  im niebezpieczeństwa komunizmu  i  impe-

rializmu sowieckiego. Poza tym — przynajmniej dwie 
osoby spośród założycieli komitetu — pani Thompson 
i p. Dulles — znani są ze swych sympatii pro-niemiec-
kich. W sumie powstał komitet polityczny, zamiast... 
— Właśnie o tym „zamiast” warto napisać obszerniej, 
jako że zwichnięcie pierwotnych planów poprowadze-
nia „sprawy katyńskiej” na terenie amerykańskim musi 
niezmiernie żywo obchodzić wszystkich Polaków.

Od dawna omawiano tutaj zagadnienie podniesienia 
na terenie USA sprawy Katynia i ustalenia w sposób 
bezstronny winy za mord, bezstronny dla tych Amery-
kanów, którzy bądź otumanieni propagandą, bądź po 
prostu padając ofiarą własnej ignorancji wierzą jeszcze 
w niewinność władz sowieckich, lub mają na ten temat 
wątpliwości. Takie bezstronne ustalenie faktów i wy-
ciągnięcie z nich wniosków może nastąpić — w sposób 
przekonywujący — tylko drogą procesu prawnego. Jest 
to jasne dla każdego, kto wie jakie znaczenie ma dla 
opinii amerykańskiej wyrok sądu, sądu opartego o ławę 
przysięgłych, sądu złożonego z prawników, bezpartyj-
nych a politycznie nie zaangażowanych prawników, sę-
dziów, eks-sędziów, prokuratorów, adwokatów, profeso-
rów prawa karnego i międzynarodowego etc., etc. Tylko 
takiemu ciału sądowemu uwierzy opinia amerykańska.

Po tej właśnie słusznej drodze poszli w pierwszej fa-
zie swej działalności inicjatorzy „procesu katyńskiego”, 
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rozważając kandydatury członków takiego obywatel-
skiego „sądu norymberskiego”. Nagle — i niezmier-
nie niefortunnie — ktoś w gorącej wodzie kąpany 
poszedł po linii najmniejszego oporu i zaprosił grono 
poważnych polityków do zajęcia się sprawą, o której 
każdy z nich ma przecież już sąd urobiony i — chyba, 
jeżeli sam siebie serio traktuje — sąd niewzruszalny.

Pro domo sua: komitet roi się od osobistych przy-
jaciół Vigila. Najlepsi ci i najszlachetniejsi ludzie nie-
wątpliwie wypomną mu gorzko niniejszą korespon-
dencję. Nie sądzę jednak, iż wolno mi milczeć w takiej 
sprawie. Przecież powiedzenie opinii amerykańskiej 
prawdy i to całej prawdy o Katyniu jest rzeczą nie-
zmiernie ważną. Oparcie tej prawdy na żelazo-betonie 
materiałów dowodowych, mających wartość dowodo-
wą wedle kanonów procedury prawnej anglosaskiej 
i w oczach zawodowych prawników za sądowy ma-
teriał dowodowy mogącej uchodzić — było i jest na-
dal  zadaniem  łatwem! Przecież materiał dowodowy 
istnieje, przecież wiadomo gdzie go szukać, przecież 
wiadomo kogo na świadka powołać i jak przewód są-
dowy przeprowadzić.

Czyż w takich warunkach można, czy wolno — 
groby pomordowanych mając w pamięci — narazić się 
na to, że prawda przyjęta będzie ze wzruszeniem ra-
mion, jako pochodząca od ludzi, którzy podpisują set-
ki antykomunistycznych artykułów rocznie i o których 

każdy czytelnik gazet codziennych amerykańskich 
wie, że odznaczają się właśnie tym, co wedle proce-
dury sądowej anglosaskiej dyskwalifikuje  członka 
ławy przysięgłych w najpowszedniejszym procesie 
o rozbój — “pre-conceived idea about guilt“ (czyli 
wyrobiony z góry sąd o winie).

Wiadomo mi, iż amb. Bliss Lane wybiera się w naj-
bliższych dniach do Londynu. Wiadomo mi, iż będzie 
tam dochodził źródeł dowodów i zeznań w sprawie 
katyńskiej. Wiadomo mi, iż będzie komunikował się 
z kołami polskimi. Niechże usłyszy słowa najgorętszej 
podzięki za podjęcie się niewdzięcznej roli, roli wiel-
kiej i szlachetnej. Ale — niechże usłyszy równie gorą-
ce apele i przekonywujące racje, które by go skłoniły 
do nawrotu do jego własnej idei oddania dowodów 
tych sądowi obywatelskiemu.
Sprawę jeszcze można uratować: niechaj komitet 

amb. Bliss Lane‘a będzie tylko komitetem śledczym, 
niechaj ograniczy się do zebrania istniejących do-
wodów i zestawienia listy świadków i niechże odda 
oskarżenie w ręce prokuratora, a wydanie orzeczenia 
i wyroku — w  ręce  sądu,  złożonego  z  prawników, 
a nie polityków. Nade wszystko zaś — nie pisarzy 
politycznych!

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1949, nr 289  
z 5 grudnia, s. 1, 4.

Waszyngton, w grudniu. 
Senat USA dyskutować będzie w najbliższych miesiącach sprawę ratyfikacji układu międzynarodowe-

go o zbrodni „ludobójstwa” (genocide). W związku z tą dyskusją projektowane jest wysunięcie sprawy  
katyńskiej jako przykładu tego nowego pojęcia przestępstwa międzynarodowego jakim jest „ludobójstwo”. 
Odpowiednie materiały obciążające zbrodnią katyńską Sowiety, mają być przedłożone komisji spraw za-
granicznych Senatu.

Celem projektodawców tego kroku jest wskazanie 
Senatowi amerykańskiemu, iż ratyfikacja umowy pod-
pisanej w Paryżu w czasie 3 Zgromadzenia ONZ jest 
konieczna z uwagi na istnienia rządu, który „ludobój-
stwo” uprawia. W ten sposób inicjatorzy przedstawienia 
komisji spraw zagranicznych Senatu dowodów oskar-
żenia przeciwko rządowi ZSRR pragną podkreślić, iż 
ratyfikacja układu o „genocide” będzie miała charakter 
zabiegu prawnego o charakterze prewencyjnym i będzie 
mogła być uważana za ostrzeżenie na przyszłość, iż po-
pełnienie aktu mordu masowego na jakimkolwiek naro-

dzie lub jego części będzie karane przez międzynarodo-
wy wymiar sprawiedliwości, oparty na precedensach 
i doświadczeniach norymberskich.

Układ międzynarodowy o karalności zbrodni „lu-
dobójstwa” ma długa historię i czytelnicy „Dziennika 
Polskiego” z pewnością pamiętają, że jego inicjatorem, 
jak również „wynalazcą” słowa „genocide” jest Polak, 
dr  Rafał  Lemkin,  b.  sędzia  śledczy  i  prokurator 
polskiego wymiaru sprawiedliwości, a od lat trzech 
profesor prawa międzynarodowego na słynnym uni-
wersytecie Yale.
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W pierwszych latach wojny dr Lemkin opubliko-
wał z iście benedyktyńskim nakładem pracy napisane 
dzieło pt. „Axis Rule in Occupied Europe”, w którym 
przytoczył przełożone przez siebie na język angielski 
dosłowne teksty wszystkich ustaw, dekretów i zarzą-
dzeń wydanych przez rządy niemiecki i włoski na te-
renach okupowanych. Udowodniwszy zbrodniczość 
tego „ustawodawstwa” z punktu widzenia prawa na-
rodów, dr Lemkin był niewątpliwie tym, który utoro-
wał drogę do procesu w Norymberdze. Powołany do 
ścisłego sztabu naczelnego oskarżyciela amerykań-
skiego, sędziego Jacksona, dr Lemkin odegrał czoło-
wą rolę w sporządzeniu aktu oskarżenia przeciwko 
zbrodniarzom wojennym  niemieckim. Wkrótce po 
powrocie do Waszyngtonu, dr Lemkin powołany zo-
stał do zespołu prawników wojskowych i cywilnych, 
opracowujących podobny akt oskarżenia przeciwko 
japońskim zbrodniarzom wojennym i asystował pro-
kuratorom amerykańskim w czasie procesu w Tokio.

Objąwszy katedrę prawa międzynarodowego naj-
przód na uniwersytecie Duke — dr Lemkin poświęcił 
się pracy nad tekstem konwencji międzynarodowej, 
której podpisanie i ratyfikacja miały na celu naprawie-
nie — na przyszłość — tego, co niektórzy poczytują 
za „błąd“ procesów norymberskich i tokijskich, a mia-
nowicie sądzenia zbrodniarzy na podstawie prawa 
ogłoszonego „post facto“, czyli po dokonaniu zbrodni, 
żmudne zabiegi, starania i wydeptywania sal i kory-
tarzy urzędów dyplomatycznych i ONZ dały wresz-
cie wyniki. Konwencja została uchwalona, podpisana 
i przez wiele państw ratyfikowana. Ratyfikacja jej przez 
Stany Zjednoczone opóźnia się jednak. Pewne koła 
prawnicze są jej przeciwne. Wystąpiła przeciwko niej, 
jako „sztucznie skonstruowanej” naczelna organizacja 
adwokacka, American Bar Association. Padają wypo-
wiedzi, iż konwencja jest „niepotrzebna”, bo ci, którzy 
oddawali się ludobójstwu, Niemcy i Japończycy, są już 
pokonani, rozbrojeni, osądzeni, powieszeni lub pocho-
wani w grobach dla samobójców. Po co więc?...

Znakomity prawnik i polityk, MacMahon ze stanu 
Connecticut, postanowił jednak pchnąć naprzód spra-
wę ratyfikacji układu o „genocide” właśnie w czasie 
nadchodzącej sesji. W ścisłej współpracy z p. Lemki-
nem przygotowuje on t.zw. przesłuchania (hearings), 
poprzedzające uchwałę komisyjną i przedłożenie jej 
plenum senatu. Świadom akcji pewnych kół, uważa-
jących całą konwencję za coś w rodzaju „musztardy 
po obiedzie”, pragnie sen. MacMahon wespół z prof. 
Lemkinem udowodnić, iż konwencja bynajmniej ta-
kim zbytecznym daniem nie jest, gdyż nadal istnieją 
na  świecie  ludobójcy dający wszelką gwarancję, że 
będą oddawać się ludobójstwu w przyszłości, gdyż od-
dają mu się w teraźniejszości i oddawali się mu w prze-
szłości, niezbyt dawnej.
Katyń ma być przykładem tego, czego można się 

spodziewać po mordercach sowieckich. Poza tym 
planowane zeznania Ukraińców, Łotyszów, Estoń-
czyków i Litwinów mają dostarczyć senatowi amery-
kańskiemu dowodów, iż niszczenie całych narodów 
w drodze mordu lub wygnania na północ jest prakty-
kowane w chwili bieżącej tak, jak było praktykowane 
w niedawnej przeszłości przez Niemców w stosunku 
do Żydów, choć przy zastosowaniu metod nieco tylko 
odmiennych.

O ile mi wiadomo, prof. Lemkin wszedł w kontakt 
z założonym przez amb. A. Bliss Lane‘a „Komitetem 
Katyńskim” i przygotowuje zeznania, które będą 
przedstawione komisji spraw zagranicznych senatu. 
W charakterze świadków, przedstawiających mate-
riały wystąpią być może dwaj wybitni prawnicy, gen. 
Donovan, b. szef wywiadu amerykańskiego w czasie 
wojny oraz p. Karol Rozmarek, prezes Kongresu Polonii 
Amerykańskiej, obaj członkowie komitetu amb. Lane‘a.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1949, nr 308  
z 5 grudnia, s. 1, 4.

Waszyngton,  27.1 — Sprawa mordu katyńskiego  została  oficjalnie przedłożona Senatowi amerykań-
skiemu przez komitet, na którego czele stoi ambasador Bliss Lane, z okazji dyskusji nad międzynarodową 
konwencją przeciw ludobójstwu.

W podkomitecie komisji spraw zagranicznych ko-
mitet amb. Lanea, który wziął na siebie zadanie wy-
świetlenia sprawy mordu katyńskiego na forum opinii 
amerykańskiej, wystąpił  z  oskarżeniem Rosji  o  za-
mordowanie ok. 15 tysięcy oficerów polskich.

Konwencja uchwalona przez Zgromadzenie ONZ 
w 1948 r. głosi, że ludobójstwo — systematyczna eks-
terminacja grup narodowych lub religijnych — stanowi 
zbrodnię międzynarodową. Uchwalenie tej konwencji 
było wynikiem długiej kampanii, zapoczątkowanej 
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jeszcze w czasie wojny przez polskiego prawnika Ra-
fała Lemkina. Konwencja przedłożona została obecnie 
Senatowi amerykańskiemu do ratyfikacji; do tej pory 
ratyfikowało ją siedem państw.

Zgodnie ze zwyczajami Kongresu przed ratyfikacją 
podkomisja Senatu wysłuchuje wypowiedzi różnych 
osobistości i organizacji domagających się ratyfika-
cji względnie odrzucenia jakiejś ustawy czy układu.  
M.in. za ratyfikacją wypowiedział się komitet amb. La-
nea, który stwierdza, że mord katyński stanowi ponury 
przykład niedawnego ludobójstwa. Komitet stwierdza, 
że 4.300 oficerów polskich zamordowanych zostało 
w Katyniu, a ponadto Rosjanie zamordowali dalszych 
11.000.

Przypomniawszy odkrycie przez Niemców grobów 
w Katyniu, Komitet oświadcza: „Rząd Polski w Londy-
nie, który od lat starał się dowiedzieć o losie oficerów 
polskich wziętych do niewoli przez Sowiety po inwa-
zji Polski przez armię czerwoną, natychmiast zażądał 
bezstronnego zbadania sprawy przez Międzynarodowy 
Czerwony Krzyż. Tego rodzaju śledztwo nie mogło być 
podjęte bez zgody rządów niemieckiego i sowieckie-
go. Zamiast zezwolić na to śledztwo, rząd sowiecki 
natychmiast użył prośbę rządu polskiego za pretekst 
dla zerwania z nim stosunków dyplomatycznych. Stwo-
rzyło to pierwszy wyłom we froncie sojuszniczym ...“

Komitet przypomina, że w odpowiedzi na zapytania 
ze strony polskiej, władze sowieckie, m.in. sam Stalin 
i Wyszyński, przy różnych okazjach przedstawili trzy 
czy cztery różne teorie dla wytłumaczenia, dlaczego 
zwolnieni jakoby jeńcy nie zgłosili się do armii gen. 
Andersa. „Polakom powiedziano, że ich oficerowie 
być może uciekli do Mandżurii. Tę teorię wysunął sam 
Stalin w rozmowie z gen. Sikorskim 3 grudnia 1941 r. 
Inna teoria głosiła, że oficerowie polscy mogą się znaj-
dować na dalekiej Północy, na Ziemi Franciszka Jó-
zefa. O możliwości tej Stalin wspomniał w rozmowie 
z gen. Andersem 18 marca 1942 r. Ale aż do ujawnie-
nia grobów przez nazistów 13 kwietnia 1943 r., żaden 
przedstawiciel rządu sowieckiego nigdy nie wystąpił 
z teorią, że oficerowie polscy mogli wpaść w ręce 

niemieckie na skutek niewyewakuowania polskich 
obozów jenieckich. Potem nagle, w 48 godzin po rewe-
lacjach niemieckich, rząd sowiecki twierdził w komu-
nikacie z 15 kwietnia 1943 r., że „byli polscy jeńcy wo-
jenni, którzy byli w 1941 r. zatrudnieni przy pracach 
budowlanych na zachód od Smoleńska, wpadli w ręce 
niemiecko-faszystowskich oprawców w lecie 1941 r. 
po wycofaniu wojsk sowieckich z rejonu Smoleńska” 
„Powstało — i nadal powstaje — pytanie, dlaczego 
władze sowieckie, łącznie ze Stalinem, Mołotowem 
i Wyszyńskim, ukrywały tę informację przez całych 
20  miesięcy  rozmów  polsko-sowieckich,  w  ciągu 
którego  to okresu ustawicznie  twierdziły, że  jeńcy 
zostali zwolnieni?” — głosi oświadczenie Komitetu.

Na tym samym posiedzeniu za ratyfikacją wypo-
wiedziała się jedna z dwóch wielkich organizacji za-
wodowych., CIO, wskazując na łagry sowieckie, jako 
przykład ludobójstwa.

Podobnie jak Hitler — oświadcza CIO — Stalin 
używa obozy pracy niewolniczej „po pierwsze aby 
uzyskać energię ludzką bez wynagrodzenia, a po dru-
gie, aby zabić, poprzez przepracowanie, „niepożąda-
nych” ludzi”.

Ilość ludzi w obozach pracy niewolniczej w Niem-
czech dosięgła prawie 11 milionów stwierdza CIO 
— a  ilość więźniów z Europy w syberyjskich obo-
zach pracy niewolniczej włącznie z kopalniami soli, 
jest „z pewnością wyższa”.

Konwencja o ludobójstwie winna być ratyfikowana, 
jeżeli ludzkość „zdecydowała opuścić dżunglę i budo-
wać lepszy świat oparty o prawo i sprawiedliwość”.

Jednakże przedstawiciel Departamentu Stanu zapy-
tywany przez sen. Hickenloopera musiał stwierdzić, że 
konwencja o ludobójstwie nie będzie mogła być użyta 
w stosunku do rosyjskich obozów koncentracyjnych.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1950, nr 24  
z 28 stycznia, s. 1, 4.

Waszyngton, w lutym 1950.
Amerykański minister obrony narodowej, p. Louis Johnson rozważa możliwość ogłoszenia tajnego ra-

portu w sprawie masakry katyńskiej, sporządzonego dla amerykańskiego sztabu generalnego przez ppłk. 
van Vlieta. O decyzji swej w tej sprawie zawiadomi zainteresowanych „w najbliższym czasie”.
Tymi słowy odpowiedział p. Johnson — na piśmie — kongresmanowi George A. Dondero, republikani-

nowi ze stanu Michigan, na jego uporczywe żądanie opublikowania treści raportu ppłk. van Vlieta.
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Ogłoszenie z trybuny parlamentarnej treści kore-
spondencji wymienionej przez kongresmana Dondero 
z amerykańskim departamentem obrony narodowej 
zbiegło się z zapowiadanym przez mnie już przed prze-
szło miesiącem podniesieniem sprawy mordu zbioro-
wego, dokonanego w Katyniu na forum komisji spraw 
zagranicznych Senatu z okazji debat nad ratyfikacją 
konwencji międzynarodowej o zbrodni ludobójstwa 
(genocide). Zeznania złożone przed komisją przez sę-
dziego Gunthera, cenzora Związku Narodowego Pol-
skiego i wiceprezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej 
oraz przedłożone tejże komisji szczegółowe memoran-
dum prezesa Rozmarka, wypadły bardzo dobrze. Prasa 
poświęciła im wiele uwagi i po raz pierwszy bodaj od 
1943 r. sprawa Katynia znów znalazła się przed amery-
kańską opinią publiczna.

Kroki podjęte przez kongresmana Dondero w celu 
ujawnienia jedynego amerykańskiego raportu urzędo-
wego na temat Katynia są doskonałym uzupełnieniem 
akcji podjętej na terenie Senatu przez prof. dra Rafała 
Lemkina. twórcy pojęcia „ludobójstwa”, w porozumie-
niu z Kongresem Polonii Amerykańskiej.

W Waszyngtonie mówi się już od kilku lat o ist-
nieniu „jakiegoś” urzędowego raportu sporządzonego 
przez wywiad amerykański na użytek sztabu general-
nego. Raport, traktowany zawsze jako ściśle tajny, za-
grzebany został bardzo głęboko w szafach stalowych 
urzędu obrony narodowej.

Było tajemnicą publiczną, iż raport  ukryto  tak 
głęboko  na  żądanie  Departamentu  Stanu,  oba-
wiającego  się  „drażnienia  Sowietów”. Czy starania 
o zatajenie tego raportu podejmował p. Hiss czy sam 
p. Acheson — jeszcze nie wiadomo. ale — chyba i to 
wkrótce wyjdzie na jaw, skoro tak wiele już na jaw wy-
szło...

Kongresman Dondero wysłał dnia 6 października 
1949 r. list do szefa amerykańskiego wywiadu, w któ-
rym prosi go o oddanie do dyspozycji amerykańskie-
go komitetu zbierającego materiały o sprawie mordu 
katyńskiego treści raportu „sporządzonego podobno 
przez ppłk. John van Vlieta, stacjonowanego obec-
nie w Fort Lewis, w stanie Waszyngton i kpt. Ste-
warda,  którego  imię  i  miejsce  postoju  nie  jest mi 
znane”.

Gen. S. LeRoy Irwin odpisał pod data 19.10.1949, iż 
istotnie w posiadaniu wywiadu amerykańskiego znaj-
duje się raport „sporządzony przez ppłk. van Vlieta 
na podstawie obserwacji poczynionych w czasie eks-
humacji zwłok z grobów polskich w Katyniu w roku 
1943, ale raport ten sklasyfikowany jest jako tajny 
i z tego powodu ogłoszony być nie może”. Dodał jed-
nak gen. Irwin — „jeżeli raport ten zostanie określo-
ny jako nie tajny, wówczas z przyjemnością przyśle 
panu jego odpis”.

KONGRESMAN DONDERO  
NIE DAŁ ZA WYGRANĄ

Kongres ma n Dondero jest uparty. Dnia 31 paździer-
nika 1949 r.. w krótkim liście do gen. Irwina pisał m.in.: 
„. . w żaden sposób nie potrafię zrozumieć dlaczego ra-
port ppłk. van VIieta jest uwalany za tajny. Zechce 
pan generał wyjaśnić mi co skłania Departament Obro-
ny Narodowej do traktowania tego raportu jako doku-
ment tajny, po upływie sześciu lat od zajścia wydarzeń, 
które opisuje? Czy dzieje się tak na skutek instrukcji 
Departamentu Stanu? A jeżeli tak, to czy zechce za-
wiadomić mnie pan generał  jaka  jest  treść  tych  in-
strukcji i kto je wydał?”

Odpowiedź gen. Irwina na ten stanowczo niedy-
skretny list kongresmana Dondero — pod datą 8 li-
stopada 1949 r. — brzmiała bardzo interesująco i — 
jak mi mówi kongresman Dondero, pokazując swą 
korespondencję — „oznaczała, iż zaczynam dobie-
rać j się do sedna rzeczy ...” Oto co pisał gen. Irwin 
w drugim swym liście — po wstępnych słowach: —  
„ … Wobec tego, iż winowajcy zbrodni popełnionej 
w Katyniu nie zostali dotąd ustaleni z całą pewno-
ścią, oraz wobec tego, iż raport w świetle obecnej 
naprężonej  sytuacji  międzynarodowej,  zawiera 
szereg  informacji  bardzo  delikatnej  natury  (sen-
sitive), ogłoszenie go uważane jest przez Departa-
ment Armii za niewskazane”.

Kongresman Dondero wobec tego dał spokój gen. 
Irwinowi, ale nie zaniedbał sprawy i poszedł — „wy-
żej”. Dnia 9 stycznia 1950 r. napisał list do szefa gen. 
Irwina, ministra Johnsona, przypominając, iż so-
wieckie dokumenty w sprawie Katynia zostały przez 
armię niemiecką wywiezione do Niemiec w czasie 
odwrotu z Rosji i wpadły w ręce armii amerykań-
skiej. „Mamy wobec tego prawo oczekiwać, iż raport, 
którego się dopominam w imię wyświetlenia prawdy 
o zbrodni katyńskiej, oparty jest na tych dokumen-
tach autentycznych, a wobec tego trudno przeceniać 
jego wagę”.

ZACZEKAM JESZCZE MIESIĄC
Odpowiedź jaką minister Johnson nadesłał kon-

gresmanowi Dondero pod datą 18 stycznia 1950 roku 
zawiera właśnie zapowiedź możliwości powzięcia de-
cyzji o ogłoszeniu raportu ppłk. van Vlieta. Oto pisze 
p. Johnson:

„… wiadomo mi, iż kierownictwo wywiadu poin-
formowało pana, że z uwagi na zawarcie w raporcie 
ppłk. van Vilet‘a pewnych informacji natury bardzo 
delikatnej, ogłoszenie jego uważane było za niewska-
zane. Ostatnio jednak minister armii p. Gray omawiał 
ze mną możliwość opublikowania tego raportu. Decyzja 
w tej sprawie jeszcze nie zapadła, ale mam nadzieję, iż 
będę w stanie dać panu w tej sprawie ostateczną odpo-
wiedź w niedługim czasie.”
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Kongresman Dondero postanowił czekać na decyzję 
pp. Gray’a i Johnson‘a miesiąc, po czym znów będzie pi-
sał do nich. Wobec tego jednak, iż p. Johnson nie bardzo 
lubi spełniać życzenia Departamentu Stanu, a specjalnie 
życzenia swego kolegi z gabinetu — p. Acheson‘a — być 
może, że raport ppłk. van Vliet‘a znajdzie się wreszcie na 

biurku kongresmana Dondero wkrótce, skąd przekazany 
będzie komitetowi b. amb. Bliss Lane’a,

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1950, nr 34  
z 9 lutego, s. 1, 4.

Wydział stanowy Kongresu Polonii Amerykańskiej zorganizował w ubiegłym tygodniu w Nowym Jorku 
wielką manifestacją żałobną i protestacyjną w związku z piątą rocznicą Jałty i dziesiątą rocznica zbrodni 
katyńskiej.

W Jałcie pogwałcono i podeptano nie tylko prawa 
Polski, ale całego cywilizowanego i demokratyczne-
go świata a w tym i Ameryki — stwierdził główny 
mówca, sędzia Gunther, cenzor Związku Narodowe-
go Polskiego, Jałta — mówił dalej — była kapitulacją 
demokracji przed hordami następców Dżyngischana. 
W lutym 1945 r. Roosevelt i Churchill, spotkawszy się 
w Jałcie ze Stalinem, „zaprzedali w niewolę sowiec-
ką Polskę i ponad sto milionów innych wolnych ludzi 
w Europie, darowując Stalinowi blisko 48 procent ogó-
łu ziem polskich bez pytania o zgodę Narodu Polskie-
go”.
„Drżymy przed bombą atomową czy wodorowa, 

ale dlaczego nie drżymy — zapytywał sędzia Gun-
ther — przed sfabrykowaną przy naszej (jako Ame-
rykanów) pomocy najstraszliwszą bombą politycz-
ną — bombą jałtańską”.

Jatła jest pogwałceniem wielu przyrzeczeń i umów 
zawartych przez Stany Zjednoczone z Rzeczpospolitą 

Polską — konkludował cenzor Gunther przytaczając 
jednocześnie jako przykład konkretne umowy i zobo-
wiązania Stanów Zjednoczonych, jakie przekreślone 
zostały umową jałtańską.

Inny z mówców, wybitny działacz PSL Stefan Kor-
boński, stwierdził, ze kraj nigdy nie aprobował umowy 
Jałtańskiej, a Polska Podziemna zgodnie ją potępiła. Po 
Jałcie okupacja niemiecka ustąpiła nowej okupacji — 
sowieckiej.

W rozpoczynającej manifestacje Polonii Amery-
kańskiej inwokacji ks. płk. Burant prosił Matkę Boską 
Częstochowską, aby „ofiara życia bohaterów i męczen-
ników z Katynia dotarła do serc wszystkich wolnych 
narodów, aby rozbudziła sumienie świata i aby ta ofia-
ra przechyliła wagę na szali sprawiedliwości”

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1950, nr 49  
z 27 lutego, s. 1.

R o d a c y !
W pierwszych dniach kwietnia 1940 roku władze 

sowieckie rozpoczęły 6-tygodniową ewakuację trzech 
obozów: Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska, w któ-
rych znajdowało się wówczas około 15 tysięcy polskich 
jeńców, przeważnie oficerów. Z tej ilości odnalazło 
się w jesieni 1941 roku, kiedy tworzono armię polską 
w Rosji sowieckiej, jeńców zaledwie czterystu. Natych-
miast rozpoczęte przez władze polskie, poszukiwania 
pozostałych 14.500 zaginionych okazały się bezowocne, 
a najwyżsi przedstawiciele rządu sowieckiego udzielali 
jedynie kłamliwych i wykrętnych odpowiedzi, na sta-
wiane im w tej sprawie pytania.

Dnia 13 kwietnia 1943 roku ogłoszono na cały świat 
wiadomość o odkryciu masowych grobów w Katyniu 
i najgorsze przypuszczenia nasze, co do losu zaginio-
nych a daremnie poszukiwanych, zostały potwierdzo-
ne. Wówczas Rząd Polski zażądał śledztwa Międzyna-
rodowego Czerwonego Krzyża, na co Rosja sowiecka 
odpowiedziała zerwaniem z Polską stosunków dyplo-
matycznych. I, aby nie pogłębiać rozterki w obozie 
narodów sprzymierzonych, walczących przeciw Niem-
com hitlerowskim, cisza zaległa na zachodzie dokoła 
zagadnienia winowajców katyńskiego mordu.

Lecz, gdy po klęsce Niemiec zebrał się Trybunał 
Międzynarodowy w Norymberdze, aby sądzić niemiec-
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kich zbrodniarzy wojennych, masowy ten mord, jeden 
z najgłośniejszych i najbardziej potwornych tej wojny, 
znalazł się w akcie oskarżenia ale nie został wymie-
niony — wśród niezliczonych zbrodni, udowodnionych 
Niemcom — w norymberskim wyroku.

Zbrodniarze, winni masowej rzezi polskich jeńców, 
dokonanej wiosną 1940 roku na obszarze władzy so-
wieckiej nie zostali dotąd ani postawieni przed sąd, ani 
ukarani.

Świat wolnych narodów głosi hasła sprawiedliwości 
i praw człowieka, chlubi się zasadami demokracji i hu-
manitaryzmu swoich ustrojów i swego sposobu życia, 
ale wzdraga się walczyć o te hasła i zasady, gdy brutal-
na siła sowieckiego totalizmu urąga im i łamie je bez 
skrupułów. W złudnej nadziei ocalenia siebie, narody 
zachodnie przyglądają się biernie, jak niszczycielski 
imperializm sowiecki pochłania coraz nowe narody 
Europy i Azji, gotując sie do podboju dalszych konty-
nentów, zachodniej półkuli i reszty rodzaju ludzkiego.

Zbrodnia katyńska jest—wśród bezmiaru innych — 
szczególnie jaskrawą, ponurą miarą barbarzyńskiego 
okrucieństwa, pogardy dla odwiecznych zasad moral-
nych i żywiołowej nienawiści do wszelkich wartości, 
wyworzonych przez tysiąclecia chrześcijańskiej cywi-
lizacji.

My, Polacy, rozsiani w krajach świata, który jest 
wolny i wśród wolnych narodów, którym dozwolona 
jest wiara w Boga i szacunek dla człowieka, podnie-
śmy głos, gdziekolwiek się znajdujemy — z żądaniem 
sądu i kary na zbrodniarzy katyńskich. Domagajmy się 
od ONZ i wszystkich rządów świata cywilizowanego, 
by powołano trybunał dla osądzenia masowego mordu, 
którego winowajcy pozostali bezkarni, chociaż minęło 
10 lat od jego popełnienia, lat 5 od zakończenia działań 
wojennych i utworzenia Międzynarodowego Trybunału 
dla Zbrodni Wojennych w Norymberdze.

Oskarżamy rząd Związku Sowieckich Socjalistycz-
nych Republik o popełnienie wiosną 1940 r. na bez-

bronnych polskich jeńcach mordu katyńskiego, czyli 
zbrodni przeciwko ludzkości, na masową skalę o cha-
rakterze ludobójstwa. 

Jesteśmy gotowi stanąć przed każdym trybunałem, 
jako oskarżyciele.

Odwołujemy się do sumienia świata i do sądu na-
rodów.

Polskie Stowarzyszenie b. Sowieckich Więźniów 
Polityczn. 

Z a   R a d ę :
Władysław Anders
Tadeusz Brzęski 
Teodozja Lisiewicz

Z a   Z a r z ą d :
Jan Kwapiński 
Zbigniew Stypułkowski 
Kazimierz Wiśniowski

*  *  *
Akademia żałobna poświęcona pamięci ofiar Zbrodni 

Katyńskiej odbędzie się w sobotę 15 kwietnia o godz. 6 
po poł. w sali Westminster Cathedral Hall (Ambrosden 
Ave., S.W.l) koło st. Victoria, a uroczyste nabożeństwo 
żałobne na te intencje odprawi ks. Infułat Br. Michalski 
w dniu następnym, czyli w niedzielą 16 kwietnia o godz. 
1 po poł. w Brompton Oratory.

Równocześnie uzupełniając notatkę z 22 b.m., stwier-
dzamy, że w zebraniu polskich organizacji społecznych 
z dnia 17 bm. brał również udział, jako przedstawiciel 
Związku Ziem Płd. Wschodnich, dr St. Skrzypek, a red. 
J. Kisielewski — imieniem Veritasu oraz jego wydaw-
nictw — oświadczył poparcie i gotowość współpracy 
przy organizacji Żałobnych Obchodów 10. Rocznicy 
Zbrodni Katyńskiej.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1950, nr 81  
z 5 kwietnia, s. 2.

Dziesięć lat mija od zbrodni katyńskiej. Dokładnej 
daty nie znamy, być może nigdy się nie dowiemy. Wie-
my tylko, że w pierwszych dniach kwietnia zaczęły 
napływać pierwsze transporty. Najprawdopodobniej 
przez cały kwiecień trwała w lesie katyńskim masakra 
jeńców z obozów w Kozielsku, podczas gdy w innych, 
po dziś dzień nieznanych, miejscach kaźni tracono 
więźniów z Ostaszkowa i Starobielska.

Dziś po dziesięciu latach, poza konkretnymi da-
nymi o miejscu kaźni tych bez mała 10.000, których 
ciała nie leżą w Katyniu, zbrodnia ta nie ma już w so-

bie żadnych tajemnic. Niestety, stwierdzić wypada, że 
jeżeli wszystko jasne jest dla nas, to dla świata równie 
jasne jeszcze nie jest. Wielu, zbyt wielu ludzi zabiera-
jących głos na ten temat, usiłuje po dziś dzień przed-
stawić sprawę jako wątpliwą, odpowiedzialność — za 
nieustaloną. Jeszcze więcej polityków czy pisarzy woli 
nie zabierać głosu i milczeć.

Oczywiście dzieje się to nie dlatego, że istnieje 
jakakolwiek trudność w ustaleniu prawdy. Wystar-
czyłoby dla świata zachodniego choćby pobieżnie za-
poznać się z ogromnym materiałem dowodowym, by 
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z miejsca znikły wątpliwości. Powód jest więc inny. 
Powodem jest, że w świecie przeważa małoduszność 
i że łatwiej jest chować głowę w piasek, niż spojrzeć 
w oczy rzeczywistości.

Gdyby bowiem chciano raz na zawsze, formalnie, 
ustalić prawdę o zbrodni katyńskiej, gdyby uczyniono 
zadość naszemu słusznemu żądaniu i powołano mię-
dzynarodowy trybunał dla zbadania sprawy i wydania 
orzeczenia, to trzebaby następnie wyciągnąć wnioski 
w stosunku do winnych tej zbrodni — jedynej z wiel-
kich zbrodni wojennych, która pozostała nieukarana.

Mówiąc o wyciągnięciu wniosków, nie mamy na-
wet na myśli rzeczywistego ukarania zbrodniarzy tak, 
jak się to stało z ich hitlerowskimi wspólnikami. Ale 
ustaliwszy winę przywódców sowieckich i obciążyw-
szy formalnie rząd ZSSR odpowiedzialnością za tę 
zbrodnię nie można byłoby nadal utrzymywać z nim 
dotychczasowej fikcji normalnych stosunków, współ-
pracować w ONZ i na konferencjach międzynarodo-
wych, wierzyć — czy choćby udawać, że się wierzy 
— w pokojowe, lub zgoła przyjazne współistnienie 
z systemem zdolnym do dokonywania tego rodzaju po-
twornych zbrodni.

Dlatego nie wolno nam mieć złudzeń, by zadanie, 
któreśmy sobie postawili, było łatwe do spełnienia, ani 
spodziewać się szybkiego i pełnego odzewu apelów 
polskich o sprawiedliwość i sąd nad zbrodniarzami. 

Że jednak zadanie to bynajmniej nie jest beznadziej-
ne, o tym świadczy postęp osiągnięty w ciągu niewielu 
ostatnich miesięcy. Stworzenie pod przewodnictwem 
amb. Bliss Lane’a komitetu amerykańskiego, który po-
stawił sobie za cel doprowadzenie do zbadania spra-
wy przez trybunał opinii publicznej, jest poważnym 
krokiem naprzód na drodze do przypomnienia światu, 
pragnącemu o tym zapomnieć, że ta zbrodnia sprzed 
lat dziesięciu, pozostaje nienapiętnowana.

„Odwołujemy się do sumienia świata i do sądu naro-
dów” — głosi w zakończeniu odezwa stowarzyszenia b. 
sowieckich więźniów politycznych w 10-lecie zbrodni. 
Wiemy aż nadto dobrze, jak straszliwie nieczułe stało 
się sumienie świata na krzywdę już nie jednostek, lecz 
całych narodów. Będzie się jednak ono musiało w peł-
ni przebudzić, jeśli cywilizacja zachodnia ma uniknąć 
zagłady. Dlatego niczego nie wolno poniechać, by nim 
wstrząsnąć i zmusić, by przemówiło.

A.B.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1950, nr 82  
z 6 kwietnia, s. 2.

Dziesiątą rocznicę zbrodni katyńskiej będzie obcho-
dzić społeczeństwo polskie w W. Brytanii w żałobnym 
skupieniu, czcząc pamięć Pomordowanych i domaga-
jąc się od świata międzynarodowego sądu nad morder-
cami.
W sobotę 15 kwietnia br. o godz. 6 po poł. w sali 

Westminster Cathedral Hall (Ambrosden Av., S.W.1., koło 
stacji Victoria) odbędzie się Publiczna Manifestacja. 
Program przewiduje przemówienia gen. Wł. Andersa, F. 
Halucha i Z. Stypułkowskiego oraz pieśni Chóru Pol-
skiego pod dyrekcją H. Hosowicza.

W niedzielę 16 kwietnia br. o godz, 1 po poł. w Bromp-
ton Oratory mszę św. odprawi ks. inf. B. Michalski, 
kazanie zaś wygłosi ks. K. Krzyżanowski. W tym 
samym dniu zostaną również odprawione nabożeń-
stwa: prawosławne — w St. Mathews Church, War-
wick Rd., S.W.5. o godz. 9.30 oraz ewangelickie — w Lu-
ther Tyndale Memorial Church, N.W.5 o godz. 11.00.

Wszystkie te obchody organizuje Polskie Stow. b. 
Sowieckich Więźniów Politycznych.

* * *
W uzupełnieniu komunikatu o zebraniu polskich or-

ganizacji z dnia 17 marca w sprawie 10. rocznicy Zbrodni 
Katyńskiej, pod przewodnictwem gen. Wł. Andersa, do-
wiadujemy się dodatkowo, że w zebraniu tym brał rów-
nież udział p. Fr. Haluch na prośbę T. Arciszewskiego, 
prezesa CKZ PPS.

PPS w całości popiera akcje w sprawie Katynia, pro-
wadzoną przez Polskie Stow. B. Sowieckich Więźniów 
Politycznych.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1950, nr 87  
z 13 kwietnia, s. 2.
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Manifestacja publiczna, urządzona w 10 rocznicę 
zbrodni katyńskiej przez Polskie Stow. b. Sowieckich 
Więźniów Politycznych przy poparciu wszystkich 
grup i zrzeszeń polskich w W. Brytanii, dnia 15 b.m. 
w Westminster Cathedral Hall w Londynie, odbyła się 
przy bardzo dużej frekwencji. Około tysiąca osób, nie 
tylko z Londynu, ale i z okolicy, jak o tym świadczyły 
samochody turystyczne, stojące opodal, wzięło udział 
w tej manifestacji. Zaszczycił ją obecnością Pan Pre-
zydent R.P.; obecni byli przedstawiciele Rządu, orga-
nizacji politycznych i społecznych. Sale udekorowano 
wielką makatą z Orłem Białym, zawieszoną między 
dwoma sztandarami biało-czerwonymi, oraz barwa-
mi narodowymi, przeplecionymi kirem. Spóźnieni nie 
zdołali już znaleźć sobie miejsca na sali.

Punktualnie o 6. wiecz. otworzył manifestację Chór 
Polski pod batutą H. Hosowicza (dawny ChórW.P.). 
Wykonał on kantatę „Beati Mortui” Mendelsohna, po 
czym przewodnictwo zebrania objął gen. Wł. Anders, 
obok którego w prezydium zasiedli: prof. T. Brzeski, 
F. Haluch, J. Kwapiński i Z. Stypułkowski, przedsta-
wiciele Stowarzyszenia, któremu urządzenie obchodu 
rocznicy katyńskiej powierzono. Przewodniczący we-
zwał na wstępie obecnych do uczczenia pamięci ofiar 
mordu katyńskiego minutą milczenia.

Nastąpiły potem trzy kolejne przemówienia: gen. 
Andersa, Z. Stypułkowskiego i F. Halucha. Każde 
z nich charakteryzowało pod obranym przez mówcę 
kątem widzenia sam fakt ohydnej zbrodni, reakcję, 
jaką ta zbrodnia wywołała, oraz reakcję, jaką przy na-
szym współdziałaniu wywołać powinna. Zebrani go-
rąco reagowali na przemówienia i mocniejsze w nich 
ustępy potwierdzali oklaskami.

REZOLUCJA
W konkluzji przemówień przewodniczący zapropo-

nował zebranym przyjęcie następującej rezolucji:
„My,  Polacy,  zebrani  w  Londynie  15  kwietnia 

roku 1950, jako w 10. rocznice Zbrodni Katyńskiej;
1) Składamy hołd pamięci  jej  ofiar, bliskich  ser-

com  naszym  rodaków,  kilkunastu  tysięcy  jeńców 
Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska.
2) Wyrażamy  głęboką  wiarę,  że  śmierć  ich  nie 

pójdzie  na marne,  lecz  przyczyni  się  do  uświado-
mienia Zachodu o grozie bolszewizmu,  i przyspie-
szy ratunek narodów ujarzmionych.
3) Stwierdzamy, że sprawcy zbrodni nie zostali do-

tąd postawieni przed sąd ani ukarani,  choć minęło 

10  lat od dokonania katyńskiego mordu, a 5  lat od 
ukończenia wojny i powołania pierwszego trybunału 
dla zbrodni wojennych w Norymberdze.
4)  W  imię  ogólnie  uznanych  w  świecie  cywili-

zowanym  zasad  sprawiedliwości  stwierdzamy,  że 
przedstawiciele ZSSR nie mogą w tym nowym Try-
bunale Narodów zasiadać — jak było w Norymber-
dze — wśród sędziów, a natomiast ich miejsce jest 
na  lawie oskarżonych; żądamy powołania między-
narodowego sądu dla rozpatrzenia wojennej zbrod-
ni katyńskiej i ukarania jej sprawców.

Po przyjęciu powyższej rezolucji oklaskami chór 
wykonał hymn „Z dymem pożarów” (ukł. H. Hoso-
wicza). Następnie Z. Karpiński wypowiedział wiersz 
nieznanego autora „Bezimienne groby w Katyniu”, 
wyjęty z wydawnictwa „Wierne płomienie” (Lwów, 
1943). Zakończył program uroczystości chór odśpie-
waniem pieśni „Do ojczyzny” Nowowiejskiego oraz 
„Sztandarów polskich na Kremlu” (muz. Łachana, 
słowa M. Romanowskiego).

Całość manifestacji wypadła, jak trzeba, bo podnio-
śle i nie nazbyt długo, co spotęgowało wrażenie. Pewna 
ilość Brytyjczyków, spokrewnionych lub zaprzyjaźnio-
nych z Polakami, była również obecną na sali. Hymnami 
polskim i brytyjskim chór zamknął manifestację. Służ-
bę porządkową wykonywali harcerze.

NABOŻEŃSTWA ŻAŁOBNE
Nazajutrz odbyły się w Londynie zapowiedziane 

nabożeństwa żałobne za spokój dusz pomordowa-
nych w Katyniu i innych miejscach kaźni; katolickie 
w Brompton Oratory, prawosławne w St. Matthew’s 
Church oraz ewangelickie w Luther Tryndale Memo-
rial Church. Okres pomiędzy 15 kwietnia i 15 maja 
przewidziany jest na manifestacje katyńskie na pro-
wincji w W. Brytanii i wszędzie na świecie, gdzie los 
stworzył znaczniejsze skupiska Polaków.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1950, nr 91  
z 18 kwietnia, s. 3.
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Hiltingbury (Kor. wł.) — W dniu 17 czerwca stara-
niem Rady Osiedla, kierownictwa oświaty i Koła SPK 
w Hiltingbury oraz Towarzystwa Anglo-Polskiego 
w Winchester zorganizowano manifestację polsko-an-
gielską dla uczczenia ofiar zbrodni katyńskiej oraz pu-
blicznego zaprotestowania przeciw milczeniu na temat 
tej zbrodni.

Na manifestację przybyli m. in. gen. T. Bór-Komo-
rowski, adw. Z. Stypułkowski, płk. Ziemski oraz licz-
ni przedstawiciele społeczeństwa brytyjskiego. Gości 
witała delegacja na dworcu Winchester, a mieszkańcy 
osiedla pod przewodnictwem prezesa Rady, p. J. Gaw-
riołka, w Hiltingbury.

Przemówienia powitalne wygłosili: p. Evans, kie-
rownik Osiedla, burmistrz Winchester p. S. R. Evans 
i kpt. Z. Woliński.

Następnie zabrał głos gen. Bór-Komorowski, pod-
kreślając m. in. niezbite dowody, iż mordu katyńskiego 
dokonały władze sowieckie.

Z kolei zabrał głos adw. Stypułkowski, który mówił 
o swych wspomnieniach osobistych z procesu 16 przy-
wódców Polski Podziemnej w Moskwie. W dalszym 
ciągu swego przemówienia prelegent naszkicował 
obecną sytuację polityczną.

Po przemówieniach, prezes Koła SPK, p. Bondar-
czuk odczytał rezolucję piętnującą zbrodnię katyńską, 
którą zebrani uchwalili jednogłośnie.

W części koncertowej wystąpili: śpiewaczka p. L. 
Szczepańska i pianista p. J. Kropiwnicki.

(J. M.)

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1950, nr 148 
z 23 czerwca, s. 3.

Dnia 4 czerwca br. odbył się w Sao Paolo żałobny 
obchód poświęcony pamięci ofiar Katynia z inicjaty-
wy Komitetu, wyłonionego przez wszystkie większe 
polskie organizacje i popartego współudziałem polskie-
go duchowieństwa. Po nabożeństwie w kościele Dom 
Bosce przed ołtarzem Matki Boskiej Częstochowskiej, 
które odprawił ks. prof. dr. B. Cherka i w czasie któ-
rego ks. dr. J. Kasprzyk wygłosił podniosłe kazanie, 
w wielkiej sali XX Salezjanów odbyła się uroczysta 
Akademia Żałobna przy współudziale licznych rzesz 
całego społeczeństwa, zarówno ostatniej emigra-
cji wojennej jak i Brazylian polskiego pochodzenia. 
Po wysłuchaniu hymnów brazylijskiego i polskiego, 
przemawiali przedstawiciele polskich organizacji: inż. 
J. Piątkowski w imieniu Stowarzyszenia B. Sowieckich 
Więźniów Politycznych, rtm. St. Hamuliński imieniem 
Towarzystwa J. Piłsudskiego, mgr. W. Srednicki im. 
Unii Kultur. Polaków w Brazylii, p. M. Michalski im. 
Brazylian polskiego pochodzenia, który — złożyw-
szy podziękowanie XX Salezjanom — oświadczył, 
że akademia ta „poraz pierwszy może w historii imi-
gracji polskiej w S. Paolo zgromadziła przedstawicieli 
wszystkich stowarzyszeń i organizacji Polaków i Bra-
zylian polskiego pochodzenia”.

Referat p. t. „Prawda o Katyniu” wygłosiła p. Kry-
styna Szkupowa. W części koncertowej p. A. Smoleński 
wykonał marsz żałobny Szopena, p. A. Polakiewicz 
recytował wiersz o Katyniu anonimowego poety 
lwowskiego, chór pod batutą ks. dr. Kasprzyka wyko-
nał „Pieśń żałobną” ks. A. Hlonda. Na koniec zebrani 
uchwalili rezolucję, składającą hołd ofiarom Katynia 
i domagającą się powołania międzynarodowego trybu-
nału dla osądzenia sprawców tej zbrodni.

Akademia odbyła się na tle pięknej dekoracji projek-
tu art. mal. Mirgałowskiego wykonanej przez art. mal. 
Romaszko i W. Serbina. Symbolizowała ona miejsce 
zbrodni — lasek Katyński, z kilkoma przestrzelonymi 
czaszkami na pierwszym planie, spowitymi w cierń 
oraz złamanym mieczem. Na tym tle w wykonaniu 
w surowych fioletowo-zielonych kolorach widniał strze-
listy biały krzyż i kontury Orla Białego.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1950, nr 168  
z 17 lipca, s. 3.
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Akademia żałobna ku czci ofiar Katynia od-
była się w Newcastle-under-Lyme. Akademię za-
gaił p. J. Ustrzycki, prezes zarządu parafialnego.  
P. W. Iciek wygłosił odczyt pt. „Zbrodniarze Katy-
nia przed trybunał międzynarodowy”, P. E. Frank 
odczytał dokumenty katyńskie, a panna Danuta 
Moskalenko zadeklamowała wiersz pt. „Nie gaśmy 
nadziei”. Przy akompaniamencie marsza żałobnego 
Szopena pp. O.Petrykowski i D Kubiak, odczyta-
li apel wymordowanych w Katyniu. Na akademię 
przybyła liczna publiczność. Zebrani złożyli swe 

podpisy pod protestem przeciwko zbrodni katyń-
skiej, który przesłany ma być do ONZ, oraz minutą 
milczenia uczcili pamięć ofiar.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1950, nr 174  
z 24 lipca, s. 3.

DZIWNĄ I NIEZROZUMIAŁĄ POLITYKĘ  
stosuje amerykański Departament Stanu  

w sprawie Katynia. Nie wiem np. czym się kierował 
„Głos Ameryki” nie dopuszczając do mikrofonu Józe-
fa Czapskiego, autora „Na nieludzkiej ziemi“, który 
w czasie swego pobytu w USA chciał wygłosić odczyt 
o zbrodni katyńskiej.

Jeszcze bardziej dziwi mnie upór, z jakim minister 
obrony narodowej Johnson, kryje przed opinią pu-
bliczną raporty ppłk. Johna Van Vlieta i kpt. Donal-
da Stewarta, poświęcone zbrodni katyńskiej, której 
okoliczności obaj ci oficerowie amerykańscy zbadali 
gruntownie. Albo co się dzieje z urzędowymi doku-
mentami Wehrmachtu w sprawie wykrycia w 1943 r. 
grobów w lasku katyńskim? O ile wiem, spoczywają 
one w Departamencie Armii, który strzeże ich za-
zdrośnie przed światłem dziennym.

Jak dotąd ujawnienia tych dokumentów domagało 
się bezskutecznie dwóch kongresmenów J. C. Lodge 
i Dondero. Obecnie przyłączył się do nich F. C. Waldrop 
z „Washington Times Herald”, który słusznie twier-
dzi, że wiadomość o mordowaniu jeńców amerykań-
skich przez komunistów w Korei aktualizuje sprawę 
katyńską. Waldrop żąda by władze amerykańskie 
opublikowały wszelkie posiadane dokumenty doty-
czące zbrodni katyńskiej.

* * *

I jeszcze jedno pytanie. Co się dzieje z komitetem 
amb. A. Bliss-Lane, który miał zorganizować proces 
katyński przed forum opinii publicznej. O komitecie 
owym słyszymy od roku, ale jakoś nie widać jego 
działalności.

Ostatnio wyczytałem w prasie polonijnej, że Kongres 
Polonii amerykańskiej przeznaczył kilkaset dolarów na 
prace tego komitetu.

Czyżby naprawdę cała sprawa rozbijała się o taką 
sumę?

B Y WA L E C

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1950, nr 187  
z 8 sierpnia, s. 4.



Zbrodnia Katyńska w polskiej prasie niepodległościowej w Wielkiej Brytanii z lat 1943-1956...

144

GENERAŁ GEORGE C. MARSHALL, nowy 
amerykański minister obrony narodowej, otrzy-

mał — jak słyszę — w poczcie swej przed kilkoma 
dniami krótki i bardzo logiczny list, podpisany przez 
upartego kongresmana Dondero ze stanu Michigan, 
tego samego który od kil ku lat z benedyktyńską cier-
pliwością „wydłubuje” prawdę o mordzie katyńskim.

Kongresman Dondero, z cechującym go zamiłowa-
niem do szczegółów, przyjmuje do wiadomości fakt za-
ginięcia raportu ppłk. John H. Van Vliet‘a, Jr., o mor-
dzie katyńskim, ale pragnie wiedzieć, kiedy raport 
zaginął. Pod datą 3 października br. pisze kongresman 
do gen. Marshalla tak:

„Dnia 19 października 1949 r. odpowiedziano mi za 
podpisem szefa wywiadu wojskowego gen. S. Leroy Ir-
win, że raport Van Vlieta jest, ale że jest tajny i ogło-
sić go nie można. Po jedenastu zaś miesiącach urząd, 
na którego czele Par Generał obecnie stoi ujawnił, iż 
raport zaginął i dlatego polecono Van Vlietowi sporzą-
dzić z pamięci raport zastępczy. Pragnąłbym obecnie 
wiedzieć, czy raport zaginął przed dniem 19 paździer-
nika 1949 r., kiedy mi napisano, że jest w aktach tajnych. 
Jeżeli tak — to dlaczego poinformowano mnie błędnie? 
Albo — jeżeli raport zaginął po dniu 19 października 
1949 r. — to wydaje mi się, że gen. S. Leroy Irwin, który 
najwidoczniej widział go wówczas, gdy podpisywał list 
do mnie — winien coś wiedzieć o tym, co się z rapor-
tem stało. Będę Panu Generałowi bardzo wdzięczny za 
wyjaśnienie tej sprawy, koniecznie wyjaśnienia wyma-
gającej” — kończy kongresman Dondero.

Być może, że jeżeli uda się ustalić kiedy raport zagi-
nął, łatwiej będzie ustalić kto się o zaginięcie raportu 
postarał — tak przynajmniej w rozmowie z moim ko-
respondentem komentuje swój ostatni list kongresman 
Dondero.

○

JESZCZE JEDNO ważne wydarzenie w sprawie 
katyńskiej. W IV tomie pamiętników W. Chur-

chilla (wyjątki począł przed kilku dniami drukować 
„Daily Telegraph”, a wydanie książkowe ukaże się 
w pierwszych miesiącach przyszłego roku) znajdzie 
się cały rozdział poświęcony Katyniowi.

Zobaczymy, co Churchill będzie miał do powiedze-
nia na ten temat. Wiem tylko, że gen. Anders udostępnił 
mu całą obszerną dokumentację katyńską, znajdującą 
się w rękach polskich.

B Y WA L E C

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1950, nr 246  
z 16 października, s. 4.

Po raz drugi b. ambasador amerykański w Polsce, Arthur Bliss Lane, jako przewodniczący amerykańskie-
go Komitetu dla Zbadania Masakry Katyńskiej, skierował pismo do sowieckiego ministra spr. zagranicznych 
Wyszyńskiego. Jak dotychczas i na ten list Wyszyński nie odpowiedział.

Przed kilku dniami ogłoszono w Stanach Zjedno-
czonych tekst listu Bliss-Lane, wysłanego do Wyszyń-
skiego na początku października rb. Na wstępie tego 
pisma, Bliss-Lane przypomina Wyszyńskiemu, że 
na list swój, skierowany do sowieckiego dygnitarza 

17 listopada 1949 r. nie otrzymał odpowiedzi. Za-
wiadamiał go wówczas o powstaniu pod swym prze-
wodnictwem amerykańskiego Komitetu dla Zbadania 
Masakry Katyńskiej zwracając się jednocześnie z kon-
kretną propozycją.
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Bliss-Lane, powołując sie na fakt, iż Wyszyński 
kierował  wydziałem  spraw  polskich  w  sowieckim 
ministerstwie spraw zagranicznych w okresie, gdy 
z  ramienia  rządu  polskiego  w  Londynie  prowa-
dzono  dochodzenia  w  sprawie  zaginięcia  15.000 
oficerów polskich, — prosił wówczas Wyszyńskiego 
o przybycie na posiedzenie Komitetu (względnie de-
legowanie swego przedstawiciela) dla udzielenia tych 
informacji, jakie władze sowieckie niewątpliwie posia-
dały w tej sprawie.
„Niestety, Ekscelencja nie  zaszczyciła Komitetu 

odpowiedzią na mój list” — pisze w swym obecnym 
liście do Wyszyńskiego amb. Bliss-Lane i wyraża jed-

nocześnie nadzieję, że Wyszyński lub jego przedstawi-
ciel zechcą jednak podjąć współpracę z Komitetem dla 
ustalenia winnych zbrodni masowego mordu, popełnio-
nego w Katyniu na oficerach polskich.
„Pozwalam  sobie  przypomnieć  Jego  Ekscelencji  

— kończy swój list amb. Bliss-Lane — że opinia pu-
bliczna w tym kraju może tłumaczyć w niefortunny 
sposób fakt zbycia milczeniem tego listu”.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1950, nr 264  
z 6 listopada, s. 1.

Z  PEWNOŚCIĄ nie tylko ja byłem bardzo pod-
niecony zapowiedzią, że w czwartym tomie 

pamiętników wojennych Winstona Churchilla znajdu-
je się obszerny fragment poświęcony sprawie Katynia. 
Z niecierpliwością oczekiwałem co też ówczesny szef 
rządu brytyjskiego napisze na ten temat, czy przyzna 
się, że nie mógł mieć, nawet i wtedy, jakichkolwiek 
wątpliwości co do autorstwa zbrodni, czy też może po 
dziś dzień uważa sprawę za niewyjaśnioną.

Teraz miałem sposobność zaznajomić się z tym 
fragmentem pamiętników i mogłem stwierdzić, że 
Churchill w gruncie rzeczy stwierdza ponad wszelką 
wątpliwość winę Rosji. Omówiwszy tezę sowiecką, 
Churchill przytacza parę tylko argumentów dla jej 
obalenia i stwierdza, że „trzeba prawdziwego aktu 
wiary, aby wierzyć w tę teorię”. Później zaś podkreśla, 
że w Norymberdze skreślono sprawę Katynia i dodaje, 
że rząd sowiecki „nie skorzystał z okazji oczyszczenia 
się ze straszliwego zarzutu, uważanego za prawdziwy 
przez tak wielu ludzi”.

Z opisu rozmowy z Majskim, który, w ogromnym 
podnieceniu, przybył do wiejskiej rezydencji premiera, 
aby zawiadomić o decyzji zerwania stosunków z rzą-
dem polskim, wynika, że Churchill i wówczas „wiedział 
bardzo wiele” na ten temat, mimo to jednak ganił rząd 
polski za to, że „nieostrożnie“ i popełniając „niezręcz-
ność” zażądał śledztwa Międzynarodowego Czerwone-
go Krzyża. Czytelnik odnosi wrażenie, że inicjatywa 
śledztwa międzynarodowego wyszła od Niemców i że 
rząd polski projekt ten podchwycił.

* * *
Nie bardzo rozumiem skąd w uwagach Churchilla 

o Katyniu wzięły się pewne, drobne zresztą nieścisło-
ści. Przytoczone cyfry są fałszywe, tak np. ilość jeńców 
określona jest na 14.500, gdy w rzeczywistości ta licz-
ba dotyczy tylko zamordowanych przez Rosjan. Szcze-
gólnie mnie jednak zastanowiło skąd wziął Churchill 
informację, że jakoby na podstawie układów sowiec-
ko-hitlerowskich „duża ilość spośród jeńców wydana 
została Niemcom, którzy zamierzali użyć ich do robót 
przymusowych”. Brzmi to podobnie do tezy Mikołaj-
czyka, który w swoich pamiętnikach zaciemniał jasny 
obraz zbrodni katyńskiej rewelacjami nie opartymi 
o żadne znane źródła.

Wydaje mi się jednak, że te wszystkie nieścisłości 
nie są ważne; ważne jest to, że całym swoim autory-
tetem Churchill niedwuznacznie ustala odpowiedzial-
ność Rosji!

B Y WA L E C

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1950, nr 270  
z 13 listopada, s. 4.
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Paryż, 18.12. — Zeznając w procesie Rousseta Józef Czapski oskarżył Rosjan o wymordowanie oficerów 
polskich w Katyniu w maju i czerwcu 1941 roku. Poruszenie sprawy katyńskiej na procesie Davida Rousset 
przeciw komunistycznemu tygodnikowi „Les Lettres Francaises” wywołało zamieszanie na sali i spowodo-
wało czasowe przerwanie rozprawy.

Zeznawali następujący świadkowie polscy: artysta 
malarz Józef Czapski, major, b. szef propagandy 2 Kor-
pusu, b. członek delegatury rządu Polski Podziemnej 
w Lublinie, Józef  Dolina,  dr.  Bandrowski, zamiesz-
kały w Anglii i b. radny miejski Warszawy Gliksman. 
Na  tym  zakończyło  się  przesłuchiwanie  świadków, 
adwokaci Rousseta uznali bowiem, że teza ich jest już 
ostatecznie udowodniona i zrezygnowali z dalszych 
świadków.

Jako pierwszy zeznawał dr Bandrowski, na które-
go przeżyciach w łagrach sowieckich opierała się m.in. 
książka „Sprawiedliwość sowiecka” Adwokaci obrony 
przerywali zeznania dr Bandrowskiego, twierdząc, że 
książka ta nie ma nic wspólnego ze sprawą Rousseta.

Następnie zeznawał b.  radny  miejski  Warszawy, 
Gliksman, jeden z przywódców żydowskiej partii so-
cjalistycznej „Bund” od 1916 do 1939 r. Cała rodzina p. 
Gliksmana zamordowana zastała przez Niemców, brat 
jego rozstrzelany został przez Rosjan w 1943 r. pod za-
rzutem „wypowiadania się za zawarciem przez aliantów 
zachodnich odrębnego pokoju z Niemcami”, sam zaś 
radny Gliksman osadzony był w łagrach sowieckich.

Zeznał on, iż w łagrach sowieckich nie było komór 
gazowych, ponieważ więźniowie skazani byli na po-
wolną śmierć przez zmuszanie ich do ciężkiej pra-
cy w niedostatecznej odzieży podczas straszliwych 
mrozów i głodu. Podczas zeznań p. Gliksmana doszło 
ponownie do awantur ze strony oskarżonych i obrony. 
Sędzia zagroził redaktorowi „Les Lettres Francaises”, 
Morganowi, że każe go aresztować jeśli dalej będzie 
hałasował.

Z kolei zeznawał Rosjanin Ostrowierchow, który 
spędził 5 lat w łagrze sowieckim, „nigdy nie widząc 
żadnego sądu“.

Następny świadek, b. kombatant z Legionu Czeskie-
go, Franciszek Polak spędził 8 lat w łagrze sowieckim. 
W styczniu 1942 r. był on zwolniony, został jednak na-
tychmiast aresztowany ponownie i bez żadnego sądu 
osadzony w innym łagrze, gdzie pozostawał do 1947 r.

Skolei na trybunę świadków wszedł Józef Czapski.
„Rousset dał dowód wielkiej odwagi — oświadczył 

p. Czapski — więcej  trzeba odwagi na  to, by dzi-
siaj poruszać sprawę łagrów sowieckich w Paryżu, 

aniżeli  trzeba było by walczyć w czasie wojny. Nie 
wszyscy intelektualiści posiadają dość odwagi by nie 
siedzieć na dwóch stołkach równocześnie  i wyznać 
prawdę  o  straszliwych  rzeczach,  które  dzieją  się 
w Rosji sowieckiej.

Jeden z oskarżonych, Pierre Daix, zapytał Czapskie-
go jakie stanowisko zajął wobec sprawy katyńskiej

„Nie potrzebowałem zajmować stanowiska — od-
powiedział Józef Czapski — na długo przed podjęciem 
jeszcze sprawy katyńskiej przez Goebbelsa wiedziałem, 
że mord  katyński  jest  faktem,  a wobec  faktów  nie 
zajmuje się stanowiska, tylko się je przyjmuje. Ofice-
rowie ci zostali zamordowani w maju i czerwcu 1941 r. 
przez Rosjan”.

Po wznowieniu rozprawy przerywanej gwałtownymi 
wystąpieniami komunistycznych adwokatów zeznaje 
Rosjanin Czarikow, który spędził 8 lat w łagrze, ponie-
waż zalegał z podatkami.

Następnie zeznawał p. Józef Dolina, b. sędzia z Lu-
blina, członek delegatury rządu Polski Podziemnej 
w Lublinie, który aresztowany został w lipcu 1944 r., 
po wkroczeniu bolszewików do Lublina i spędził 3 lata 
w sowieckim łagrze.

Do awantury na sali doszło podczas zeznań gen. L. 
Campesino (Valentino Gonzalez), który dowodził jed-
ną z brygad międzynarodowych podczas hiszpańskiej 
wojny domowej. Oskarżony Morgan zaczął wymyślać 
świadkowi od kłamców, bandytów, zdrajców i nazwał 
go „hiszpańskim Krawczenko”. Sędzia kazał wyrzucić 
Morgana ze sali.

Gen. L. Campesino oświadczył, iż na podstawie 
obiektywnych obliczeń, dokonanych wspólnie ze stary-
mi bolszewikami, doszedł do wniosku, że pod koniec 
1948 roku w łagrach sowieckich znajdowało się około 
19 milionów Rosjan i 4 miliony cudzoziemców, oby-
wateli państw satelickich, Niemców, Japończyków itp.

Gen. L. Campesino oświadczył, iż wolałby spędzić 
10 lat w więzieniu we Francji, aniżeli 5 lat na wolności 
w Moskwie.

Przyznał on, iż w Hiszpanii był jednym z najbardziej 
fanatycznych generałów, dzisiaj nie żałuje, że walczył 
przeciw faszystom, ale żałuje z całej duszy, że chciał 
narzucić republice hiszpańskiej hegemonię komunizmu.
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W następnym dniu rozprawy, w którym zeznawać 
zaczęli świadkowie obrony, wywiązała się bójka mię-
dzy generałem E. Campesino a francuskim komuni-
stą Grenier, b. ministrem lotnictwa. Gdy sąd zakończył 
rozprawę, gen. L. Campesino zbliżył się do Grenier. któ-
ry poprzednio zeznawał jako świadek obrony, i zaczął 
nim potrząsać wołając: „Nazwałeś mnie nędznikiem. 
Wytłumacz się z tego”. Przyjaciele obu szamoczących 
się pobiegli z pomocą i wywiązała się ogólna bójka, 
którą zakończyła dopiero interwencja woźnych.

W dniu tym sędzia również przerwać musiał rozpra-
wę, gdy oskarżony Morgan zaczął wymyślać od hitle-
rowców dziennikarzom  francuskim, zgromadzonym 
w loży prasowej.

Świadkowie obrony starali się przede wszystkim mó-
wić o udziale Rosji sowieckiej w drugiej wojnie świato-
wej, dając na pytania o łagrach odpowiedzi wymijające. 
Sekretarz generalny “światowego Kongresu Pokoju”. 
Jean Lafitte przyznał co prawda, iż widział w Rosji 
więźniów pracujących przy gigantycznych robotach, 
dodał jednak, jakoby „nie miało to żadnego podobień-
stwa do niemieckich obozów koncentracyjnych”.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1950, nr 301  
z 19 grudnia, s. 4.

(sm) Nowe wydanie „Zbrodni Katyńskiej” nie jest 
tylko kopią pierwszego. Książkę zaopatrzono w indeks 
nazwisk, którego w pierwszym wydaniu brakowało. 
Liczne, wstrząsające swą treścią ryciny rozmieszczo-
no, inaczej niż w poprzednim nakładzie, z biegiem 
tekstu. Korzystniej — bo jaśniej — przedstawia się 
okładka, stanowiąca odmianę poprzedniej.

Merytorycznie drugie wydanie*) uzupełnione zo-
stało relacjami pułk. Adama Sawczyńskiego, p. Józefa 
Garlińskiego, oficera Komendy Głównej AK, amery-
kańskim raportem, którego autorem jest pułk. John 
H. Van Vliet oraz wspomnieniami Churchilla, zawar-
tymi w czwartym tomie jego pamiętników.

Pułk. Sawczyński w swojej relacji zwraca uwagę 
na dwa interesujące szczegóły. W lecie 1940 roku au-
tor relacji znajdował się jako jeniec w „Offlagu II B.”, 
w Arnswalde na Pomorzu zachodnim. W związku ze 
zgłaszaniem się wówczas oficerów polskich do wy-
jazdu — na podstawie wymiany — do Rosji sowiec-
kiej (do czego zresztą nie doszło), autor relacji usły-
szał z ust dowódcy obozu, pułk. Loebecke przestrogę: 
„Czyż wy nie wiecie co oni z wami zrobią? Ależ oni 
was tam mordują (Sie schlagen euch doch tot)”. Pułk. 
Sawczyński przytacza też szczerą wypowiedź oficera 
litewskiego wywiadu (z lipca 1940 roku): „Kozielsk 
jest przecież wymordowany”.

Fakt, że już po dwóch latach (pierwsze wydanie 
ukazało się w 1948 r.), dokumentacja katyńska docze-
kała się drugiego wydania, jest wymowny w warun-
kach emigracyjnych, tak trudnych dla wszelkiej inicja-

tywy wydawniczej. Masy polskie pragną znać prawdę 
o Katyniu. Szczęśliwie znalazła się umiejętna redakcja 
która z istniejących i ciągle mnożących się materiałów 
tę prawdę wydobywa i po raz drugi już pragnienie czy-
telnika polskiego zaspokaja.

Pozostaje jednak czytelnik niepolski i narastająca 
sytuacja międzynarodowa, w której sprawa Katynia 
coraz żywiej i skuteczniej odwoływać się powinna do 
sumienia świata. I dlatego przetłumaczenie „Zbrodni 
Katyńskiej” na język angielski (co najmniej!) — staje 
się jednym z najpilniejszych zadań naszej służby in-
formacyjnej.

*) Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów. Z przed-
mową Władysława Andersa. Wydanie 2-gie „Gryf” – Londyn, 
1950, str. XV, 456. 

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1951, nr 19  
z 22 stycznia, s. 3. 



Zbrodnia	Katyńska	w	polskiej	prasie	niepodległościowej	w	Wielkiej	Brytanii	z	lat	1943-1956...

148

OFIARY KATYNIA oraz „zaginionych” jeńców 
ze Starobielska i Ostaszkowa postanowił przypo-

mnieć społeczeństwu amerykańskiemu i wolnym naro-
dom świata Wydział Kongresu Polonii Amerykańskiej 
na stan Indiana. W tym celu organizuje on 6 maja br. 
akademię żałobną w mieście South Bend i przygotowuje 
rezolucję, domagającą się ustanowienia Trybunału Mię-
dzynarodowego, który by ukarał sprawców monstrualnej 
zbrodni, popełnionej na bezbronnych jeńcach polskich.

„Prosimy Czytelników Dziennika — pisze do nas p. 
Wincenty A. Basiński w imieniu organizatorów manife-
stacji — o przekazywanie nam indywidualnych i zbioro-
wych protestów, potępiających morderców i żądających 

powołania Trybunału Międzynarodowego. Otrzyma-
ne protesty będziemy ogłaszali w prasie i rozgłośniach 
amerykańskich oraz umieścimy je w naszej rezolucji”.

Podaję adres organizatorów tej tak słusznej i poży-
tecznej imprezy: Indiana Department of the Polish Ame-
rican Congress, 34 East 17th Av., Gary, Indiana, USA. Nie 
wątpię, że apel p. Basińskiego spotka się z należytym 
odzewem.

[...]
B Y WA L E C

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1951, nr 71  
z 24 marca, s. 4.

PRZYPADAJĄCA w tym miesiącu rocznica mordu 
katyńskiego zmusza mnie do zanotowania z ubole-

waniem, że sprawa powołania sądu opinii publicznej świa-
ta dla zbadania tej zbrodni nie ruszyła z martwego punktu.

Rok temu, w dziesiątą rocznicę Katynia, wydawa-
ło się, że utworzenie pod koniec 1949 r. amerykańskiego 
komitetu dla zbadania masakry w Katyniu pod przewod-
nictwem b. ambasadora Bliss Lane’a, stanowi poważny 
krok w kierunku przedłożenia całej sprawy opinii świata. 
Wiadomości z Ameryki głosiły, że amerykańskie sto-
warzyszenie prawników gotowe jest wyznaczyć pod-
komitet prawniczy dla zbadania materiału dowodowe-
go. Jak obecnie słyszę, dopiero na jesieni sędzia Sądu 
Najwyższego USA Rewkin podjął się utworzenia ta-

kiego komitetu. Od tego czasu minęło znowu pół roku 
i o całej sprawie jest głucho.

A przecież, wydaje mi się, że szanse zainteresowania 
świata tą zbrodnią powinny być dziś większe, niż przed 
rokiem kiedy jeszcze nie było Korei. Podjęte zostało ostat-
nio śledztwo międzynarodowe na temat łagrów. Tym bar-
dziej musimy apelować do świata o werdykt w stosunku 
do tej największej zbrodni sowieckiej.

[...]
B Y WA L E C

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1951, nr 90  
z 16 kwietnia, s. 4.

W Londynie odbył się z inicjatywy Stow. b. So-
wieckich Więźniów Politycznych, obchód doroczny 
ku pamięci ofiar Katynia. Nabożeństwo żałobne zostało 
odprawione w kościele Brompton Oratory, podczas któ-
rego do polskiej publiczności, szczelnie wypełniającej 
świątynię, kazanie wygłosił ks. Lucjan Łuszczki. W na-
bożeństwie uczestniczyli w imieniu Pana Prezydenta 
i Rządu min. J. Hryniewski, oraz gen. W. Anders, 

gen. T. Bór-Komorowski i przedstawiciele polskich 
organizacji.

Po południu w sali klubu „Orzeł Biały“ odbyło się 
w obecności Pana Prezydenta Rzplitej zebranie pod 
przewodnictwem gen. Władysława Andersa. Dr Zdzisław 
Stahl wygłosił referat pt. „Sprawa Katynia na terenie 
międzynarodowym”.
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Po tym referacie zabrał głos gen. Wł. Anders, który 
zakończył swoje przemówienie następującą deklara-
cją, przyjętą przez zgromadzonych, jako jednomyślny 
wyraz wspólnych uczuć i dążeń:

„Corocznie w pierwszych tygodniach wiosennych 
zbieramy się dla uczczenia pamięci ofiar zbrodni ka-
tyńskiej.

„Przed jedenastu laty, podczas kwietnia i pierwszej 
połowy maja, Moskwa nakazała wymordowanie kil-
kunastu tysięcy polskich jeńców, przeważnie oficerów, 
wziętych do niewoli w wyniku kampanii wrześniowej. 
Kilka tysięcy spośród nich odnaleziono w zbiorowych 
mogiłach Katynia. Ta zbrodnia, jedna z największych 
w ciągu minionej wojny, była przedmiotem procesu 
w Norymberdze, ale niemieckim zbrodniarzom wo-
jennym, oskarżonym o jej popełnienie, nie została ona 
udowodniona.

„Pomimo, że zasadom sprawiedliwości w tej sprawie 
nie stało się dotąd zadość, wszelkie starania o powołanie 
nowego trybunału dla osądzenia zbrodni katyńskiej po-
zostały, jak dotychczas, bezowocne.

Rządy wielkich demokracji są wciąż jeszcze głuche 
na wołanie o sąd i karę na morderców z Katynia, cho-
ciaż głosy te rozlegają się coraz donośniej i powszech-
niej, a wstępne prace do zbadania sprawy i powołania 
sądu zostały już rozpoczęte.

„W jedenastą rocznicę popełnienia zbrodni wyraża-
my więc głęboką wdzięczność wszystkim tym przed-

stawicielom obcych narodów, którzy zwłaszcza podczas 
minionego roku, podnieśli odważnie głos w sprawie 
Katynia i poparli nasze żądania powołania nowego sądu 
międzynarodowego.

„W szczególności dajemy wyraz naszemu uznaniu 
dla szlachetnej inicjatywy amerykańskiego komitetu 
dla zbadania masowego mordu w lesie katyńskim, który 
powstał w Nowym Jorku na jesieni w 1949 r. pod prze-
wodnictwem ambasadora Artura Bliss Lane‘a, a które-
go prace — jak się spodziewamy — posuną się możli-
wie najrychlej naprzód, a sąd powołany do rozpatrzenia 
sprawy, rozpocznie swoją działalność.

„Ze swej strony oświadczamy ponownie, że zbrodni 
katyńskiej na rodakach naszych popełnionej, nie zapo-
mnimy nigdy i światu o niej zapomnieć nie damy. Nie 
zrażeni przeciwnościami, pokrzepieni częściowymi 
rezultatami, dotąd osiągniętymi i przekonani głęboko, 
że silna wola i wytrwałość musi w końcu spełnienie 
naszych słusznych żądań przynieść, będziemy uparcie 
dążyli do powołania międzynarodowego trybunału dla 
osądzenia tej wojennej zbrodni”.

 „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1951, nr 96  
z 23 kwietnia, s. 2.

Waszyngton, 3. 7. — Kongresman Sheehan, republikanin z Illinois wniósł w Izbie Reprezentantów wniosek 
o powołanie komisji trzynastu członków Izby dla przeprowadzenia wszechstronnych dochodzeń w sprawie 
zamordowania ponad 4.000 oficerów polskich w Katyniu i zaginięcia na terenie ZSSR innych 11.000.

Komitet miałby złożyć sprawozdanie Izbie, ewen-
tualnie jeszcze podczas obecnej kadencji, formułu-
jąc swoje zalecenia.

Kongresman Sheehan, komentując swoją rezolucję, 
która po raz pierwszy w formie konkretnej wysu-
wa w Kongresie sprawę mordu katyńskiego powołał 
się na to, że reprezentuje w Izbie okręg stanu Illinois, 
zamieszkały przez 80.000 obywateli pochodzenia pol-
skiego, wobec których ma pewne obowiązki. Przypo-
mniał on swój protest w sprawie Jałty, którą uważa 
za zaprzedanie Polski w niewolę.
Naród amerykański — oświadcza poseł Sheehan 

— musi  za pośrednictwem swego Kongresu dążyć 
do naprawienia krzywdy, wyrządzonej sprzymie-
rzonemu narodowi polskiemu, opuszczonemu przez 

Amerykę po wojnie. Jeśli rezolucja kongresmana bę-
dzie uchwalona przez Kongres, setki tysięcy lojalnych 
Amerykanów pochodzenia polskiego będą miały do-
wód, że rząd USA robi jakiś wysiłek we właściwym 
kierunku i że stara się przynajmniej naprawić krzywdę 
wyrządzoną Polsce. 
Oto pełne brzmienie wniosku kongresmana Sheehama

Zważywszy, że nie podjęto dotąd żadnych urzędo-
wych dochodzeń dla ustalenia odpowiedzialności za 
zbrodnie, nie mające precedensów w historii, a miano-
wicie: 1) w sprawie straszliwej masakry ponad 4.000 
oficerów armii polskiej w lesie Katyńskim pod Smoleń-
skiem w ZSSR i 2) w sprawie zniknięcia ponad 11.000 
innych oficerów tejże armii polskiej w ZSSR:
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zważywszy, że nie ustalono dotąd które państwo 
jest odpowiedzialne za te zbrodnie;
zważywszy, że rząd polski na wygnaniu, jak i ame-

rykański komitet badania mordu katyńskiego są w po-
siadaniu obszernych dowodów dokumentalnych, odno-
szących się do tych zbrodni: 
zważywszy, że wiele milionów obywateli amery-

kańskich, pragnie (1) przeprowadzenia wszechstron-
nego i obiektywnego zbadania i dochodzeń co do tych 
zbrodni, oraz (2) opublikowania wyników tych docho-
dzeń i badań:
zważywszy wreszcie, że komunistyczny rząd ZSSR 

odmówił Międzynarodowemu Czerwonemu Krzyżowi 
pozwolenia na przeprowadzenie bezstronnego śledz-
twa na miejscu zbrodni celem ustalenia kto jest winien 
tych zbrodni, popełnionych na oficerach armii naszego 
ówczesnego sojusznika Polski;
postanawia  się niniejszym utworzyć dobraną ko-

misję z 13 członków Izby Reprezentantów, mianowaną 
przez Speaker’a z wyznaczeniem przewodniczącego. 
Wszelkie późniejsze wakanse w składzie tej Komisji 
mają być wypełniane w ten sam sposób, w jaki odbyło 
się początkowe mianowanie całej Komisji.

Komisja otrzymuje upoważnienie i polecenie prze-
prowadzenia całkowitych i wszechstronnych docho-
dzeń i zbadania wszelkich aspektów masakry 4.000 

oficerów armii polskiej w lesie katyńskim pod Smo-
leńskiem w ZSSR, oraz zaginięcia innych 11.000 ofice-
rów armii polskiej, którzy schronili się na teren ZSSR 
w r.  1939 i początku r. 1940. 

Komisja winna złożyć sprawozdanie Izbie (lub sekre-
tarzowi Izby o ile jest przerwa w sesji) o ile to jest prak-
tycznie możliwe jak najrychlej w ciągu obecnej kadencji 
Kongresu, podając wyniki swych dochodzeń i badań 
wraz z zaleceniami, które uzna za stosowne.

W celu wykonania niniejszej rezolucji, Komisja lub 
jakakolwiek jej podkomisja z jej upoważnienia, winna 
zarządzić przesłuchy, powołując w drodze pozwów lub 
w inny sposób świadków jakich uzna za potrzebnych, 
okazywania ksiąg, zapisów, korespondencji, memoria-
łów, notatek, papierów i wszelkich dokumentów, jakie 
tylko uzna za potrzebne. Pozwy mogą być czynione za 
podpisem przewodniczącego Komisji lub któregokol-
wiek z członków Komisji, wyznaczonego przez prze-
wodniczącego, oraz mogą być doręczane przez osobę, 
wyznaczoną przez tego przewodniczącego”.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1951, nr 158  
z 4 lipca, s. 1, 4.

Omawiając w ubiegłych latach wspomnienia wojenne Winstona Churchilla w miarę ich ukazywania się, da-
waliśmy wyraz mieszanym uczuciom, jakie musiały one wzbudzić w czytelniku polskim. Z jednej strony trudno 
było nie podziwiać majestatycznego stylu tego wielkiego fresku dziejów wojny i roli samego Churchilla w jej 
najtrudniejszym okresie. Z drugiej — niepodobna było nie odczuwać rozgoryczenia z powodu potraktowania 
przez b. premiera spraw polskich. Tom pierwszy zawierał ostre, obraźliwe słowa o narodzie polskim na tle wyda-
rzeń z 1938 r., drugi boleśnie zaskoczył nas przemilczeniem wkładu polskiego do bitwy o W. Brytanię, a trzeci 
pozostawił wrażenie próbowania niejako z góry usprawiedliwienia Teheranu i Jałty.

Czwarty tom wspomnień Churchilla, zatytułowany 
„Punkt zwrotny losu“, który dziś ukazuje się na półkach 
księgarskich*), nie wywołuje już tego rodzaju zastrzeżeń. 
Tym razem ustępy, dotyczące spraw polskich, zresztą nie-
zbyt liczne w tym olbrzymim — 918 stron liczącym — 
tomie, pozbawione są jakichkolwiek ukrytych myśli, wy-
dają się szczere i lojalne. Churchill nie ukrywa nawet 
faktów, których przypomnienie dziś jest nie na rękę, 
albo wręcz kompromituje.

Kapitalne wyznanie
Pod tym względem jeden zwłaszcza fragment za-

sługuje na uwagę i wystarcza, by z naszego punktu wi-
dzenia tom czwarty nabrał szczególnego znaczenia.

Oto w maju 1942 r. przybywa do Londynu Mołotow, 
aby prowadzić rokowania o sojusz anglo-rosyjski. Po-
byt jego pozostawił u Churchilla wspomnienia raczej 
wesołe, a to ze względu na chorobliwą podejrzliwość 
rosyjską, z którą się wówczas miano sposobność za-
poznać. Mołotow mieszkał w wiejskiej rezydencji pre-
miera w Chequers i goście rosyjscy zaraz po przybyciu 
zażądali kluczy do sypialni, które z trudem znaleziono. 
Służka brytyjska ze zdumieniem odkryła rewolwery 

*) Winston S. Churchill: „The Second World War“. 
Vol. IV. The Hinge of Fate, Cassel and Co., cena 25s.
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pod każdą poduszką i nie mogła zrozumieć, dlaczego 
straż przyboczna szuka w materacach maszyny pie-
kielnej, ani też dlaczego prześcieradła i kołdry tak były 
ułożone, aby po środku był luz i śpiący mógł błyska-
wicznie wyskoczyć w razie niebezpieczeństwa ...

Wróćmy jednak do rokowań. Churchill podkreśla, że 
podczas pierwszych kilku posiedzeń Rosjanie upie-
rali się przy swoim pierwotnym żądaniu, przedłożo-
nym Edenowi kilka miesięcy wcześniej w Moskwie, 
by W. Brytania uznała zabór państw bałtyckich, po 
czym dodaje: „Rosjanie... wręcz wysunęli sprawę zgo-
dy na rosyjską okupację wschodniej Polski. Zostało 
to odrzucone,  jako nie dające się pogodzić z ukła-
dem anglo-polskim z sierpnia 1939 r.“

Rosjanie domagali się także uznania w tajnym ukła-
dzie ich roszczeń wobec Rumunii, na co również Bry-
tyjczycy się nie zgodzili. Rokowania utknęły na mar-
twym punkcie, aż w końcu Rosjanie ustąpili i zgodzili 
się na układ, w którym nie było żadnych wzmianek 
o granicach. W czasie trwania rozmów, Churchill 
wystosował depeszę do Stalina, w której raz jeszcze 
oświadczał, że „nie możemy wycofać się z naszych 
dawniejszych zobowiązań wobec Polski".

Po raz pierwszy Churchill tak kategorycznie pro-
klamuje fakt, któremu zaprzeczał w debatach parla-
mentarnych w okresie przed i po Jałcie i pośrednio 
przyznaje, że układ jałtański był nie do pogodzenia 
z sojuszem polsko-brytyjskim z 1939 r. Jest to wyzna-
nie, które warto zapamiętać.

Roosevelt mu nie pozwolił
Inna rzecz, że Churchill nie tai, iż byłby w gruncie 

rzeczy gotów pójść na ustępstwa wobec Rosji i uznać jej 
zabory, dokonane do spółki z Niemcami, ale mu na to nie 
pozwolili Amerykanie, Z brutalną szczerością opowiada, 
że choć w grudniu 1941 r. odmawiał zgody na uznanie za-
borów krajów bałtyckich, to w trzy miesiące później, pod 
naciskiem wydarzeń, nie uważał, że to „moralne stano-
wisko może być fizycznie utrzymane”, a to dlatego, że 
„w walce na śmierć i życie nie jest rzeczą słuszną brać 
na siebie więcej ciężarów, niż mogą znieść ci, co walczą 
o wielką sprawę”. Toteż 7 marca 1942 r. wystosował de-
peszę do Roosevelta, w której m.in. oświadczał:

„Rosnąca powaga wojny nakłania mnie do poglądu, że 
zasady Karty Atlantyckiej nie powinny być tak rozu-
miane, aby zaprzeczyć Rosji granic, jakie okupowała 
w momencie, gdy Niemcy ją zaatakowali. To była pod-
stawa, na której Rosja przyłączyła się do Karty i sądzę, 
że bezwzględny proces likwidacji elementów wrogich 
w krajach bałtyckich itd. przeprowadzony został przez 
Rosjan, gdy zajęli te rejony na początku wojny. Mam więc 
nadzieję, że będzie pan w stanie dać nam wolną rękę 
dla podpisania możliwie najszybciej traktatu, które-
go pragnie Stalin. Wszystko wskazuje na wznowienie 
olbrzymiej ofensywy niemieckiej w Rosji na wiosnę, 

a my możemy bardzo mało uczynić, by dopomóc jedy-
nemu krajowi, który prowadzi ciężkie walki z armiami 
niemieckimi”. 

Innymi słowy, Churchill w sposób cyniczny uwa-
żał, że skoro Rosji nie można pomóc, to przynajmniej 
trzeba jej zrobić przyjemność, uznając jej „prawo” do 
tego, co zrabowała do spółki z Hitlerem.

W tym momencie wszakże prez. Roosevelt, pod wpły-
wem głównie nieżyjącego już sekretarza stanu Hulla, 
nie chciał jeszcze słyszeć o porzuceniu zasad moralno-
ści i odmówił pozostawienia Churchillowi wolnej ręki. 
Skoro Brytyjczycy zmuszeni zostali do nieustępliwości, 
ustąpić musieli Rosjanie. Co najciekawsze, Stalin wca-
le nie był tym zaskoczony i po zawarciu traktatu na 
warunkach anglo-amerykańskich zamiast sowieckich, 
wysłał Churchillowi depeszę, która w przeciwieństwie 
do znakomitej większości, nie tylko nie była grubiań-
ska, ale wręcz pełna zapewnień przyjaźni.

Sprawa Katynia
Inny ważny z naszego punktu widzenia moment to 

trzy strony książki poświęcone sprawie Katynia i zerwa-
niu przez Rosję stosunków z rządem polskim. Churchill 
popełnia różne nieścisłości w przedstawieniu historii 
sprawy, sam wystrzega się formalnego zajmowania sta-
nowiska, ale cały ten fragment nie pozostawia u czytel-
nika żadnej wątpliwości co do winy sowieckiej. Pisze 
on zresztą wręcz, że przyjęcie wersji sowieckiej wymaga 
po prostu „aktu wiary”. Podkreśla zarazem, że w No-
rymberdze rząd Sowiecki nie wykorzystał sposobności 
oczyszczenia się z zarzutów i dodaje, że skoro trybunał 
nie wymienił Katynia „każdy uprawniony jest do sfor-
mułowania własnego poglądu”, przy czym odsyła czy-
telników do książek, ogłoszonych przez przywódców 
polskich na wygnaniu. 

Zważywszy, że wspomnienia p. Churchilla rozcho-
dzą się w całym świecie wolnym w setkach tysięcy eg-
zemplarzy, można stwierdzić, że bardziej niż jakakol-
wiek inna publikacja przyczynią się do uświadomienia 
Zachodowi prawdy o zbrodni katyńskiej.

Podobnie jak w poprzednich tomach, sporo jest wzmia-
nek o polskich siłach zbrojnych, do których Churchill 
przywiązywał zawsze wielką wagę. Zainteresowanie 
jego zwraca się z tym tomie ku wojskom gen. Andersa, 
wyprowadzonym z Rosji.

Depesza do Stalina
Churchill tak przedstawia sprawę, jakby to on zażą-

dał od Stalina dywizji polskich. Przytacza on w całości 
swą depeszę do Stalina z 17 lipca 1942 r., która m.in. 
dotyczyła i tego zagadnienia.

„Jestem pewny, że w naszym wspólnym interesie leży, 
by 3 dywizje polskie, które pan tak łaskawie zaofiarował, 
połączyły się z swoimi rodakami w Palestynie, gdzie 
możemy je w pełni uzbroić. Odegrałyby one jak najbar-
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dziej doniosłą rolę w przyszłych walkach, jak również 
w podtrzymywaniu Turków na duchu przez wyczuwanie 
rosnących sił na południu. Mam nadzieję, że ten pański 
projekt, który wysoce cenimy, nie upadnie z powodu ży-
czenia Polaków zabrania z wojskiem dużej masy kobiet 
i dzieci, zależnych w dużej, mierze od racji żywnościo-
wych żołnierzy polskich. Wyżywienie tych rodzin będzie 
dla nas poważnym ciężarem. Sądzimy jednak, że warto 
ponieść ten ciężar dla stworzenia tej armii polskiej, która 
będzie wiernie użyta dla naszej wspólnej korzyści. Brak 
nam jest bardzo żywności w rejonie Lewantu, ale dość 
jest jej w Indiach, jeśli możemy ją stamtąd sprowadzić.

„Jeśli nie dostaniemy Polaków, będziemy zmuszeni 
wypełnić ich miejsce przez sięgnięcie do sił, przygo-
towanych na wielką skalę celem anglo-amerykańskiej 
inwazji kontynentu...“

Depesza ta jest niejasna, gdyż Stalin już 10 dni wcze-
śniej zakomunikował gen. Andersowi swą zgodę  na 
opuszczenie Rosji przez jego dywizje. Odnosi się wra-
żenie, że Churchill miał wątpliwości, czy Stalin do-
trzyma słowa i dlatego straszył go, że jeżeli nie wypu-
ści wojska polskiego,  to przygotowania do otwarcia 
drugiego frontu ulegną znacznemu osłabieniu przez 
wysłanie części wojsk z Europy na środkowy wschód.

W każdym razie depesza ta świadczy, jak wielkie 
znaczenie  przywiązywał  Churchill  do  posiadania 
pod dowództwem brytyjskim wojsk gen. Andersa.

Wojska polskie do Turcji
Gdy je uzyskał, zaraz zaczął myśleć, jakby to naj-

pełniej je wykorzystać. Tradycji, że z każdego tomu 
wspomnień Churchilla dowiadujemy się czegoś nowe-
go o planach użycia wojska polskiego, stało się i tym 
razem zadość. 

Z drugiego tomu dowiedzieliśmy się o projektach 
wysłania niewielkich jednostek ze Szkocji do Dakaru 
w 1940 r., trzeci tom ujawnił plany przerzucenia Brygady 

Karpackiej do Grecji w 1941 r., a  teraz wychodzi na 
jaw oferta, złożona w początkach 1943 r. Turcji.

Po konferencji w Casablance Churchill udał się do 
Adany na spotkanie z przywódcami tureckimi, aby na-
mawiać ich do przystąpienia do wojny. Po drodze przygo-
towywał na piśmie propozycje, mające zachęcić Turków 
do tej trudnej decyzji. Wymieniając w nich, jaką po-
moc mogliby sojusznicy przysłać Turkom, uwikła-
nym w wojnę, Churchill dochodzi do „korpusu pol-
skiego, który jest w trzech czwartych wyposażony 
i posiada personel bardzo wysokiej klasy” i stwier-
dza, że korpus ten „będzie do dyspozycji, chyba, że 
rosyjski front kaukaski załamie się i Niemcy posuwać się 
będą w kierunku Persji”. Tak więc, gdyby Turcy zgo-
dzili się na wzięcie udziału w wojnie, drugi korpus za-
miast walczyć pod Monte Cassino i Bolonią, być może 
znalazłby się nad Bosforem, albo na Bałkanach.

Czwarty tom wspomnień Churchilla kończy się w mo-
mencie przygotowań do ataku na Włochy w maju 1943 r. 
W ciągu tych kilkunastu miesięcy, które opisuje, nastąpił 
rzeczywiście punkt zwrotny wojny wojny i po serii nie-
przerwanych klęsk rozpoczęła się seria nieprzerwanych 
zwycięstw. Jest smutnym paradoksem, że równocześnie 
nastąpił także zwrot jeśli chodzi o los Polski, i że coraz 
bardziej zwycięskie mocarstwa zachodu nie potrafiły 
w momentach triumfu zdobyć się na postawę którą 
zajmowały w trudnym okresie 1942 r. Już niebawem 
miał Churchill zapomnieć o tym, że układ anglo-pol-
ski jest nieprzezwyciężalną przeszkodą dla zgody na 
zabór wschodniej Polski i Roosevelt zaniechać miał 
powstrzymania go od tego. Zobaczymy w następnym 
tomie, jak tłumaczyć będzie Churchill wkraczanie na 
tę drogę.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1951, nr 184  
z 3 sierpnia, s. 2.

MOŻE NARESZCIE ruszy w Ameryce sprawa 
katyńska — wyraża nadzieję mój nowojorski 

korspondent — pisząc mi, że „American Committee for 
the Investigation of the Katyń Massacre Inc.“ poczyna 
przejawiać żywszą działalność.

Przede wszystkim okazuje się, że wystąpienie kon-
gresmana Sheehana, który złożył rezolucję domagającą 
się zbadania sprawy katyńskiej przez specjalną komisję 
Izby, nie było nieskoordynowaną inicjatywą, lecz że 
stał za nim Komitet Katyński. Obecnie Komitet ten za-
powiada, że gotów jest przekazać proponowanej przez 

kongresmana Sheehana komisji cały swój olbrzymi ma-
teriał dowodowy, zbierany w ciągu kilku lat.

Komitet zwrócił się również do Polaków pochodzenia 
amerykańskiego z apelem o składanie ofiar pieniężnych. 
Przeprowadzenie naprawdę poważnej akcji w sprawie 
Katynia wymaga olbrzymich środków pieniężnych.

[...]
B Y WA L E C

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1951, nr 186 z 6 sierpnia, s. 4.
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Waszyngton,  20.  8. — Wielki  krok naprzód na drodze do przedłożenia  zbrodni  katyńskiej  pod  sąd 
opinii publicznej dokonany został gdy komitet regulaminowy Izby Reprezentantów zatwierdził rezolucję 
H.R.390, domagającą się wybrania siedmiu członków Izby w celu stwierdzenia kto ponosi winę za mord na 
oficerach polskich w Katyniu.

Sekretarz amerykańskiego komitetu dla zbadania mor-
du katyńskiego, który to komitet pod przewodnictwem b. 
ambasadora Bliss Lane prowadził akcję w tej sprawie, 
powiadomił prezesa Kongresu Polonii Rozmarka, że re-
zolucja H.R.390 wejdzie pod obrady Izby prawdopo-
dobnie w ciągu najbliższych dwu lub trzech tygodni.

Rezolucja H.R.390 jest wynikiem uzupełnienia re-
zolucji kongresmana Maddena, poprawkami innych 
kongresmanów. Zastąpi ona wszystkie rezolucje zgło-
szone poprzednio w tej sprawie, m.in. przez kongres-
manów Sheehana, Machrowicza i Flooda.

Decyzja komisji regulaminowej zapewni, że różne 
wnioski zgłoszone w Kongresie nie podzielą losu daw-
niejszych rezolucji w sprawach polskich, jak np. rezo-
lucji w sprawie wypowiedzenia Jałty, które zostały po 
prostu schowane pod sukno.

Do zapewnienia, że rezolucja znajdzie się na forum 
Izby Reprezentantów, przyczyniła się akcja Kongresu Po-
lonii Amerykańskiej, który skierował do członków Kon-
gresu apele o poparcie rezolucji. Obecnie Kongres Polonii 
oraz komitet amb. Bliss Lane‘a zwrócił się do wszystkich 
organizacji Polonii o organizowanie wielkiej akcji dla 

zapewnienia uchwalenia rezolucji H.R.390. Chodziło-
by w szczególności o wysyłanie listów i depesz do kon-
gresmanów.

Duża jest zasługa również kongresmana Sheeha-
na, który zgłosił przed dwoma miesiącami konkretny 
wniosek w sprawie śledztwa katyńskiego.
Wniosek jego przewidywał przeprowadzenie całko-

witych dochodzeń w sprawie „masakry 4.000 oficerów” 
armii polskiej w lesie katyńskim pod Smoleńskiem 
w ZSSR oraz zaginięcia innych 11.000 oficerów” armii 
polskiej, którzy schronili się na teren ZSSR w 1939 r.”.

W dalszym ciągu wniosek przewidywał upoważnie-
nie komisji do przesłuchania świadków i zbadania 
wszystkich istniejących w tej sprawie dokumentów. 
Sheehan kładł nacisk na konieczność szybkiego prze-
prowadzenia prac komisji, która powinna je zakończyć 
w toku obecnej kadencji Kongresu.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1951, nr 199  
z 21 sierpnia, s. 1, 4.

Waszyngton, w sierpniu 1951 r.
Komisja regulaminowa Izby Reprezentantów — jak już donosił Dziennik — zatwierdziła jednogłośnie 

projekt rezolucji tworzącej oficjalną parlamentarną komisję śledczą powołaną do zbadania sprawy mordu 
katyńskiego. Jest nie do pomyślenia aby Izba rezolucji przedstawionej przez wszechwładną komisję regu-
laminową nie uchwaliła. Utworzenie więc amerykańskiej komisji parlamentarnej, powołanej do zbadania 
„faktów, materiałów dowodowych i okoliczności łagodzących” (sic!) — wedle tekstu rezolucji — jest wyłącz-
nie sprawą czasu. Może nawet najbliższych kilku dni.

Autorem rezolucji noszącej numer H. Res. (Hous 
Resolution) 390 jest kongresman Madden, demokrata 
ze stanu Indiana, reprezentujący miasto przemysłowe 
Gary, pełne stalowni w których pracuje kilkadziesiąt 
tysięcy Polaków amerykańskich. W jakim stopniu ten 
fakt przyczynił się do uratowania jego rezolucji przed 

kurzem archiwów komisyjnych, pomówimy później. 
Tymczasem zajmijmy się samą rezolucją.

Zgłoszona dn. 15 sierpnia r.b. postawiona została na 
porządku obrad komisji regulaminowej nazajutrz, dn. 16 
b.m. Tegoż dnia zdecydowano uchwałą by sprawozdaw-
ca komisyjny, kongresman Lyle (demokrata ze sta-
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nu Texas) przedstawił rezolucję Izbie. Ujęta w zwykle 
używanych, standardowych słowach rezolucja upoważ-
nia przewodniczącego Izby Reprezentantów (Speakera) 
do zamianowania komisji specjalnej złożonej z siedmiu 
członków Izby (wedle zwyczaju, czterech demokratów 
i trzech republikanów). Rezolucja wyznacza Komisji za-
danie 

„przeprowadzenia pełnego  śledztwa  i przestu-
diowania wszystkich  faktów, materiałów dowo-
dowych  i  okoliczności  łagodzących  towarzyszą-
cych masakrze tysięcy oficerów polskich (zarówno 
przed, jak i po popełnieniu zbrodni), pochowa-
nych w grobie masowym w Lesie Katyńskim, nad 
brzegami Dniepru, w okolicach Smoleńska, które 
to  terytorium  było  wówczas  okupowane  przez 
Niemców, a poprzednio okupowane było i pozo-
stawało pod kontrolą Związku Sowieckich Socja-
listycznych Republik”. 
Reszta tekstu rezolucji zawiera normalne upoważ-

nienia do zasiadania komisji w czasie sesji Kongresu 
i w czasie jego ferii, upoważnienia do powoływania 
świadków i sekwestrowania dokumentów, wreszcie na-
kazuje komisji przedstawić raport, wnioski i zalecenia 
przed zakończeniem kadencji o b e c n e g o  Kongresu 
(82-go) czyli przed upływem roku 1952.

Słowem — najprawdziwsza oficjalna komisja śled-
cza parlamentu amerykańskiego, jedna z tych, które po-
woływane są (stosunkowo bardzo rzadko) ad hoc dla 
zbadania spraw największej wagi dla USA, jak n.p. 
ustalenia winy za nieprzygotowanie do odparcia ataku 
japońskiego na Pearl Harbour.

Bogiem a prawdą — powinniście, redaktorzy i czy-
telnicy „Dziennika Polskiego”, stracić zaufanie do Vigila 
jako proroka i przepowiadacza. Jeszcze przed tygodniem, 
gdybyście go byli zapytali, czy jest rzeczą możliwą, by 
jakakolwiek z rezolucji mających na celu powołanie takie-
go właśnie urzędowego „komitetu katyńskiego” do życia 
doczekała się przejścia przez alembik komisji regulami-
nowej Izby, bardzo nie lubiącej powoływania komisji 
specjalnych — Vigil założyłby się sto przeciw jedne-
mu, że skończy się na demonstracyjnym zgłaszaniu 
rezolucji i — tyle. Zakładałby się chętnie, że nigdy do 
żadnego oficjalnego śledztwa amerykańskiego nie 
dojdzie. Omylił się, a jego pomyłka jest tym większym 
triumfem dla upartych ludzi z obywatelskiego komitetu 
katyńskiego kierowanego przez b. amb. Bliss Lane’a. 
Na pewno więcej aniżeli dwie pary podeszew wydep-
tali oni, nim doprowadzili do uchwały komisji regula-
minowej Izby z dnia 16 sierpnia br.

Pierwszy to sam p. Arthur Bliss Lane, który po 
prostu zawziął się. Wszystkiego zaniedbał, a sprawę 
śledztwa katyńskiego pchał. Drugi — to prezes Roz-
marek, który fundusze Kongresu Polonii Amerykań-
skiej ciężką ręką trzyma przed „rozdrapaniem” i po-
święca je niemal w całości na sprawy uchodźcze, ale 

który znalazł dość energii i dość pieniędzy na to, by 
komitet amb. Lane‘a wspomóc i utrzymać, ustrzec od 
zagłady, spowodowanej przez obojętność. Trzeci — to 
chyba najmniej znany, mól książkowy, uczony, obłożo-
ny dokumentami i wysiadujący tygodniami we wszyst-
kich kongresowych poczekalniach p. J. Epstein, eks-

-austriak, sekretarz, archiwariusz i „sędzia śledczy” 
w jednej osobie komitetu amb. Lane’a.

Nie pomniejszając w niczym zasługi tej trójki, muszę 
jednak dodać kilka słów „zza kulis”, bo przecież czytel-
nicy „Dziennika Polskiego” lubią wiedzieć wszystko.

WYBORCZE KULISY
A więc — rozgrywka partyjna, której stawką są głosy 

Polonii Amerykańskiej, rywalizacja pomiędzy demo-
kratami i republikanami o te głosy, głównie w rejonie 
Chicago, gdzie ich jest najwięcej — czyli przygoto-
wania do przyszłorocznej kampanii wyborczej, najwię-
cej pomogły szybkiemu wydostaniu się rezolucji kon-
gresmana Maddena na plenum Izby.

Rezolucję „katyńską” tak samo domagającą się po-
wołania takiejże parlamentarnej komisji śledczej, zgło-
sił najprzód kongresman Sheehan, republikanin, ze sta-
nu Illinois, śćiśle — z Chicago.
Polonia przyjęła wniosek Sheehana entuzjastycz-

nie. Sheehan jest w Izbie „freshmanem” Wybrany po raz 
pierwszy w roku ubiegłym, sprawuje mandat dopiero kil-
ka miesięcy. Pobił w wyborach demokratów, w okręgu 
bardzo „polskim”. Oczywiście, że chce mandat utrzymać, 
a okręg jest trudny. Raz „we wte” — demokrata, a raz „we 
wte” — republikanin, jak w wyborach zeszłorocznych. 
Kilka jest takich okręgów w Chicago.
Dziekanem kongresmanów chicagowskich jest dzie-

kan Izby, kongresman Adolph Sabath, Żyd czeski z uro-
dzenia, posłujący bez przerwy grubo ponad pół wieku, 
liczący lat 85 i... przewodniczący komisji regulami-
nowej, człowiek cieszący się olbrzymim autorytetem 
i poważaniem w Izbie, a bardzo bacznie pilnujący in-
teresów politycznych swej partii — demokratycznej, 
oczywiście.

Od chwili zgłoszenia „rezolucji katyńskiej” przez 
republikanina Sheehana w kwaterach demokratycz-
nych chicagowskich nastrój był niedobry. Słusznie, 
czy nie słusznie, zdawało się magikom politycznym, 
że tracą grunt wśród Polonii i zaczęto rozmawiać ze 
starym i mądrym Sabathem.

Jak się można było po doświadczonym graczu par-
lamentarnym spodziewać — wymyślił mądrze. Nacisk 
na powołanie do życia komisji śledczej katyńskiej był 
tak silny, że opierać mu się było nie sposób. Nie było 
by zresztą dobrze dla Partii Demokratycznej w Chica-
go, gdyby właśnie Sabath, chicagowianin, „siadł” na 
niej i do jej uchwalenia nie dopuścił. Wobec tego, że 
jakoś należało ją uchwalić — trzeba było zorganizo-
wać sprawy tak, by zasługa przypadła w udziale — 
demokratom. 
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Raz powziętą decyzję zrealizowano z błyskawiczną 
szybkością. Madden  jest członkiem komisji  regula-
minowej, a wnioski zgłaszane przez członków każdej 
komisji mają pierwszeństwo przed wnioskami (nawet 
wcześniej zgłoszonymi), ale pochodzącymi nie od 
członków danej komisji. Wobec tego — niech rezo-
lucję katyńską zgłosi Madden, któremu to się zresztą 
przyda, bo wybiera go miasto Gary, jak powiedziałem, 
pełne Polaków. Poza tym, Gary jest właściwie jakby 
przedmieściem Chicago, choć w stanie Indiana poło-
żone. Rozejdzie się więc i po Chicago, że „sąsiad” (ale 
sąsiad  demokrata) zgłosił rezolucję. W komisji zaś 
regulaminowej — wedle zwyczaju ... wzięło się pod 
obrady rezolucję członka jej, a nie p. Sheehana, któ-
remu jednak pozwolono wygłosić mowę, popierającą 

rezolucję nie własną lecz... Maddena, czyli zgłoszoną 
o dwa miesiące później.

Ale może to nawet wszystko nieważne? Grunt, że 
sprawa Katynia doczeka się oficjalnego śledztwa oraz 
raportu, wniosków i zaleceń. Zamiast rozwodzić się 
nad polityką chicagowską, może istotnie lepiej, posłać 
telegram gratulacyjny panom Lane‘owi, Rozmarkowi 
i Epsteinowi? Bo — rzetelnie — zasłużyli.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1951, nr 205  
z 28 sierpnia, s. 1, 4.

Waszyngton, 19.9. — Izba Reprezentantów powzięła wczoraj chwałę powołującą komisję siedmiu człon-
ków Izby dla zbadania mordu katyńskiego.

Uchwała komisji regulaminowej, powzięta w po-
czątkach sierpnia, przesądziła już właściwie sprawę 
utworzenia komisji, ale dopiero uchwała samej Izby 
inauguruje śledztwo w sprawie mordu katyńskiego, 
o które od lat apelowała emigracja polska oraz Polonia 
amerykańska.

Tekst rezolucji uchwalonej obecnie przez Izbę Re-
prezentantów, zgłoszony został przez kongresmana 
Maddena. Rezolucja nosząca numer H.Res. 390, upo-
ważnia przewodniczącego Izby do zamianowania ko-
misji, której zadaniem będzie „przeprowadzenie peł-
nego śledztwa i przestudiowanie wszystkich faktów, 
materiałów dowodowych i okoliczności łagodzących, 
towarzyszących masakrze tysięcy oficerów polskich 
(zarówno przed jak i po popełnieniu zbrodni), po-
chowanych w grobie masowym w lesie katyńskim, 
nad brzegami Dniepru, w okolicach Smoleńska”.

Rezolucja upoważnia  komisję  do  powoływania 
świadków i sekwestrowania dokumentów i nakazuje 
jej by przedstawiła swój raport, wnioski i zalecenia 
przed zakończeniem kadencji obecnego Kongresu, 
a więc przed końcem 1952 roku.

Zgodnie ze zwyczajem, komisja składać się będzie 
z 4 kongresmanów demokratycznych i 3 republikań-
skich. Należy sądzić, że komisja przystąpi do pracy 
w niedalekiej przyszłości.

Komisji przedłożony będzie cały olbrzymi mate-
riał dowodowy, zbierany od lat przez polskie czynniki 
wojskowe i opublikowane w znanej książce „Zbrodnia 

katyńska w świetle dokumentów”. Gen. Anders przed-
kładał te dokumenty już poprzednio różnym osobi-
stościom politycznym Zachodu. W Ameryce zbiera-
niem dokumentów i zwracaniem na nie uwagi opinii 
publicznej zajmował się amerykański  komitet  dla 
zbadania mordu katyńskiego, pod przewodnictwem 
b. ambasadora w Warszawie, Bliss Lane‘a.

Należy sądzić, że komisja przesłucha publicznie 
różnych świadków, którzy mogą oświetlić sprawę mor-
du katyńskiego, a m.in. neutralnych uczonych, którzy 
jeździli z komisją międzynarodową do Katynia, jak 
prof. Naville z Genewy, płk. Van Fleet, oficera ame-
rykańskiego, który również jeździł w grupie jeńców 
wojennych do Katynia, polskich lekarzy i dziennika-
rzy, którzy byli w Katyniu, oficerów polskich, któ-
rzy przebywali w obozach jenieckich w Sowietach 
w 1939-40, osobistości polskie, które usiłowały ustalić 
co się stało z zaginionymi itd.

Należy podkreślić, że tego rodzaju oficjalne komisje 
śledcze parlamentu amerykańskiego powoływane są 
bardzo rzadko i tylko dla zbadania spraw szczegól-
nej wagi z punktu widzenia amerykańskiego. Toteż 
utworzenie komisji katyńskiej Izby jest wydarzeniem 
niezmiernie ważnym.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1951, nr 225  
z 20 września, s. 1.
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Waszyngton, we wrześniu 1951.
Izba  Reprezentantów  uchwaliła  rezolucję  po-

wołującą do życia kongresową komisję śledczą dla 
zbadania masakry katyńskiej — jednogłośnie. Dys-
kusja  trwała godzinę. Nie wygłoszono ani  jednego 
przemówienia przeciwko uchwaleniu rezolucji, po-
zostającej  całkowicie  bez  precedensu  w  dziejach 
parlamentu amerykańskiego. Nikt nie domagał się 
głosowania  imiennego.  Speaker  Izby  p.  Rayburn, 
zadając sakramentalne pytanie — „kto jest przeciw 
uchwaleniu  rezolucji  nr.  H.  Res.  390“ —  trzymał 
młotek przewodniczącego wzniesiony do uderzenia 
w  hebanową  deseczkę.  Nie  oczekiwał  ani  jednego 
głosu  sprzeciwu —  i  nie  dosłyszał  go  się. Grzmot 
„aye” (zamiast „yes”) posłał młotek w dół. Rezolu-
cja katyńska  stała  się prawem, obowiązującym do 
dnia 31 grudnia 1952 r., do końca kadencji bieżące-
go, 82 kongresu, w którym to terminie przedłożony 
ma być raport, wnioski i zalecenia.

W loży „gości honorowych członków Kongresu” 
siedział b. amb. Arthur Bliss Lane w towarzystwie nie-
ocenionego p. Juliusza Epsteina, sekretarza komitetu 
obywatelskiego, powołanego przez p. Lane‘a trzy lata 
temu, przysłuchując się powstawaniu aktu ustawodaw-
czego, stanowiącego ukoronowanie długiej, ciężkiej, 
niewdzięcznej  pracy  nad  przekonywaniem  społe-
czeństwa amerykańskiego, że sprawa katyńska jest 
w istocie rzeczy jego sprawą, sprawą świata cywili-
zowanego, a nie tylko sprawą Polaków. Obok p. Lane 
siedziała grupka Polaków, mieszkańców Waszyngto-
nu, przysłuchując się z uczuciem niewypowiedzianego 
wzruszenia temu, co republikanie i demokraci — 16 
mówców — głosiło z trybuny nie tylko o zbrodni so-
wieckiej, popełnionej w Katyniu, ale o zbrodni mię-
dzynarodowej, popełnionej w Teheranie i w Jałcie.

Naprzeciw — w pustej loży dyplomatycznej sie-
działy cztery męskie i dwa kobiece indywidua. Męż-
czyźni słuchali, kobiety notowały zajadle. Przyjaźni 
policjanci kongresowi szybko stwierdzili kto spośród 
waszyngtońskiego korpusu dyplomatycznego znęcony 
został tego przedpołudnia do loży: — personel amba-
sady „polskiej”, jak głosiły legitymacje. Winiewicza 
nie było.

Prześlę „Dziennikowi Polskiemu” w dniach najbliż-
szych stenogram debaty nad rezolucją katyńską. Nim 
jednak ten materiał dojdzie do rąk czytelników, pragnę 
zanotować kilka najważniejszych spostrzeżeń.

„Debaty polskie” nie są w Kongresie USA rzadko-
ścią. Odbywają się periodycznie, choćby z okazji 3 

Maja, 11 października (rocznicy śmierci Pułaskiego), 
12 lutego (rocznicy urodzin Kościuszki i Lincolna, 
przypadającej w tym samym dniu), 1 września (z oka-
zji rocznicy wybuchu wojny), itd. W debatach tych 
płynie zwykły, sentymentalno - płaczliwy potok słów, 
niewątpliwie szczerych, niewątpliwie ważnych jako 
dowód pamięci o Polsce i jeszcze chyba ważniejszych 
z tego powodu, iż świadczą o tym, że Polonia amery-
kańska to czynnik, z którym wybieralni politycy ame-
rykańscy liczą się i liczyć muszą. Dla niej to bowiem 
głównie, a może nieco mniej dla Polski, czci się te 
rocznice.

OŚWIADCZENE GEN. ANDERSA
Inaczej  brzmiała  „debata  katyńska”. Najprzód 

— nie było w niej pustych, choć przyjaznych słów. 
Mówiono do rzeczy, mówiono o Katyniu, o Sowietach 
i o ich stosunku do Polski. Mówcy mieli w rękach ma-
teriały dowodowe. Byli uświadomieni. Niemal każdy 
z nich miał w ręku doskonałe  i  na  czas  rozesłane 
oświadczenie  gen. Andersa w  charakterze prezesa 
Stowarzyszenia  b.  Więźniów  Sowieckich. Każdy 
z nich wiedział o obozach w Kozielsku, Ostaszkowie 
itd. Każdy z nich wiedział ilu oficerów nie doliczono 
się i ile zwłok znaleziono w lasku katyńskim. Każdy 
z nich wiedział dokładnie o rozmowach gen. Sikor-
skiego i gen. Andersa ze Stalinem o roku 1941 i 1942.
Cytowano apel rządu polskiego do Międzynarodowe-
go Czerwonego Krzyża w roku 1943. Analizowano ra-
port ppłk. Van Fleeta i historię jego zniknięcia oraz od-
tworzenia. Mówiono szeroko o zatuszowaniu sprawy 
katyńskiej podczas procesu norymberskiego. Cyto-
wano nazwisko prokuratora sowieckiego, daty, dane, 
nazwiska, liczby. Nie było „gadania”. Była dyskusja, 
wnosząca do aktów materiał dowodowy jeszcze przed 
powołaniem komisji.

Dosyć o tym. Ktoś znakomicie przygotował tę de-
batę, a wystąpienie kongresmana Machrowicza, tłu-
maczącego dlaczego sprawa mordu katyńskiego jest 
sprawą amerykańską zaliczyć trzeba do jednego z tych 
wystąpień parlamentarnych, które z „freshmana”, do-
piero co wybranego po raz pierwszy, czynią mówcę 
pierwszej klasy.

SZEROKIE PEŁNOMOCNICTWA
Pełnomocnictwa dla nowej komisji śledczej są bar-

dzo szerokie. Wedle oświadczeń kongresmanów Ma-
chrowicza i Maddena posiada ona zapewnienie pełnej 
współpracy ze strony departamentów spr. zagr. i obro-
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ny narodowej. Wszystkie dokumenty tajne będą jej 
udostępnione. Poza tym — a to zasługa kongresmana 
Keatinga (generała rezerwy, republikanina z miasta 
Rochester w stanie Nowy Jork), komisja upoważniona 
została przez Izbę do wejrzenia w akta jawne i tajne 
procesu norymberskiego celem zbadania jak zacho-
wał się oskarżyciel sowiecki i „urzędnicy sądowi re-
prezentujący przy nim reżym warszawski”. 

Pozostaje zamianowanie siedmiu członków komisji 
przez Speakera Izby. Wedle tego, com zdołał stwier-
dzić, przewodniczącym  jej  będzie  kongresman 
Madden, demokrata z stanu Indiana. Wśród trzech 
pozostałych demokratów ma znaleźć się znakomity 
prawnik, świetnie zorientowany w s p r a w a c h  mię-
dzynarodowych kongresman Flood ze stanu Pensylwa-
nia („polski” okręg górniczy Willkes-Barre), kongres-
man Machrowicz, jedyny zapewne parlamentarzysta 
pochodzenia polskiego (kapral wojska polskiego w la-
tach 1918-20 i absolwent Uniwersytetu Jagiellońskie-
go), oraz jeszcze jeden członek demokrata zapewne ze 
stanów południowych jako że zwyczaj nakazuje mia-
nowanie przynajmniej jednego takiego, o ile w skła-
dzie komisji parlamentarnej zasiadają „demokraci 
z północy”, czyli liberalni new-deal’owcy.

Republikanie wysuwają na trzech członków czci-
godnego kongresmana George  Dondero  ze  stanu 
Michigan, tego który „wydłubał” wieloletnią pisani-
ną raport ppłk. Van Fleeta, kongresmana Kerstena 
ze  stanu  Wisconsin, autora rezolucji o anulowaniu 
umowy jałtańskiej i kongresmana Sheehana ze sta-
nu Illinois, autora pierwszej rezolucji katyńskiej który 
zgodził się na ustąpienie pierwszeństwa starszemu od-
siebie (i bardziej ustosunkowanemu w komisji regula-
minowej, „matce” wszelkich komisji), kongresmanowi 
Maddenowi.

Po mianowaniu członków przyjdzie zbieranie do-
kumentów i wzywanie świadków. Jak powiedział kon-
gresman Madden: — „ostatecznym  naszym  celem 
jest  ustalenie  winowajców,  którzy  we  właściwym 
czasie  skończą  tak,  jak  skończyli Ribbentrop, Go-
ering i ich towarzysze zbrodni”.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1951, nr 229  
z 25 września, s. 2.

Waszyngton, 26. 9. — Stany Zjednoczone mogą po zakończeniu śledztwa Komisji Izby Reprezentantów 
w sprawie mordu katyńskiego zwrócić się do ONZ z żądaniem wdrożenia postępowania przeciw sprawcom 
tej zbrodni.

Zapowiedział to na forum Izby Reprezentantów 
autor głośnej rezolucji 390, uchwalonej jednomyślnie 
przez Izbę, kongresman  Madden,  który  najpraw-
dopodobniej  wybrany  zostanie  przewodniczącym 
siedmio-osobowej komisji, mającej do końca 1952 r. 
zbadać wszystkie materiały dotyczące mordu katyń-
skiego i przedstawić swoje zalecenia.

Poseł Madden oświadczył m.in.. „Materiał do-
wodowy i zeznania, które uzyska i zarejestruje Ko-
misja Izby i przedstawi Izbie w końcowym raporcie, 
będą również przedstawione Narodom Zjednoczo-
nym z żądaniem wdrożenia postępowania przeciw 
sprawcom  tej  międzynarodowej  zbrodni  i  sprawa 
nie  będzie  poniechana  dopóki  winowajcy  nie  zo-
staną zbiorowo i  indywidualnie pociągnięci do od-
powiedzialności. Jeśli Kongres Stanów Zjednoczo-
nych  z  pomocą  innych  wolnych  narodów  wytrwa 
na drodze swoich zobowiązań międzynarodowych, 

zbrodniarze  którzy  dokonali  mordu  katyńskiego, 
odpokutują w taki sam sposób jak Hitlerzy, Goerin-
gowie, Goebbelsi,  von Ribbentropy  i  inni odpoku-
towali  za  swoje  barbarzyńskie  i  zbrodnicze  czyny 
podczas drugiej wojny światowej”.

W czasie debaty, w której — jak już donosiliśmy — 
przemawiało szesnastu posłów, kilku że Stany Zjedno-
czone nie poprzestaną na moralnym potępieniu spraw-
ców zbrodni, ale nalegać będą na pociągnięcie ich do 
odpowiedzialności.

Kongresman Siemiński, który niedawno powrócił 
z Korei, gdzie walczył jako oficer armii amerykańskiej, 
nawiązał do uchwalenia przez Kongres największego 
w czasach pokoju budżetu obronnego w historii i dał 
wyraz nadziei, że dzięki temu wysiłkowi zbrojeniowe-
mu możliwe będzie ukaranie zbrodniarzy.

„Być może zobaczymy tych, którzy winni są mordu 
katyńskiego z armatą po prawej stronie, z armatą po 
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lewej stronie, z armatą przed nimi i z armatą za nimi. 
Zasłużyli oni, by powędrować do piekła i jeszcze tam 
powędrują” — wołał poseł Siemiński.

Ze swej strony kongresman Dingell oświadczył 
m.in.: „Nie jest jeszcze zapóźno na ukaranie winowaj-
ców, mogą jeszcze być postawieni przed majestatem 
sprawiedliwości i ukarani w należyty sposób”.

(W najbliższym czasie „Dziennik Polski” zamieści 
na podstawie Congressional Record, t.j. diarusza Kon-
gresu, obszerne wyjątki z debaty katyńskiej).

 „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1951, nr 232  
z 28 września, s. 1.

Waszyngton,  28.  9. —  Speaker  (przewodniczący  Izby Reprezentantów),  Sam Rayburn,  wyznaczył 
skład komisji, która ma zbadać sprawę mordu katyńskiego i przedstawić raport nie później niż do końca 
1952 roku.

Przewodniczącym Komisji został autor rezolucji 
uchwalonej przez Izbę, Ray J. Madden, demokrata 
ze stanu Indiana (jak to zapowiadał Vigil).

Ponadto do komisji weszli:
Tadeusz M. Machrowicz, demokrata ze stanu Mi-

chigan.
Foster Furcolo, demokrata ze stanu Massachusetts.
Daniel Flood, demokrata ze stanu Pennsylwania.
George Dondero, republikanin ze stanu Michigan.
Alvin E. O‘Konski, republikanin ze stanu Wisconsin.
Timothy B. Sheehan, republikanin ze stanu Illinois.

Tak więc w komisji zasiada dwóch kongresmanów 
pochodzenia polskiego: Machrowicz i O‘Konski. Nie-
mal wszyscy członkowie komisji zabierali głos w de-
bacie katyńskiej, wykazując już obecnie doskonałą 
znajomość sprawy.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1951, nr 233  
z 29 września, s. 1.

„Dziennik“ podał  już obszerne  relacje o debacie 
w Izbie Reprezentantów USA, w wynika której zapa-
dła jednomyślna uchwała powołania do życia komisji 
dla zbadania mordu katyńskiego. Ze względu jednak 
na szczególne znaczenie decyzji Kongresu, podajemy 
obecnie  na  podstawie  Congressional  Record,  czyli 
diariusza Kongresu, wyjątki  z przemówień, wygło-
szonych w toku tej pamiętnej debaty.

Rezolucję przedłożył Izbie przewodniczący komisji 
regulaminowej Sabath, który przypomniał jej dzieje 
i omówił starania o wyświetlenie zbrodni katyńskiej. 
POSEŁ SABATH: 

„Pomimo wszystkich tych wysiłków, naród ame-
rykański, jak również narody w całym świecie, które 
mają poczucie sprawiedliwości, nie dowiedział się do 
tej pory prawdy na temat tej ludobójczej rzezi tysięcy 
polskich oficerów.

„Mam nadzieję i ufam, że ta komisja rzuci światło 
na sprawę, przedstawiając całemu światu winowaj-
ców  tego  świadomego  aktu  ludobójstwa  tak,  aby 
zostali  pociągnięci  przed  oblicze  sprawiedliwości 
i musieli zapłacić za swoje zbrodnie”.
POSEŁ SHEEHAN:

Następny mówca, autor pierwotnej rezolucji katyń-
skiej, poseł ze stanu Illinois, Sheehan, oświadczył, że 
od dawna czuł potrzebę odkrycia prawdy na temat tej 
zbrodni przeciw ludzkości.

Gdyby wyjaśnienia rosyjskie były prawdziwe, to 
Rosjanie nie sprzeciwialiby się śledztwu Międzynaro-
dowego Czerwonego Krzyża. Mieli oni drugą szansę 
wykazania swej niewinności na procesie w Norymber-
dze, ale z niej nie skorzystali.
„Studiując historię nowoczesną nie byłem w sta-

nie znaleźć innej zbrodni na taką skalę  ... Ten, kto 
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odpowiedzialny jest za mord katyński i zniknięcie in-
nych 10.000 oficerów polskich, knuł plan zdruzgota-
nia na zawsze narodu polskiego. Dlatego badanie tego 
mordu jest rzeczą tak poważną i dla całej ludzkości 
fakty muszą być znane światu”.

Poseł Sheehan przypomniał oświadczenie gen. An-
dersa, wydane 28 kwietnia 1950 r. (w 10-tą rocznicę 
mordu) i przytoczył list otrzymany od gen. Andersa 
pod datą 29 sierpnia 1951 r., w którym nawiązując do 
zeszłorocznego apelu o powołanie międzynarodowego 
trybunału dla zbadania zbrodni, Generał stwierdza, 
że powołanie przez Kongres komisji „spełni żądania 
sprawiedliwości i moralności, stanowiące wspólny cel 
wszystkich Polaków zjednoczonych z wolnym świa-
tem, a zwłaszcza żołnierzy polskich”.

„Jest naszym obowiązkiem ogłosić prawdę o tej 
zbrodni, gdyż nieujawnienie jej byłoby tłumaczone jako 
aprobata z naszej strony” — zakończył poseł Sheehan.
POSEŁ MADDEN:

Autor rezolucji 390, która została ostatecznie usta-
lona, poseł Madden, ze stanu Indiana, stwierdził, że 
przeprowadzając śledztwo Kongres „wypełni swój 
obowiązek wobec narodu polskiego, który był naszym 
sojusznikiem, wobec tysięcy bohaterów oplskich za-
mordowanych i pogrzebanych w masowym grobie, gdy 
walczyli c zachowanie wolności”.

Wyraziwszy przekonanie, że USA zwrócą się do 
ONZ o pociągnięcie winowajców do odpowiedzialno-
ści, p. Madden dodał: „Mord katyński nie może być 
uważany po prostu za okrucieństwo wojenne. Zanoto-
wany zostanie w historii jako jeden z najzłośliwszych 
i najbardziej brutalnych aktów ludobójstwa w rocz-
nikach zbrodni... Stwierdzenia komisji Kongresu oka-
żą wolnym ludziom wszędzie na świecie, że Stalin i inni 
przywódcy Kremla mają zbrodnicze umysły”.

Podkreśliwszy, że „wolny rząd polski obecnie znaj-
dujący się w Londynie”, przyczynił się poważnie do 
nagromadzenia materiałów dowodowych na temat mor-
du katyńskiego, i współdziała we wszystkich wysiłkach 
dla oddania w ręce sprawiedliwości winowajców, oraz 
przytoczywszy wspomniany już list od gen. Andersa 
w imieniu Polskiego Związku b. Sowieckich Więźniów 
Politycznych, poseł Madden apelował o jednomyślną 
uchwałę.
POSEŁ KEATING:

Poseł Keating ze stanu Nowy Jork, generał armii 
amerykańskiej, podkreślił konieczność objęcia śledz-
twem losu oficerów polskich nie tylko z obozu w Ko-
zielsku, skąd wywiezieni zostali do lasu katyńskiego, 
ale również ze Starobielska i Ostaszkowa. W odpo-
wiedzi poseł Madden wyjaśnił, że chodzić będzie 
o wszystkie trzy obozy.

P. Keating domagał się dalej ustalenia w śledztwie, 
czy w Teheranie,  Jałcie  lub Poczdamie  doszło  do 
porozumienia  z  Sowietami  co  do  podjęcia  względ-

nie niepodejmowania postępowania w sprawie  tych 
okrucieństw. Również co do tego uzyskał zapewnienia 
p. Maddena. Następnie gen. Keating oświadczył:
„Mord katyński to być może najbardziej ohyd-

na i z zimną krwią popełniona zbrodnia w historii 
...  Była  to  zbrodnia  przeciw  ludzkości, złamanie 
wszelkich zasad godności człowieka. Miała na celu 
wymordowanie męskiej elity narodu tak, aby znisz-
czyć go fizycznie, moralnie i kulturalnie. Nie była to 
odosobniona zbrodnia dokonana w porywie namięt-
ności. Była to część premedytowanego planu znisz-
czenia katolickiej Polski tak, aby marionetki wierne 
bezbożniczej filozofii, mogły być narzucone jako 
przywódcy i nie musiały się liczyć z oporem ze stro-
ny oficerów armii polskiej, którzy coraz to na nowo 
okazywali swą niezrównaną odwagę”.
POSEŁ HOFFMAN:

Poseł Hoffman ze stanu Illinois oświadczył:
„Czas  najwyższy,  by  rząd  sowiecki  powołany 

został przed trybunał opinii światowej i wyraźnie 
zidentyfikowany  jako  winny  tego  mordu. Jeżeli 
przeprowadzone zostanie właściwe śledztwo, to moż-
na będzie znaleźć przekonywujące dowody. Stany 
Zjednoczone mają bezstronność, warunki i zasoby 
dla przeprowadzenia takiego śledztwa, W pełni po-
pieram ten krok dla osiągnięcia trwałej sprawiedliwo-
ści w tej poważnej materii’.
POSEŁ MACHROWICZ:

Jako pierwszy z posłów polsko-amerykańskich, prze-
mawiał P. Machrowicz ze stanu Michigan, który przy-
pomniawszy wysiłki dla wyjaśnienia sprawy dodał „Ze 
względu na czynniki dyplomatyczne i na fakt, że byli 
jeszcze tacy w tym kraju, którzy sądzili, że można dojść 
do porozumienia ze Stalinem, byliśmy przez długie lata 
skłonni zamknąć oczy na ten niesłychany wypadek de-
gradacji moralnej i rosyjskiego barbarzyństwa i perfidii.

„Czas nauczył nas wszakże, że nie możemy dłużej 
uchylać się od naszej odpowiedzialności wobec nas 
samych i wobec świata. Nalegając na ujawnienie praw-
dy, damy gwarancję, że zasady ludzkości będą utrzy-
mane. Być może wydobędziemy na światło dzienne 
informacje o metodach i taktyce komunistycznej, które 
okażą się bezcenne w naszych przyszłych stosunkach 
z nimi. Już obecnie znalezione zostały w Korei ma-
sowe groby naszych żołnierzy, wykazujące tę samą 
komunistyczną technikę zabijania bezbronnych ofiar”.
POSEŁ FLOOD:

Poseł z Pennsylwanii Flood przypomniał, że paro-
krotnie w ubiegłych latach zwracał uwagę na tę spra-
wę, którą przedyskutował również z rządem polskim 
w Londynie.

„Jak powiedział mój przedmówca, to jest ludobój-
stwo, jeśli kiedykolwiek zbrodnia ludobójstwa została 
dokonana... Nie mam żadnych względów dla okru-
cieństw Niemiec hitlerowskich. Zgłosiłem uchwałę 
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domagającą się sądu w Norymberdze. Ale w tym wy-
padku przekonacie się, że chodzi o zbrodnię komuni-
stów rosyjskich”. 
POSEŁ KLUCZYŃSKI:

Poseł ze stanu Illinois Kluczyński oświadczył: 
„Musimy coś uczynić w sprawie tej ohydnej zbrodni, 

jeśli pozostajemy wierni zasadom sprawiedliwości, któ-
re głosimy. Spisek milczenia, który otacza Katyń, musi 
być złamany.

Czyniąc to, nie tylko działać będziemy zgodnie z na-
kazem naszego sumienia, ale oddamy również ogromną 
usługę naszemu narodowi i światu, demaskując między-
narodowych zbrodniarzy”.
POSEŁ DONOHUE:

Następny mówca poseł Donohue powiedział m.in.: 
„Byłoby niewybaczalnym afrontem wobec wszystkich 
Amerykanów polskich i wielkiego narodu polskiego 
pozwolić by to barbarzyńskie morderstwo masowe po-
zostało ukryte i aby winowajcy nie zostali oskarżeni 
o tę straszliwą zbrodnię. Bóg wie, jak bardzo cierpiał 
już dzielny naród polski na skutek porzucenia go przez 
narody, które dumnie uważają się za cywilizowane.

„Upoważnienie przez Kongres do zbadania mordu 
katyńskiego będzie skromnym gestem sprawiedliwości 
wobec Polski. Pokażemy w ten sposób naszym obywa-
telom polsko-amerykańskim i narodowi polskiemu, że 
ostatecznie obudziliśmy się z transu appeasementu i sta-
ramy się odrobić nasze dawne błędy, walcząc o uwolnie-
nie Polski spod bezwzględnego i barbarzyńskiego ucisku. 
Nie możemy uczynić mniej, jeśli chcemy uważać się za 
chrześcijańskim Amerykanów”.
POSEŁ REAMS:

„Wydaje się na podstawie faktów, że odpowiedzial-
ny za ten mord jest Związek Sowiecki. Praca komisji 
Kongresu niewątpliwie wyjaśni to bardziej szczegóło-
wo… Będzie to dowodem dla świata, że Stany Zjedno-
czone nie pozwolą, by taka zbrodnia jak mord katyński 
przeszła na karty historii okryta niepewnością”.
POSEŁ ZABLOCKI: 

„Sprawiedliwość wymaga, by mord katyński nie 
pozostał bezkarny. Wymaga też, by fakty dotyczące 
tej sprawy były w pełni wydobyte na światło dzien-
ne. Zdaje mi się, że jest to naszym obowiązkiem wo-
bec bohaterskiego narodu polskiego, który stał u na-
szego boku w czasie wojny”.
POSEŁ SIEMINSKI:

Wyraziwszy przekonanie, że sprawiedliwość dosię-
gnie winnych mordu katyńskiego, poseł Sieminski, któ-
ry niedawno powrócił z Korei, gdzie walczył jako oficer 
armii amerykańskiej, oświadczył: 

„Mam nadzieję, ze rozgłos nadany śledztwu prowa-
dzonemu przez komisję, pogłębi determinację tych, któ-
rzy walczą w całym świecie o wolność”.

POSEŁ DINGELL:
Świat winien jest bohaterskiej Polsce, cywilizacji 

i chrześcijaństwu, by odkryć przestępcę i udowodnić 
mu winę i wymierzyć w pełni spóźnioną sprawiedli-
wość.

„Świat w przerażeniu zastanawia się, jak taka zbrod-
nia była możliwa i do tej pory pozostała bezkarna. Hi-
tler i Ribbentrop zapłacili już ziemską karę, natomiast 
barbarzyńcy krwawi Stalin i Mołotow pozostają nie-
ukarani. Możemy być pewni, że jakkolwiek ułomna 
jest sprawiedliwość ludzka, przyjdzie dzień, gdy Naj-
wyższy sędzia, który zna wszystkie fakty, wymierzy 
należytą karę całej czwórce i wszystkim innym wi-
nowajcom”.
POSEŁ DONDERO:

Stwierdziwszy, że nazwa Katynia zawsze nosić 
będzie piętno hańby, poseł Dondero ze stanu Michi-
gan potępił zgodę amerykańskich członków Trybuna-
łu w Norymberdze na utrzymanie spisku milczenia 
w około tej zbrodni i zakończył słowami: 

„Nadszedł czas, gdy świat chrześcijański oczekuje 
wyroku winy, jaki wyda ta komisja tak abyśmy mogli 
uczynić wszystko co leży w naszej mocy jako narodu 
chrześcijańskiego dla dopilnowania, że taka zbrodnia 
nigdy nie wydarzy się ponownie na ziemi”.
POSEŁ RADWAN:

Ostatni mówca, poseł Radwan z Nowego Jorku, 
domagał się, by komisja zbadała również postępowa-
nie Departamentu Stanu, który oskarżał o ukrywanie 
różnych informacji dotyczących mordu katyńskiego 
i powiedział: 

„Chodzi tu o zbrodnię nie tylko przeciw narodowi 
polskiemu, ale przeciw ludzkości”.

Po tym przemówienia rezolucja została jednomyśl-
nie uchwalona.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1951, nr 234  
z 1 października, s. 2-3.
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DEPESZOWAŁEM do niezawodnego Vigila by 
mi napisał coś o członkach Komisji Katyńskiej 

(pełny tytuł: Specjalna Kongresowa Komisja Śledcza 
w sprawie Masakry Katyńskiej) o której powołaniu 
Dziennik donosił przed kilku dniami.

Wszechwiedzący Vigil odpowiedział natychmiast.
Oto członkowie komisji — demokraci:
RAY J. MADDEN — przewodniczący, lat 59, re-

prezentuje miasto i okręg Gary w stanie Indiana. Z wy-
kształcenia prawnik, ukończył uniwersytet w Creighton 
w stanie Nebraska w r. 1913; w 1916 wybrany został na 
stanowisko sędziego w mieście Omaha w tymże stanie 
Nebraska. W roku 1917 wstąpił do sił zbrojnych amery-
kańskich i odbył kampanię europejską w czasie pierw-
szej wojny światowej. Po przeniesieniu się do stanu 
Indiana zajmował kolejno szereg stanowisk w samorzą-
dzie miasta Gary, zajmując się prywatną praktyką ad-
wokacką. Do Izby Reprezentantów wybrany został po 
raz pierwszy w roku 1944 i od tego czasu wybierany był 
ponownie czterokrotnie. Członek komisji regulamino-
wej Izby, żonaty, katolik.

DANIEL J. FLOOD — łat 48, reprezentuje miasto 
i okręg Wilkes-Barre w zagłębiu górniczym stanu Pen-
nsylvania od roku 1946 z dwuletnią przerwą (w wy-
borach r. 1948 pokonał go przeciwnik republikański, 
poczem kongresman Flood mandat odzyskał). Pra-
wo ukończył w roku 1929 na uniwersytecie Harvard 
i praktyką adwokacką zajmował się do roku 1935, 
kiedy mianowany został prokuratorem generalnym 
stanu Pennsylvania. Członek komisji budżetowej Izby, 
żonaty, katolik.

TADEUSZ M. MACHROWICZ — lat 52, urodzony 
w Polsce, reprezentuje przedmieście Detroit — Ham-
tramek, w stanie Michigan. Ukończył prawo na uni-
wersytecie miejskim w Chicago w roku 1917, poczem 
wstąpił do armii polskiej tworzonej w Kanadzie i z nią 
odbył kampanię we Francji i Polsce, dochodząc do 
rangi porucznika Wojsk Polskich. W latach 1920-1921 
członek misji b. prezydenta Hoovera w Polsce, gdzie 
pozostał do roku 1923 jako korespondent pism amery-
kańskich. Po powrocie do USA zajmował się praktyką 
adwokacką, a od roku 1934 zajmował kolejno stano-
wisko radcy prawnego komisji urządzeń użyteczności 
publicznej miasta Detroit i radcy prawnego samorzą-
du miejskiego. W roku 1942 wybrany na stanowisko 
sędziego municypalnego, które piastował aż do chwili 
wybrania go do w listopadzie 1950 r. Współzałożyciel 
Kongresu Polonii Amerykańskiej i prezes oddziału te-

goż Kongresu na stan Michigan, żonaty, katolik. Do 
niedawna członek komisji prawniczej Izby, obecnie 
zasiada w komisji robót publicznych.

FOSTER FURCOLO — lat 40, reprezentuje miasta 
Chicopee i Springfield w stanie Massachusetts. Prawnik, 
dyplom uniwersytetu Yale z r. 1936. Oficer rezerwy 
armii amerykańskiej, kilkakrotnie odznaczony za od-
wagę okazaną w kampanii na Pacyfiku w latach 1943-
1945. Wybrany do Kongresu po raz pierwszy w roku 
1948, zasiada w komisji budżetowej. Żonaty, katolik.

 
A teraz republikanie:
GEORGE A. DONDERO — lat 70, zasiada w Izbie 

Reprezentantów bez przerwy od roku 1933. Reprezen-
tuje przemysłowy okręg (samochody) stanu Michigan, 
na północ od Detroit. Prawnik, wychowanek uniwer-
sytetu miasta Detroit, który ukończył w roku 1910. 
Zajmował sie praktyką adwokacką aż do wybrania go 
na stanowisko burmistrza miasta Royal Oak w stanie 
Michigan w roku 1921 (piastował je przez lat 16). Żo-
naty, metodysta. Były przewodniczący komisji robót 
publicznych (za czasów, gdy republikanie byli stron-
nictwem większości), obecnie jej członek.

ALVIN EDWARD O‘KONSKI — lat 47, nauczy-
ciel z zawodu, wychowanek uniwersytetu stanowego 
Wisconsin, reprezentuje okręg rolniczy wokoło miasta 
Mercer w tymże stanie. Żonaty, katolik, przez wiele 
lat wykładał w szkołach średnich, poczem został dy-
rektorem szkół publicznych okręgu Pułaski w stanie 
Wisconsin. Wybrany do Kongresu po raz pierwszy 
w roku 1942, piastuje mandat od tego czasu. Członek 
komisji służby cywilnej i komisji do spraw weterań-
skich i inwalidzkich. 

TIMOTHY P. SHEEHAN — lat 42, ekonomista 
z wykształcenia, wychowanek uniwersytetu Northwe-
stern (w Chicago), który ukończył ze stopniem doktora 
ekonomii. Zajmował się handlem, głównie importem 
ze Szwecji. Do Kongresu wybrany po raz pierwszy 
w roku 1950. Żonaty, katolik.

Daj im Boże zdrowie i — dużo energii.
B Y WA L E C

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1951, nr 235  
z 2 października, s. 4.
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VIGIL    Waszyngton, w październiku 1951 r.

Komisja Katyńska Izby Reprezentantów rozpoczęła działalność znacznie szybciej i sprawniej, aniżeli 
się tego spodziewano.
Natychmiast po zorganizowaniu się i nawet nie czekając na przydzielenie jej lokalu na biura, Komisja 

przesłuchała już pierwszego świadka, ppłk. Donald B. Stewarda, oficera służby stałej armii amerykań-
skiej, jednego z trzech oficerów alianckich, których Niemcy posłali do Katynia wkrótce po otwarciu gro-
bów, w 1943 r.

Zeznania ppłk. Stewarda trwające grubo ponad 
dwie godziny i odznaczające się niezmiernie precy-
zyjnym  i  ostrożnym  formułowaniem wrażeń  jakie 
odniósł oraz wniosków do jakich doszedł, zostały nie 
tylko w całości zastenografowane ale również nagra-
ne na taśmę radiową, tak iż mogą być w każdej chwili 
reprodukowane. Zważywszy co się stało z „zaginio-
nym” raportem towarzysza podróży ppłk. Stewarda do 
Katynia, ppłk. Van Vlieta, przygotowania techniczne, 
zmierzające do utrwalenia zeznań złożonych przed 
Komisją wydają się być całkowicie zrozumiałe.

Ppłk. Steward jest człowiekiem stosunkowo mło-
dym. Do niewoli niemieckiej dostał się w roku 1942, 
jako kapitan armii amerykańskiej. Umieszczono go 
w obozie jeńców razem z ppłk. Van Vlietem. W przeci-
wieństwie do Van Vlieta, Steward nigdy raportu o swej 
przymusowej wizycie w Katyniu nie pisał. Po wyzwo-
leniu go z niewoli przez jeden z oddziałów armii gen. 
Pattona w roku 1945, powrócił do USA i nie wiedział 
wcale o tym, że do ppłk. Van Vlieta jako starszego ran-
gą, zwrócił  się gen. Bissel, ówczesny szef wywiadu 
amerykańskich wojsk lądowych z rozkazem napisa-
nia znanego raportu.

O odkryciu grobów katyńskich — mówił ppłk. Ste-
ward — dowiedział się najprzód z radia niemieckiego 
i z komunikatów wywieszanych w obozie jeńców.

„Znając dobrze okrucieństwa niemieckie i będąc 
świadom tego, co działo się w niemieckich komorach 
gazowych i w licznych obozach koncentracyjnych, 
byłem najgłębiej przekonany, iż morderstwa oficerów 
polskich dokonali Niemcy. Nie wierzyłem ani przez 
chwilę temu, co mówili nam Niemcy i w prywatnych 
rozmowach z towarzyszami niedoli w obozie jeńców 
dawałem wyraz przekonaniu, iż propaganda niemiec-
ka sfabrykowała oskarżenie Rosji celem rozbicia obo-
zu alianckiego“.

„Z tego powodu odrzuciłem z oburzeniem wezwa-
nie mnie przez Niemców do wzięcia udziału w podró-
ży do Katynia wraz z innymi oficerami alianckimi ce-
lem — jak nam powiedziano — obejrzenia otwartych 

grobów i znalezionych w nich zwłok. Protestowałem 
przeciw tej podróży, powołując się na przepisy kon-
wencji genewskiej o traktowaniu jeńców wojennych, 
twierdząc, iż nie mam obowiązku brania udziału 
w żadnych manifestacjach i aktach o podłożu politycz-
nym czy wojskowym. Kiedy komendant obozu powie-
dział mi, iż bezwzględnie jechać musimy, gdyż takie 
są rozkazy otrzymane z Berlina, zażądałem rozkazu 
na piśmie, stwierdzając iż pojadę wyłącznie pod przy-
musem, przeciw któremu złożyłem formalny protest. 
Nazajutrz otrzymałem rozkaz na piśmie”.

Oryginał rozkazu ppułk. Steward przedłożył prze-
wodniczącemu Komitetu Katyńskiego kongresmano-
wi Madden‘owi, który polecił załączyć go do materia-
łów śledztwa.

W Katyniu, ppłk. Steward — jak mówił — starał się 
czynić własne obserwacje i nie poddawać się temu, co 
przywiezionym oficerom alianckim wskazywali i co 
akcentowali Niemcy. Główny akcent kładli Niemcy 
np. na pokazywanie ran zamordowanych oficerów, mó-
wiąc bardzo wiele o amunicji, która została użyta do 
dokonania morderstwa.

,,Nie przywiązywałem do tego żadnego znaczenia. 
Amunicji było w Europie tak wiele i różne armie mia-
ły jej tak różnorodne gatunki, iż ten dowód „winy so-
wieckiej” nie przemawiał mi zupełnie do przekonania” 
— mówił ppłk. Steward.

„Również nie podobało mi się wskazywanie przez 
Niemców na to, iż znalezione przy wielu zamordowa-
nych oficerach polskich pamiętniki i dzienniczki ury-
wały się na zapiskach dokonanych w 1940 roku, czyli 
wówczas gdy Katyń był w rękach sowieckich. Mówi-
łem sobie, iż Niemcy mogli wybrać tylko takie pamięt-
niki, które autorzy po prostu przestali kontynuować po 
1940 roku. Przecież nie wszyscy oficerowie dziennicz-
ki prowadzili i było całkiem naturalne, iż można było 
znaleźć zapiski urwane właściwie na każdej dowolnej 
dacie. Można było zresztą — dodaje ppłk. Steward — 
po prostu kartki zapisane po kwietniu 1940 roku — 
wyrwać i zniszczyć. Zbyt dobrze znane mi były dia-
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belskie pomysły niemieckie, aby dać się przekonać 
tego rodzaju „dowodami”.

ZNAM SIĘ NA ODZIEŻY WOJSKOWEJ
„Zmieniać opinię o winie Niemców zacząłem wów-

czas, gdy pozwolono nam bardzo dokładnie zbadać 
odzież i obuwie zamordowanych oficerów. Znam się 
dobrze na odzieży wojskowej — mówił ppłk. Steward. 
Po kilku godzinach badania materiałów, skór itd. wy-
rabiałem w sobie — wbrew własnej woli, podkreślał 
— przekonanie, iż sukno i skóra głosiły prawdę. To 
były mundury i buty noszone najwyżej kilka miesię-
cy. Wyraźnie  pochodziły  w  przeważającej  ilości 
ze  składów mobilizacyjnych  wydanych  do  użytku 
w momencie mobilizacji polskiej w 1939 r. W moim 
przekonaniu żaden z mundurów i żadna z serek par bu-
tów jakie oglądałem nie były noszone dłużej, niż sześć 
do  ośmiu miesięcy. Wiedziałem jak szybko niszczy 
się mundur i buty w  warunkach  pobytu  w  obozie 

jeńców. Żaden z tych mundurów, które widziałem nie 
mógł być noszony w obozie aż do 1942 roku, czy na-
wet do końca 1941  r.  to  jest do  chwili kiedy  rejon 
Smoleńska opanowali Niemcy”.

„Rozmowy z lekarzami dokonującymi badań na-
ukowych na zwłokach — przekonały mnie do reszty. 
Przyjechałem przekonany o winie Niemców — opusz-
czałem Katyń z najgłębszym i nieodwołalnym prze-
konaniem, iż mord popełniony był w 1940 r. — przez 
Rosjan” — kończył swe wnioski ppłk. Steward.

Wnikliwe pytania kongresmanów Maddena, Ma-
chrowicza i Dondero uwypukliły poszczególne punkty 
zeznań ppłk. Stewarda. Tak powstał pierwszy protokół 
Komisji Katyńskiej.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1951, nr 249  
z 18 października, s. 1.

KOMISJA KATYŃSKA Izby Reprezentantów 
nosi się z zamiarem przyjazdu do Londynu, 

w celu przesłuchania świadków i uzupełnienia mate-
riału dowodowego, którym rozporządza.

Początkowo Komisja miała wzywać wszystkich 
świadków, w celu przesłuchania, do Waszyngtonu. 
Obecnie jednak — jak słyszę — przeważył pogląd, iż 
ze względu na trudności techniczne należy przesłu-
chać większość świadków w Europie.

Tylko najważniejsi świadkowie mają być wezwani 
do Waszyngtonu i tam przesłuchani publicznie.

[...]
B Y WA L E C

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1951, nr 261  
z 1 listopada, s. 4.

Waszyngton, 16. 1. — Specjalny komitet  Izby Reprezentantów dla zbadania zbrodni katyńskiej roz-
pocznie swe prace w przyszłym miesiącu.

Przewodniczący komitetu, kongresman Madden, 
zwołał posiedzenie dla ustalenia planu przesłuchów, 
które rozpocząć się mają 4 lutego. Komitet przesłu-
cha osoby mogące udzielić informacji na temat losu 
Polaków w obozach jenieckich i odpowiedzialności za 
mord dokonany na kilkunastu tysiącach Polaków.

Specjalny komitet Izby ma przedyskutować m.in. 
możliwość zgłoszenia w Izbie Reprezentantów wnio-

sku dodatkowego, na mocy którego byłby upoważ-
niany do rozszerzenia swojego śledztwa tak, aby ob-
jęło również okrucieństwa komunistyczne w Korei.
„Uderzony  byłem  podobieństwem  okoliczności 

morderstw w obu wypadkach —- oświadczył kon-
gresman Madden. — W obu wypadkach ręce zabi-
tych związane były na plecach, a ofiary zamordowane 
były strzałami w głowę“.
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Wiadomości o „koreańskich Katyniach” nadeszły 
w okresie wakacji parlamentarnych, tak iż dopiero 
teraz Kongres może się tą sprawą zająć. Komitet ka-
tyński powołany został do życia przed kilku mie-
siącami, ale zebrał się do tej pory tylko dla prze-
słuchania płk. Stewarta, który jako jeniec wojenny 
zawieziony był do Katynia. Komitet musiał przesłu-

chać go szybko ze względu na to, że płk. Stewart miał 
wyjechać z Ameryki.

 „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 15  
z 17 stycznia, s. 1.

Waszyngton,  29.1. — Prez. Truman wyraził  zadowolenie  z  powodu utworzenia  komisji  do  zbadania 
mordu katyńskiego i dał wyraz przekonaniu, że jej prace przyczynią się do zdemaskowania zbrodniczych 
umysłów przywódców komunistycznych.

Prezydent przyjął w Białym Domu przewodniczą-
cego komisji Kongresu, która 4 lutego przystąpi, do 
badania mordu katyńskiego, kongresmana Maddena 
wraz z innymi członkami komisji: T. Machrowiczem, F. 
Furcolo, G. Dondero, Al. O‘Konskim, Timothy Shehanem 
i Danielem Floodem.

W czasie konferencji p. Madden wręczył prezyden-
towi list komisji treści następującej: 
„Nasza komisja uprzejmie prosi Pana Prezyden-

ta,  aby  zechciał  polecić  poszczególnym  resortom 
swej  administracji  udzielenie  na  użytek  komisji 
wszelkich  informacji,  zapisów z archiwów  i wszel-
kich w ogóle danych ze swych kartotek i archiwów 
odnoszących  się  do  sprawy  zaginionych  oficerów 
armii polskiej i odnalezienia ich grobów masowych 
w lesie katyńskim“.

Prezydent odpowiedział kongresmanowi Madde-
nowi, że współdziała z jego komisją, a na dowód tego 
przytoczył fakt, że już wydał  instrukcje  szefom de-
partamentów i urzędów federalnych, aby współpra-
cowali z komisją kongresową dla sprawy katyńskiej 

i przekazali jej wszelkie zapisy lub zeznania, które 
mają jakąkolwiek wartość dla komisji, lub których ko-
misja po prostu będzie potrzebowała.

Kongresman Madden powiedział po wyjściu z kon-
ferencji, że prezydent pogratulował  kongresmanom 
utworzenia  komisji  do  zbadania  masakry  katyń-
skiej, a nadto zaznaczył, że niezmiernie cenne będzie 
skrzętne zaprotokołowanie wszelkich zeznań, które 
były lub będą przed nią składane w  celu  ustalenia 
istotnych  sprawców  tej  straszliwej międzynarodo-
wej zbrodni“.

Prezydent — ciągnął dalej kongresman Madden — 
powiedział również, że wszelkie informacje o zbrod-
ni  katyńskiej,  jak  i  wszelkie  zeznania  w  związku 
z tą sprawą składane, będą miały poważny wpływ 
przy  demaskowaniu  zbrodniczych  umysłów  przy-
wódców komunistycznych spoza żelaznej kurtyny.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1952, nr 26  
z 30 stycznia, s. 1, 4.

Waszyngton,  4.2.  —  W  przededniu  rozpoczęcia  przez  komisję  specjalną  Kongresu  przesłuchiwań 
w  sprawie mordu katyńskiego,  przewodniczący  komisji Madden  zapowiedział,  że  zeznania  złoży m.in. 
tajemniczy świadek, który twierdzi jakoby widział egzekucje oficerów polskich w lesie katyńskim.

Pierwszym świadkiem składającym zeznania jest 
płk. John Van Vliet, specjalnie zawezwany z Tokio 
dla ponownego przedstawienia wniosków z odwie-

dzin w Katyniu w grupie jeńców sojuszniczych, za-
wiezionych tam przez Niemców. Jak wiadomo, płk. Van 
Vliet opracował w 1945 r. raport dla władz amerykań-
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skich, który następnie w tajemniczych okolicznościach 
zniknął z archiwów departamentu obrony.
Komisja zamierza ewentualnie zezwolić niektó-

rym świadkom na składanie zeznań w maskach lub 
w kapturkach tak, aby nie musieli obawiać się represji 
w stosunku do rodzin czy to w Polsce, czy w wypadku 
niektórych świadków w innych k r a j a c h  satelickich. 
Ta c y  świadkowie wystąpią pod przybranymi nazwiska-
mi. Lista świadków nie została do tej pory ogłoszona. 

Rozpoczęcie p r z e z  komisję przesłuchiwań świad-
ków wywołało duże zainteresowanie w Ameryce i prasa 
obszernie przypomina dzieje mordu katyńskiego.

Na temat tajemniczego świadka, który miał widzieć 
egzekucje, przewodniczący komisji Madden powie-
dział dziennikarzom, że „jest to jedyny świadek na-
oczny, poza tymi, którzy dokonywali morderstw, który 
został odnaleziony”.

Według, przewodniczącego komisji katyńskiej, ta-
jemniczy świadek był więźniem w sąsiednim obozie 
i jakoby w nocy wyślizgiwał się ze swego obozu, aby 
obserwować co się dzieje w lesie katyńskim.

Tajemniczy świadek zeznawać ma w środę. 
(Należy podkreślić, iż pomimo długotrwałych po-

szukiwań prowadzonych przez władze polskie po 
wojnie w obozach wysiedleńców rosyjskich, nie zna-
leziono  żadnego  naocznego  świadka,  który  by  był 
obecny przy egzekucjach. Znalazł się jedynie Rosja-
nin zamieszkały w tej okolicy, który mógł podać dużo 
szczegółów na temat przyjazdu ofiar na stację Gniez-
dowo i późniejszego odkrycia grobów. Świadek ten 
Iwan Kriwozercow, zmarł w dość tajemniczych oko-
licznościach w Anglii w 1947 r. Znalezienie świadka 
egzekucji wydaje się bardzo mało prawdopodobne).

Kongresman Madden odmówił odpowiedzi na py-
tania dziennikarzy w jaki sposób znaleziony został 
tajemniczy świadek i kiedy przybył do Stanów Zjed-
noczonych.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 31  
z 5 lutego, s. 1.

Waszyngton, 7. 2. — Duże wrażenie na członkach komisji katyńskiej kongresu i opinii amerykańskiej 
wywołały zeznania zamaskowanego, świadka, który opowiedział komisji, że widział osobiście jak Rosjanie 
zastrzelili dwustu oficerów polskich w lesie katyńskim. 

„Było ich dwustu, bo liczyłem“ —  powiedział 
świadek.

Był to 44-letni Polak, żołnierz wzięty do niewoli  
przez Rosjan w 1939 r., obecnie zamieszkały w St. Zjed-
noczonych, dokąd przybył jako wysiedleniec z Niemiec. 
Świadek wystąpił z  głową  przykrytą  powłoczką, 
w  której wycięte  były  otwory  na  oczy  i  usta. Prze-
wodniczący komisji Madden oświadczył, że komisja 
jednomyślnie  postanowiła  nie  ujawniać  nazwiska 
świadka, ponieważ „przywódcy reżymu komunistycz-
nego nie wahaliby się podjąć natychmiast kroków od-
wetowych w stosunku do  siostry  i  brata  świadka, 
znajdujących się w Polsce“. Sam świadek wyraził go-
towość ujawnienia swojego nazwiska. Wszystkie dane 
o nim i jego przeszłości są dokładnie znane każdemu 
z członków komisji.

Świadek zeznał, że w 1940 r. uciekł z obozu jeńców 
wraz z pewnym księdzem i innym więźniem. Ksiądz 
zaproponował uda nie się do lasu katyńskiego ponieważ 
słyszał, że odbywają się tam egzekucje. Powiedział on: 
„Jeśli uda nam się uratować, to będziemy mogli powie-
dzieć światu co się tam stało“.

Po dotarciu do lasu grupa ta trafiła na drogę leśną, 
świadek twierdzi, że wszyscy  trzej wdrapali  się  na 
drzewo i ujrzeli szeroki dół. Widzieli oni jak czterej 
żołnierze rosyjscy prowadzili dwu oficerów polskich 
na brzeg rowu, gdzie jeden z Rosjan wciskał w usta 
więźniom trociny, drugi żołnierz strzelał do ofiary 
w tył czaszki.

Według świadka przeważająca ilość dwustu, ofi-
cerów, których zamordowanie widział, zastrzelona 
została w ten sposób. Niektórzy inni wrzuceni zostali 
do masowej mogiły żywcem. Dusili się od trocin. Je-
żeli więzień okazywał przejawy omdlenia, kopnięciem 
wrzucano go do dołu. Do tych, którzy stawiali opór, 
strzelano.

Świadek załamał się w kilka minut po rozpoczęciu 
składania zeznań i komisja pozwoliła mu odpocząć. 
Świadek przy pomocy rewolweru rosyjskiego pokazy-
wał jak zabijano oficerów. Jeden z dziennikarzy stał 
przed nim pozorując ofiarę.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 34  
z 8 lutego, s. 1.
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Waszyngton,  28.  2.  —  Specjalna  komisja  Izby 
Reprezentantów,  przeprowadzająca  dochodzenia 
w  sprawie  zbrodni  katyńskiej, wezwała  formalnie 
Sowiety  do  przedstawienia  wszelkich  świadectw, 
dokumentów  i  dowodów,  jakie  posiada  w  sprawie 
masakry oficerów polskich.

Sowietom dano termin do 1 maja b.r. dla przedsta-
wienia materiału dowodowego.

Poseł Madden, przewodniczący komisji oświadczył 
że wydarza się to pierwszy raz w historii Stanów Zjed-

noczonych, iż zagraniczny rząd jest wzywany do złoże-
nia zeznań przed komisją Kongresu.

Wezwanie skierowane do rządu sowieckiego zostało 
złożone na ręce sowieckiego ambasadora w Waszyngto-
nie, Paniuszkina.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 52  
z 29 lutego, s. 1.

Rząd Cyrankiewicza ogłosił w piątek oficjalne oświadczenie potępiające „prowokacyjną akcję“ specjal-
nej komisji Izby Reprezentantów, powołanej do zbadania zbrodni katyńskiej.
Oświadczenie  to  ogłoszone  zostało  równocześnie  z  wręczeniem  noty  sowieckiej  przez  ambasadora 

Paniuszkina w Waszyngtonie, odrzucającej żądania Komisji, która domagała się od Rosji przedstawienia 
wyjaśnień w sprawie katyńskiej.

Po ogłoszeniu oświadczenia rządowego radio war-
szawskie zaczęło natychmiast komentować wypowiedź 
rządową. Reakcja reżymu i jego aparatu propagando-
wego wskazuje jak bardzo reżym  pragnie  „uspo-
koić‘‘  i okłamać opinię społeczeństwa poruszoną 
obecnymi badaniami sprawy katyńskiej. W ostat-
nich miesiącach rozgłośnie zagraniczne w swych au-
dycjach polskich wielokrotnie i obszernie omawiały 
zbrodnię sowiecką w Katyniu i cały kraj został do-
kładnie poinformowany o winie Rosji za ten masowy  
mord.

„Od kilku miesięcy propaganda amerykańska głosi 
oświadczenie reżymu — stara się nadać rozgłos po-
kazowej komisji Izby Reprezentantów w sprawie ka-
tyńskiej”. Prowokacyjny charakter tej imprezy jest 
widoczny i „stanowi jedno z ogniw akcji propagan-
dowej rządu amerykańskiego w ramach kampanii 
przygotowań wojennych”.
Za kulisami tej prowokacyjnej akcji — mówi dalej 

oświadczenie — stoją „znani wrogowie Polski”: Bliss 
Lane, który jako ambasador w Warszawie organizo-
wał zbrodniczą akcję podziemną i O’Koński, który był 
w czasie wojny związany z elementami hitlerowskimi 
w Ameryce. Powołanie komisji specjalnej zbiegło się 
w czasie z uchwaleniem przez Kongres stu milionów do-
larów na działalność szpiegowską i dywersyjną w Rosji 
i w krajach demokracji ludowej.

„RADZIECKA KOMISJA”
Wymordowanie  oficerów  i  żołnierzy  polskich 

w Katyniu — wmawia Bierut — było dziełem tych 
ludobójców niemieckich, których władze amerykań-
skie dziś  zwalniają z więzień. Naród polski nie miał 
nigdy wątpliwości, że zbrodnia katyńska jest dziełem 
niemieckim, a zwłaszcza po stwierdzeniu tego faktu 
przez „radziecką komisję specjalną”, która w 1944 roku 
ogłosiła wyniki swych badań nad zbrodnią katyńską

„Ludobójstwo idzie w parze z prowokacją”. W 1943 r. 
Goebbels z Katynia uczynił potworną prowokację prze-
ciwko Związkowi Radzieckiemu. W 1952 roku pro-
wokację Goebbelsa wznawiają ci, którzy dziś w Korei 
mordują jeńców, tak jak hitlerowcy w Katyniu. Tą pro-
wokacją chcą odwrócić uwagę od własnych przygoto-
wań do nowej zbrodniczej wojny.

,,Łudzą się ci, którzy sądzą, że prowokacja ta osią-
gnie zamierzony cel“ — zapewnia oświadczenie reży-
mu. Mordercom koreańskich dzieci i kobiet nie uda się 
obronić hitlerowskich zbrodniarzy Katynia i zrehabili-
tować ich przed użyciem do nowych zbrodni. Nie od-
niesie rezultatu „nikczemne szczucie przeciw narodom 
Związku Radzieckiego“.

Każdy Polak odnosi się z obrzydzeniem i wstrę-
tem do tego żerowania na tragicznej śmierci tysięcy 
polskich żołnierzy i oficerów. Oświadczenie reżymu 
kończy się uroczystym potępieniem: ,,Rząd i naród 
polski jak najostrzej potępiają tę prowokacyjną akcję“.
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LITAUER MA GŁOS
W sobotę Stefan Litauer wystąpił jako komentator 

radiowy reżymowego oświadczenia. Oburzał się, że 
Kongres amerykański „cynicznie żeruje“ na trupach 
oficerów polskich i mówił, że odbywająca się przed 
komisją Kongresu „potworna farsa propagandowa“ 
pod pozorami śledztwa zmierza do zatarcia śladów 
zbrodni hitlerowskiej i szczucia przeciwko Rosji. „Koła 
rządzące w USA przygotowując nową wojnę imperia-
listyczną, chcą się w niej posługiwać odrodzonym We-
hrmachtem hitlerowskim“.
„Prowokacja reżyserowana w Waszyngtonie przez 

nałogowego pijaka i notorycznego degenerata Bliss 
Lane‘a mija się z celem“ — pienił się Litauer.

W argumentacji swej powołuje się następnie na ogło-
szone pamiętniki Goebbelsa, mówiące o dużym rozgło-
sie politycznym sprawy katyńskiej w 1943 r. Nawiązu-
jąc zaś do ówczesnego wystąpienia Rządu Polskiego 
Litauer twierdzi, że Rząd ten „działał na rękę inte-
resom propagandy niemieckiej“ i oskarża z tupetem: 

„Rząd  londyński popełnił wówczas zbrodnię  stanu, 
której mu historia nigdy nie przebaczy“.

Komentarz ten, zatytułowany Amerykańskie próby 
fałszowania historii“, Litauer kończy słowami wście-
kłości pod adresem polskiej emigracji: „Amerykańscy 
ludobójcy przy pomocy posłusznych sobie zdrajców 
narodu polskiego przebywających na emigracji, idą 
w  ślad  za Goebbelsem  i  odnawiają  chwyty propa-
gandy hitlerowskiej“.

Sprawą katyńską zajęła się natychmiast osławio-
na „Fala 49“ i włączając się w sobotę do normalnych 
audycji warszawskiego radia w sloganowych ujęciach 
powtarzała tezy oświadczenia rządowego i komenta-
rza Litauera.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 53  
z 3 marca, s. 1, 4.

Waszyngton, 2. 3. — Ambasada sowiecka odesłała Departamentowi Stanu list kongresmana Maddena, 
przewodniczącego komisji katyńskiej Kongresu, wzywający Sowiety do przedstawienia materiałów do-
tyczących mordu w Katyniu. W krótkiej nocie ambasada oświadcza, że zaproszenie wystosowane przez 
komisję jest „obrazą Związku Sowieckiego“.

Jak wiadomo, Departament Stanu oficjalnie przeka-
zał ambasadzie wezwanie komisji Kongresu, w którym 
wyznaczony był termin 1 maja, do którego komisja 
oczekuje wyjaśnień ze strony rządu ZSSR. Nikt, oczy-
wiście, nie oczekiwał by Sowiety skorzystały z zapro-
szenia, ale zastanawiano się jak Moskwa ustosunkuje 
się do tego kroku, czy zignoruje go czy też ewentual-
nie podejmie jakąś ostrą akcję dyplomatyczną.

Rząd sowiecki postanowił nie ignorować wystą-
pienia amerykańskiego, lecz określić je jako „obrazę“, 
z której jednak nie zamierza, jak się zdaje, wyciągać 
konsekwencji.

W nocie, która przesłana została niezwykle szybko, 
ambasada oświadcza, że list kongresmana Maddena 
wraz z uchwałą Izby Reprezentantów z 18 września 
1951 r. stanowi „pogwałcenie powszechnie przyjętych 
zasad stosunków międzynarodowych“. Nota przypomi-
na, że sprawa mordu katyńskiego została zbadana przez 
sowiecką „nadzwyczajną komisję“ w 1944 r., kiedy to 
„ustalono, że mord katyński był dziełem zbrodniarzy 
hitlerowskich“.

POTWARZ
Nota  dalej  głosi,  że  rząd USA  „nie  zgłosił  żad-

nych zastrzeżeń w stosunku do konkluzji komisji aż 

do ostatnich czasów“ i kończy słowami: „W świetle 
powyższego ambasada uważa za konieczne oświad-
czyć, że poruszenie sprawy zbrodni katyńskiej w 8 lat 
po tym, gdy komisja sformułowała swe wnioski, może 
mieć jedynie na celu spotwarzenie Związku Sowiec-
kiego, a zarazem zrehabilitowanie powszechnie uzna-
wanych zbrodniarzy hitlerowskich“.

Odsyłając list kongresmana Maddena, ambasada 
jednocześnie załączyła do noty tekst raportu komisji 
sowieckiej z 1944 roku.

Komentując notę ambasady kongresman Madden 
oświadczył, że zaproszenie wystosowane zostało do 
Sowietów „zgodnie z amerykańską polityką fair play 
i amerykańskim systemem sprawiedliwości, który 
wysłuchuje obu stron“. Wyrażając ubolewanie, że So-
wiety odrzuciły zaproszenie Madden dodał, że uważał 
za rzecz możliwą, iż Sowiety wystąpią wobec komisji 
z „czymś konstruktywnym“.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 53  
z 3 marca, s. 1, 4.
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Waszyngton, 6.3. — Komisja Kongresu dla sprawy katyńskiej może niebawem udać się do Europy dla 
prowadzenia dalszych dochodzeń.

Przewodniczący komisji, kongresman Madden, zwró-
cił się do Izby o upoważnienie komisji do udania się do 
Europy w drugiej połowę kwietnia w celu przesłuchania 
przebywających tam świadków.

Kongresman Madden oświadczył, że około 40 do 50 
świadków różnych narodowości byłoby przesłuchanych 
w Londynie, Paryżu, Genewie i ewentualnie Berlinie.

(Polskie czynniki miarodajne przedstawiły w swo-
im czasie komisji Kongresu szczegółową listę świad-
ków, którzy powinni być przesłuchani dla uzyskania 
pełnego obrazu sprawy. Przytłaczająca większość osób, 
które mogłyby udzielić komisji informacji na temat spra-
wy katyńskiej — osobistości, które na terenie Związ-
ku Sowieckiego czyniły poszukiwania za zaginionymi 

Premier Churchill odmówił złożenia oświadczenia na temat mordu katyńskiego w związku z pracami 
komisji specjalnej Kongresu amerykańskiego.

Do Churchilla zwrócił się o dopomożenie pracom 
komisji b. sekretarz amerykańskiego komitetu dla zba-
dania mordu katyńskiego J. Epstein, który w liście do 
„Manchester Guardian“ przytacza odpowiedź premie-
ra i wyraża zdziwienie, że premier Churchill, który 
w świetle swoich pamiętników zna wszystkie fakty 
dotyczące mordu, zachowuje milczenie.

List otrzymany przez Epsteina od drugiego sekreta-
rza ambasady brytyjskiej w Waszyngtonie Jamiesona, 
pod datą 18 lutego, brzmi; „Polecono nam potwierdzić 
odbiór Pańskiego listu z dn. 22 stycznia do premiera 
w sprawie mordu katyńskiego. P. Churchill nie pra-
gnie  złożyć  oświadczenia  na  ten  temat, ale polecił 
nam podziękować Panu za Pański list“

Epstein wyraża pogląd, że milczenie p. Churchilla 
w sprawie największej zbrodni wojennej w nowocze-
snej historii jest szczególnie niespodziewane w świetle 
wzmianek o Katyniu w najnowszym tomie pamiętni-
ków Churchilla. (Tom ten ukazał się już w USA, ale nie 
został jeszcze opublikowany w W. Brytanii).

W tomie tym p. Churchill przytacza ściśle tajne 
memorandum które wystosował do min. spraw zagra-
nicznych Edena 30 stycznia 1944 r., tj. w 6 dni po 
ogłoszeniu przez rząd sowiecki raportu tzw. komi-
sji nadzwyczajnej dla zbadania mordu katyńskiego. 
Memorandum premiera głosiło: „Sądzę, że Sir Owen 
0‘Malley (wówczas ambasador brytyjski przy rządzie 
RP w Londynie) powinien otrzymać bardzo poufne 
zlecenie wyrażenia opinii o śledztwie w sprawie Katy-
nia. W jaki sposób argument w sprawie czasu rośnię-

cia brzóz na grobach zgadza się z tą nową opowieścią? 
Czy ktoś widział te brzozy?“

P. Epstein przypomina, że rząd sowiecki usiłował 
podważyć raport komisji międzynarodowej, która od-
wiedziła Katyń i która stwierdziła, że młode sosny — 
nie brzozy — przesadzone zostały na groby w 1940 r. 
tj. trzy lata przed okresem, w którym groby ogląda-
ła komisja. Churchill znał oczywiście raport komisji 
sprowadzonej przez Niemców i dlatego polecił by 
ambasador zbadał „nową opowieść“ sowiecką. Jego 
memorandum wskazuje, że bynajmniej nie wierzył 
w twierdzenia rosyjskie.

Przypomniawszy, że 22 stycznia prez. Truman 
przyjął członków komisji katyńskiej i poinformował 
ich, że wydał wszystkim urzędom polecenie dostarcze-
nia komisji wszelkich materiałów dotyczących Katy-
nia, p. Epstein dodaje, że w związku z tym zwrócił się 
do Churchilla o jego wypowiedź. „Premier odmówił. 
Dlaczego pan Churchill zachowuje milczenie?“ koń-
czy swój list b. sekretarz komitetu amb. Bliss-Lane‘a, 
którego działalność poważnie przyczyniła się do pod-
jęcia przez Kongres śledztwa katyńskiego.

(Należy przypomnieć, że we wcześniejszym tomie 
swoich wspomnień prem. Churchill poświęcił kilka stron 
sprawie katyńskiej, stwierdzając w konkluzji, że trzeba 
prawdziwego aktu wiary aby przyjąć tezę sowiecką — 
przyp. red.).

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 56  
z 6 marca, s. 1, 4.
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i odbywały rozmowy z władzami sowieckimi, ci któ-
rzy w różnych charakterze, jeździli do Katynia, b. jeńcy 
obozów sowieckich, członkowie komisji międzynaro-
dowej uczonych, która badała sprawę w Katyniu, jak 
np. prof. Neville z Genewy — przebywa w Europie).

Informując dziennikarzy o planie wyjazdu do Europy, 
p. Madden zwrócił uwagę na echa prac komisji za żelazną 
kurtyną. Podkreślił on, że moskiewska „Prawda“ w po-
niedziałek poświęciła 2 i pół ze swych czterech stron na 
przedruk sowieckiej wersji sprawy katyńskiej. „Wszystko 

to wskazuje, że nasze przesłuchy zaczęły stanowić wielki 
cios dla Rosjan demaskując zbrodniczego ducha, kierują-
cego całym systemem komunistycznym” — powiedział p. 
Madden.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 57  
z 7 marca, s. 1.

Zaniepokojenie reżymu działalnością „Komisji Katyńskiej” Izby Reprezentantów, znalazło wyraz nie 
tylko w ogłoszonym przed tygodniem urzędowym oświadczeniu w tej sprawie, lecz również na łamach pra-
sy krajowej, która wystąpiła z licznymi i gwałtownymi atakami na „prowokację amerykańską”.

„Trybuna Ludu“ twierdzi, że i Amerykanom po-
trzebne są w tej akcji „wszelkiego rodzaju prohitle-
rowskie szumowiny“. W tym celu Departament Stanu 
wykorzystuje „kilku spośród najbardziej zgangreno-
wanych emigrantów polskich — tych właśnie, którzy 
dziś pielgrzymują do Bonn i próbują z Adenauerem 
przehandlować nasze Ziemie Odzyskane”.

Organ kompartii pociesza się, że rząd amerykański 
w tej akcji nie znajdzie poparcia „wśród uczciwych ludzi“ 
i że opinia polska i potraktuje tę „prowokację“ jako jesz-
cze jedną z amerykańskich akcji antypolskich. „Nowa 
prowokacja amerykańska — głosi „Trybuna Ludu“ 
— może tylko jeszcze mocniej i dobitniej przekonać 
najszersze warstwy naszego społeczeństwa, że naj-
bardziej zaciekłymi wrogami narodu polskiego, jego 
niepodległości i pokoju — są amerykańscy Imperiali-
ści, wspólnicy i naśladowcy hitlerowców, inspiratorzy 
i rozkazodawcy antypolskiej odwetowej polityki Ade-
nauera”.

Pismo kompartii nie może ukryć wściekłości z powo-
du obszernego podawania sprawozdań z działalno-
ści komisji katyńskiej przez „Głos Ameryki“, którego 
audycje są masowo słuchane w Polsce. Twierdzi więc, że 
rozgłośnia ta „jak zwykle“ kłamie i nie polemizując z sa-
mymi sprawozdaniami, atakuje poszczególnych człon-
ków komisji. Po poprzednim już zaatakowaniu amb. 
Bliss-Lane‘a i kongresmana O‘Konskiego, „Trybuna 
Ludu“ rzuca oskarżenia na innych członków komisji.

Członek komisji T.P. Sheehan jest — oburza się organ 
kompartii — „lojalnym wykonawcą planów czołowego 

podżegacza wojennego w sutannie wiernego przyjacie-
la Wehrmachtu — kardynała Spellmana“. Kongresman 
Dondero był „gorącym wielbicielem Mussoliniego“ i za-
liczany jest do rzędu „najbardziej reakcyjnych kongres-
menów w Waszyngtonie“.

Kongresman Tadeusz Machrowicz określany jest jako 
„pupilek londyńskiej kliki sanacyjnej i prohitlerow-
skich kół w Stanach Zjednoczonych“. Przewodniczą-
cemu Komisji, kongresmanowi Maddenowi, „Trybuna 
Ludu“ zarzuca, że utrzymuje „bliskie stosunki z sana-
cyjnymi szumowinami na emigracji“ i otrzymał nawet 
za specjalne zasługi „order z ich ręki“

Dowodem w jakim stopniu reżym zaniepokojony jest 
działalnością Komisji Katyńskiej jest fakt, że „Try-
buna Ludu“ poświęciła 3 strony na przedrukowanie 
komunikatu sowieckiej komisji do zbadania sprawy ka-
tyńskiej, ogłoszonego w prasie sowieckiej przed 8 laty 
(26.1.1944 r.).

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 59  
z 10 marca, s. 1, 4.
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Nowy Jork, 10. 3. — Aczkolwiek w pracach Komisji Katyńskiej nastąpiła przerwa, prasa amerykańska 
nadal zajmuje się sprawą mordu na oficerach polskich. Dzienniki zamieszczają relację pewnego uchodźcy 
rosyjskiego, według którego na krótko przed swoją śmiercią w 1946 r. prof. Burdenko, przewodniczący 
sowieckiej komisji dla zbadania sprawy, przyznał, że raport podpisany przez niego był kłamstwem.

Uchodźca rosyjski, profesor matematyki, Borys 
Olszański, był w czasie wojny oficerem armii czerwo-
nej, a po wojnie wysłany został do głównej kwatery 
wojsk sowieckich w Karlshorst pod Berlinem. Odwo-
łany w 1947 schronił się do dzielnicy zachodniej Ber-
lina, a przed dwoma miesiącami przybył do Stanów 
Zjednoczonych. Olszański jest synem znanego chirur-
ga, który był przyjacielem i współpracownikiem prof. 
Burdenki w szpitalu w Woroneżu. On sam znał dobrze 
Burdenkę i w kwietniu 1946 roku zwrócił się doń z za-
pytaniem o Katyń. Burdenko, który był już wówczas 
chory, odpowiedział: 

„Nie ma nic do powiedzenia na temat Katynia. Było 
wiele Katyniów w przeszłości  i będą  inne Katynie 
w przyszłości. Naszym zadaniem było obalenie raportu 
niemieckiego, który uzyskał duży rozgłos. Udałem się 
z rozkazu Stalina. Otworzyłem groby i zbadałem róż-
ne zwłoki. Najwyraźniej były to zwłoki ludzi nieżyją-
cych od 4 lat, a więc zabitych w 1940 r., kiedy Katyń 

był w rękach rosyjskich. Jest to dzieło naszych towa-
rzyszy z NKWD. 

Według Olszańskiego, prof. Burdenko nie wykluczał 
możliwości, że Niemcy również używali lasu katyńskie-
go jako terenu egzekucji. Komisja sowiecka miała w po-
bliżu głównych grobów znaleźć mały grób, w którym 
leżały zwłoki 7 ludzi, zabitych nie dawniej niż przed 
rokiem.

Agencja NANA, która rozesłała relację Olszańskie-
go, podkreśla, że ambasada sowiecka w swoim niedaw-
nym proteście, powoływała się na raport komisji, na cze-
le której stał Burdenko.

Na razie nie wiadomo, czy Olszański będzie przesłu-
chany przez Komisję Katyńską Kongresu.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1952, nr 60  
z 11 marca, s. 1, 4.

Waszyngton, 12. 3. — Izba Reprezentantów upoważniła komisję katyńską do udania się w przyszłym 
miesiącu do Londynu, Paryża  i Berlina w celu przesłuchania  tam kilkudziesięciu  świadków, mogących 
udzielić informacji na temat mordu w Katyniu.

Przewodniczący komisji Madden wystąpił tymczasem 
z żądaniem by ambasador reżymowy w Waszyngto-
nie, osławiony Józef Winiewicz, został odwołany.

Kongresman Madden oskarżył ambasadę reżymo-
wą o „jaskrawe pogwałcenie zasad dyplomatycz-
nych“ przez ogłoszenie oświadczenia określającego 
śledztwo kongresowe jako „farsę“. Miał on na myśli 
zakomunikowanie prasie przez ambasadę tekstu znane-
go oświadczenia rządu Cyrankiewicza.
„Jeśli nie nastąpi przeproszenie  i ambasada pol-

ska w Waszyngtonie nie przestanie być komunistycz-

ną placówką propagandową Kremla, Departament 
Stanu powinien nalegać by obecny ambasador pol-
ski został natychmiast odwołany“ — oświadczył p. 
Madden.

Według obecnych planów komisja przybędzie do 
Europy na ostatnie dwa tygodnie kwietnia, tj. zaraz po 
Wielkanocy.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 62 z 13 marca, s. 1.
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Nowy Jork, 13.3. — Ponad trzystu senatorów i kongresmenów amerykańskich oglądało w tych dniach dwa 
filmy: niemiecki i sowiecki, nakręcone w Katyniu.

Filmy te wyświetlane były dla członków obu Izb przez 
komisję prowadzącą śledztwo w sprawie zbrodni ka-
tyńskiej. Film niemiecki pochodzi z 19 4 roku, po od-
kryciu grobów. Film sowiecki pochodzi z 19 4 roku, gdy 
wysłana została do Katynia komisja sowiecka dla pod-
jęcia próby zrzucenia odpowiedzialności na Niemców. 
Zdjęcia z Katynia wywołały na członkach obu Izb głę-
bokie wrażenie.

Zainteresowanie sprawą katyńską i śledztwem pro-
wadzonym przez komisję Kongresu, stale wzrasta. Przy-
czyniło się do tego m.in. pismo ambasady sowieckiej do 
departamentu stanu, odrzucające zaproszenie komisji 
Maddena jako „obrazę Sowietów“. W prasie zjawia się 
coraz więcej artykułów na temat dochodzeń komisji.

Niestety, trzeba przy tej okazji zanotować niepożąda-
ną próbę pewnego odłamu opinii publicznej uczynie-
nia ze sprawy katyńskiej odskoczni dla rozgrywek 
o charakterze wewnętrzno-politycznym i partyjnym. 
W związku z rewelacjami o zaginięciu raportu płk. Van 
Vlieta oraz płk. Szymańskiego o Katyniu zaczęły się 
w prasie ukazywać artykuły wyraźnie próbujące zwalać 
winę za przemilczenie Katynia na Roosevelta i demo-
kratów. „Dlaczego Ameryka milczała“ - pytają. „Ro-
osevelt, wiedząc o zbrodni katyńskiej, nie powinien był 
podpisywać paktu jałtańskiego“.

„Dlaczego zaginęły dokumenty, sprawozdania Van 
Vlieta i Szymańskiego?“ „To wina Roosevelta i Algera 
Hissa!“ „To oni kazali je sprzątnąć, to oni… Roosevelt 
i Hiss — nie chcieli, aby Ameryka wiedziała o zbrodni 
katyńskiej“.

„Dlaczego sprawa katyńska nie znalazła się na wo-
kandzie procesu w Norymberdze? Wina Roosevelta 
i Algera Hissa“.

Partia demokratyczna celowo tłumiła sprawę ka-
tyńską, ukrywała ją przed społeczeństwem amerykań-
skim… głosi opozycyjna prasa amerykańska.

Niefortunny to zwrot w sprawie Katynia. Oto wciąga 
się sprawę najohydniejszego mordu, przelewu niewin-
nej krwi tysięcy oficerów polskich — w wir partyjnych 
rozgrywek, naciągając ją do  użytku w  rozgrywkach 
przedwyborczych.

Rezultatem tej taktyki może być, że kongresmeni 
demokratyczni, świadkowie i duża część amerykań-
skiej opinii publicznej odwrócą się od sprawy katyń-

skiej wykorzystanej, dla rozgrywek partyjnych w at-
mosferze podniecenia przedwyborczego.

Tak bardzo chcieliśmy tego uniknąć. Obawiali-
śmy się jarmarku politycznego i naiwnej skłonności 
naszych przyjaciół amerykańskich wciągania każdej 
sprawy w wir polityki wewnętrznej.

Zbrodnia katyńska jest sprawą ludobójstwa, sprawą 
o zasięgu olbrzymim na terenie międzynarodowym, 
a nie materiałem do agitacji partyjnej w wyborach.

Spychanie Katynia na te tory to grzech, któremu 
niestety przeciwdziałać nie możemy tu w Ameryce. 
Jest to przerost psychologii amerykańskiej, wobec któ-
rej jesteśmy wprost bezradni. Gdy do tego dodamy, że 
właśnie ci, którzy sprawę Katynia puszczają na młyn 
rozgrywek partyjnych, są naszymi najwierniejszymi 
przyjaciółmi, że właśnie im zawdzięczamy wydobycie 
Katynia zza zasłony milczenia i obojętności, zrozu-
miemy jak uciążliwa i niewdzięczna jest akcja prze-
ciwdziałania nadużywaniu Katynia dla rozgrywek 
partyjnych

Niełatwe zaiste zadanie ma Kongres Polonii w tej 
sytuacji. Zablokowane są drogi do redakcji, do kon-
gresmenów i senatorów, którzy w sprawie katyńskiej 
widzą odskocznię dla siebie. Ale Kongres Polonii dys-
kretnie i systematycznie przeciwdziała.

Na uwagę zasługuje również energiczna akcja 
Związku Dziennikarzy Polskich w Stanach Zjedno-
czonych, reagującego na każdy artykuł redakcyjny li-
stami, apelującymi do redaktorów pism, aby nie robili 
tego co czynią, nie podważali sprawy Katynia przez 
zamienianie jej na przedwyborcze miedziaki partyjne.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 63  
z 14 marca, s. 1.



Zbrodnia	Katyńska	w	polskiej	prasie	niepodległościowej	w	Wielkiej	Brytanii	z	lat	1943-1956...

172

Waszyngton, 14. 3. — Komisja Katyńska Kongresu przesłuchała patologa jugosłowiańskiego dra Milo-
slavicza, który brał udział w komisji międzynarodowej uczonych, zaproszonej przez Niemców do Katynia 
w kwietniu 1943 roku.

Dr Miloslavicz jest obecnie dyrektorem oddziału 
patologicznego szpitala w St. Louis w Stanach Zjedno-
czonych. Zeznał on przed komisją, że na początku woj-
ny przebywał w Jugosławii. Po ogłoszeniu wiadomości 
o znalezieniu grobów w Katyniu, zgłosił się z gotowo-
ścią zbadania zwłok, będąc specjalistą w dziedzinie 
ekshumacji zwłok i przeprowadzania autopsji.

Dr Miloslavicz opowiedział komisji szczegóło-
wo o pracach międzynarodowej komisji ekspertów. 
W szczególności podkreślił, że wszyscy członkowie ko-
misji jednomyślnie uznali, że zwłoki leżą w grobach 
od 3 lat tak, iż mord nastąpił na wiosnę 1940 roku.

Opisał on również jak ofiary, których zwłoki zbadał, 
zostały zabite strzałem w tył głowy. Dr Miloslavicz 
opisał także doskonały stan mundurów, noszonych 
przez ofiary.

Należy oczekiwać, że w czasie przesłuchiwań 
w Europie w przyszłym miesiącu, komisja przesłucha 
również innych członków międzynarodowej komisji 
ekspertów takich, jak dr Naville, patolog z Genewy.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 64  
z 15 marca, s. 1.

Chicago, 17. 3. —- Pułkownik armii czerwonej opowiedział tu komisji Kongresu, badającej mord katyń-
ski, jak pijany oficer NKWD, przechwalał się wobec niego, iż brał udział w mordowaniu oficerów polskich.

Świadkiem był płk. Wasilij Erszow, który uciekł ze 
Związku Sowieckiego w 1949 r. Jako szef zaopatrze-
nia jednostki sowieckiej w Polsce w 1944 r. spotkał się 
w rejonie Małkini Górnej z niejakim kpt. Borysowem, 
który w pewnym momencie chwalił się, jakie wielkie 
ilości wódki konsumowane były przez plutony egze-
kucyjne w Katyniu zarówno przed jak i po dokona-
niu masakry.

Borysow wystąpił z tymi rewelacjami gdy błagał płk. 
Erszowa o danie mu wódki.

Do dokumentacji komisji włączony został obecnie 
raport pułkownika armii amerykańskiej Szymańskiego, 
który przez prawie 9 lat, od maja 1943 r., traktowany był 
jako tajny.

Płk. Szymański był amerykańskim oficerem łączni-
kowym przy 2 Korpusie gen. Andersa i oparł swój ra-
port na rozmowach z setkami żołnierzy polskich, którzy 
przeszli przez obozy rosyjskie. Raport swój przesłał on 
poza normalną drogą służbową ówczesnemu szefowi 
wywiadu amerykańskiego,  gen. George V. Strong. 

W liście do niego, płk. Szymański oświadcza, że 
raport zawiera „za wiele dynamitu“, aby go przesyłać 
normalną drogą.

Płk. Szymański składając zeznania przed komisją 
na temat swego raportu oświadczył, że nie ma cienia 
wątpliwości co do tego, że oficerowie polscy zamor-
dowani zostali przez Rosjan przy czym określił mord 
jako uplanowany i świadomy akt ludobójstwa, ma-
jący  na  celu  likwidację  elementów  przywódczych 
armii  polskiej,  wyniszczenie  inteligencji  polskiej 
i skazanie Polski na bezsilność.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 66  
z 18 marca, s. 1.
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Nowy Jork, 18. 3. — Komisja katyńska Kongresu odbędzie swe ostatnie posiedzenie w Chicago w piątek 
21 b.m., po czym 2 kwietnia br. wyjeżdża do Europy. Pierwsze przesłuchanie świadków w Europie odbędzie 
się w Rzymie, po czym komisja przybyć ma do Londynu i Paryża.

Przewodniczący komisji, poseł Ray Madden oświad-
czył, ze zaproszenie Rosji, aby złożyła swe zeznanie 
w sprawie mordu katyńskiego przed komisją jest nadal 
aktualne, mimo odrzucenia tej propozycji przez Rosję. 
Jednym z ostatnich świadków przed komisją katyńską 
był pułkownik armii czerwonej Wasili Jerszow, który 
uciekł ze Związku Sowieckiego w 1949 r. W uzupeł-
nieniu jego zeznań, które podaliśmy w streszczeniu, 
należy dodać następujący szczegół. Oficer NKWD 
chwalił się przed płk. Jerszowem, że on i sam i jego 

oddział zamordował przeszło 400 oficerów polskich 
w lasku katyńskim. Oficer ten oświadczył, że w każdej 
dywizji sowieckiej były „plutony śmierci“, złożone 
z 25 do 30 żołnierzy, którzy byli agentami kontrwy-
wiadu, a równocześnie przeznaczani byli do egzekucji.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1952, nr 67  
z 19 marca, s. 1.

(Od korespondenta dyplomatycznego) 
Komisja katyńska Kongresu planuje przedstawienie wstępnego raportu o wynikach swych prac w lip-

cu, nie wiadomo jednak jeszcze, czy już w nim, czy dopiero w ostatecznym raporcie, który komisja ma 
przedstawić przed zakończeniem kadencji Kongresu 3 stycznia 1953 r., wystąpi z zaleceniem, by sprawa 
skierowana została przez USA do ONZ.

Wniosek taki jest w każdym razie planowany przez 
członków komisji, aczkolwiek liczyć się trzeba z praw-
dopodobieństwem, że natrafi na opory w Kongresie.

Takie wrażenie pozostawia obszerna debata na temat 
prac komisji katyńskiej, która odbyła się w Izbie Repre-
zentantów w ub. tygodniu. „Congressional Record“ ze 
stenogramem z tej debaty, nadszedł właśnie do Londynu.

Debata odbyła się w związku z wnioskiem komi-
sji o upoważnienie jej do wyjazdu do Europy. Wniosek 
ten został jak wiadomo uchwalony, ale nie bez pewnych 
oporów. W głosowaniu za wnioskiem wypowiedziało 
się 206 kongresmenów, a przeciw — 115.

Sprzeciwy były dwojakiego rodzaju. Z jednej strony 
niektórzy kongresmeni głównie pochodzący z Texasu, 
troszczyli się o … koszt wyjazdu komisji; skarżyli się 
oni, że po uchwaleniu 20.000 dolarów na prace komi-
sji, wysunięto dalsze żądanie kredytu 100.000 dol. na 
rozszerzenie śledztwa. Jeden z kongresmenów wołał, 
że żaden Kongres w historii nie wydał tyle pieniędzy 
na różnego rodzaju śledztwa, co 82. Kongres. Uwa-
ża on, że nie ma potrzeby wydawać tyle pieniędzy na 

badanie mordu który zdarzył się w obcym kraju przed 
10 laty.

Obok tego rodzaju zastrzeżeń i na tle dążeń oszczęd-
nościowych, szczególnie silnych w roku wyborczym, zja-
wiły się wątpliwości natury politycznej. Jeden zwłaszcza 
kongresman pochodzący ze stanu Mississippi, p. Aberne-
thy, zastanawiał się co nastąpi, gdy raport będzie ogło-
szony. Był on także przeciwny wyjazdowi komisji do Eu-
ropy: „Bardzo poważnie zastanawiam się nad tym, czy 
wskazane jest wysłanie komisji Kongresu na inny kon-
tynent dla wędrowania w charakterze sędziego i jury 
zbrodni, z którą nie mamy nic wspólnego i w stosunku 
do której nie mamy żadnej kompetencji. Tego rodzaju 
misja jest bez precedensu i najeżona jest niebezpie-
czeństwami. Lepiej będzie, jeśli przyhamujemy” — 
mówił ten kongresman.

Na te wątpliwości odpowiedział członek komisji  
Furcolo, który zresztą sam nie zamierza pojechać 
z resztą komisji do Europy. Podkreślił on doniosłe zna-
czenie prac komisji i jej efekt za żelazną kurtyną, gdzie 
uważa się te prace za dowód że USA nie zapomniały 
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o tej straszliwej zbrodni i czynią wszystko dla napięt-
nowania zbrodniarzy. 

Furcolo mówił następnie o swojej rozmowie z prez. 
Trumanem, któremu oświadczył, że raport komisji 
będzie podstawą dla zwrócenia się USA do ONZ, by 
ostatecznie ustaliła kto dokonał zbrodni i jaka ak-
cja ma być po wzięta. Chodzi tu o zbrodnię przeciw 
ludzkości i USA powinny podjąć inicjatywę zwróce-
nia się do ONZ.

Kongresman Armstrong, który od dawna interesu-
je się sprawą i katyńską, choć nie zasiada w komisji, 
oświadczył ze swej strony: „Mamy w naszych rękach 
broń równie potężną co bomba atomowa, a tą bronią 
jest prawda. Wykorzystując prawdę o masakrze katyń-
skiej rozporządzać będziemy bronią, która dosłownie 
zdruzgoce propagandę sowiecką. Jestem przekonany, 
że Stalin i Politbiuro bardziej boja się napiętnowania 
przez tego rodzaju śledztwo, aniżeli wszystkich naszych 
armii, flot i samolotów“.

Sam przewodniczący komisji Madden również rozwo-
dził się nad efektem śledztwa za żelazną kurtyną. Jak już 
donosiliśmy, Madden zapowiedział w swoim przemówie-
niu, że jeżeli ambasada reżymowa nie przeprosi za obrazę 

Kongresu, zawartą w komunikacie rządu Cyrankiewicza, 
rozesłanym przez nią prasie, to zażąda, by Departament 
Stanu domagał się natychmiastowego odwołania Winie-
wicza.

Madden mówił o Winiewiczu i jego urzędnikach 
z ambasady w słowach niezwykle surowych: „W am-
basadzie polskiej w Waszyngtonie są ludzie, którzy bez 
wątpienia są potomkami walecznych i bohaterskich 
przodków. Ich przodkowie walczyli o wolność Polski 
w ciągu stuleci. Co powiedzieliby ci przodkowie, gdyby 
wiedzieli, że ich synowie są wspólnikami w ukrywaniu 
faktów, dotyczących masakry tysięcy żołnierzy polskich 
w Katyniu? Gdyby Polacy z ambasady w Waszyngtonie 
nie sprzedali honoru swojego polskiego pochodzenia za 
miskę komunistycznej soczewicy, to dopomogliby ko-
misji do ustalenia prawdy o mordzie katyńskim zamiast 
działania w roli narzędzia Kremla dla ukrycia prawdzi-
wych morderców”.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 70  
z 22 marca, s. 1, 4.

Waszyngton, 23. 3. — Departament Stanu wystosował notę do ambasady reżymowej ostro protestując 
przeciw ogłoszeniu ataku na komisję katyńską Kongresu.

Sekretarz stanu Acheson określił rozesłanie przez am-
basadę Winiewicza do prasy w dniu 3 marca komunikatu 
przytaczającego oświadczenie rządu Cyrankiewicza, 
jako „wyzywającą i niewłaściwą akcję“, która wykra-
cza poza granice dozwolone przez zwyczaje między-
narodowe biurom prasowym placówek dyplomatycz-
nych obcego państwa, działającym na terytorium innego 
państwa. 
Rząd Stanów Zjednoczonych domaga się od am-

basady natychmiastowego wstrzymania wydawania 
tego rodzaju publikacji i komunikatów prasowych.

Sekretarz stanu Acheson czuł się niewątpliwie zmu-
szony wystosować protest do Winiewicza i ze względu 
na wielkie oburzenie, jakie atak na komisję katyńską 
wywołał w Kongresie. 

Przemawiając na plenum Izby Reprezentantów w celu 
uzasadnienia wniosku o upoważnienie komisji wjaz-
du do Europy, przewodniczący Madden szeroko 
rozwodzi się nad komunikatem ambasady, przyta-
czając jego pełny tekst Madden oświadczył, że bije 
on wszelkie precedensy jako jaskrawe naruszenie 
zasad dyplomatycznych. Komunikat nie jest niczym 

innym jak tylko bezczelną propagandą komunistyczną, 
ogłaszaną niemalże w cieniu Kapitolu. Obraźliwy tekst 
prasowego komunikatu ambasady dowodzi dobitnie, że 
śledztwo katyńskie naraża na szwank reżym sowiecki 
narzucony Polsce. Jest to obraza nie tylko komisji ka-
tyńskiej, ale Kongresu i rządu Stanów Zjednoczonych.

Kongresman Madden zapowiedział w swym prze-
mówieniu, że zwróci się do Departamentu Stanu o za-
żądanie przeproszenia Kongresu przez ambasadora 
Winiewicza. Jeżeli przeproszenie takie nie nastąpi, 
a ambasada nie przestanie być placówką propagandy 
komunistycznej — to Departament Stanu winien nalegać 
na natychmiastowe odwołanie Winiewicza.
Dep.  Stanu  nie  poszedł w  swej  nocie  tak  dale-

ko,  jak  tego  domagał  się  przewodniczący  komi-
sji  katyńskiej  i  ograniczył  się  do  surowej  nagany 
dla ambasady oraz wezwania  jej do  zaprzestania  
wydawania tego rodzaju komunikatów.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 71  
z 24 marca, s. 1.
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DZIAŁALNOŚĆ komisji katyńskiej Kongresu 
USA jak można się było spodziewać — zabolała 

Kreml niezwykle dotkliwie. Widać to z reakcji sowiec-
kiej propagandy, która aż śmieszy swą bezradnością.

Na wewnątrz (szczególnie w Polsce, gdzie nigdzie nie 
słuchano tak pilnie radiostacji zachodnich jak od czasu 
gdy zaczęły one nadawać sprawozdania z prac komisji 
Maddena), propaganda sowiecka posługuje się następu-
jącym sylogizmem: 

— Amerykanie wymordowali jeńców na wyspie 
Kożedo (obóz internowanych Koreańczyków, gdzie 
ostatnio komuniści sprowokowali zajście).

— Amerykanie są przyjaciółmi hitlerowców.
Wniosek: hitlerowcy wymordowali Polaków w Katyniu.

Do podobnie logicznych wniosków można by rów-
nież dojść np. na zasadzie tego, że tak Kożedo jak i Ka-
tyń zaczynają się na „K“. Zabawne przy tym, że arty-
kuły i komentarze katyńskie w całej prasie w Polsce są 
prawie jednobrzmiące. Zbyt niebezpieczny to temat, by 
można było pozwolić komunistycznym redaktorom na 
ich własne dociekanie. 

Reakcja propagandy sowieckiej na zewnątrz ma 
charakter obrażonej godności. Dla użytku jednak ko-
munistów na zachodzie, pamiętając, że oni wszystko 
przełkną — wyciągnięto z lamusa protokół sowieckiej 
komisji katyńskiej z 1944 r. 

Ten szczególnie kompromitujący Sowiety w oczach 
w nieuprzedzonego obserwatora dokument przynosi  
w swym ostatnim wydaniu czasopismo „Nowoje 
Wremia“. (Można kupić za grosze lub dostać za dar-
mo w językach angielskim, francuskim, niemieckim, 
szwedzkim, hiszpańskim i włoskim).

Warto przypomnieć, że sowiecki werdykt w spra-
wie Katynia podpisały tak oczywiście „niezależne, 
obiektywne i politycznie niezaangażowane“ osobi-
stości jak: akademik N.N. Burdienko, prezes Akade-
mii Nauk ZSSR, 100-procentowy procentowy mąż 
zaufania i „doradca naukowy“ Politbiura, akademik 
Alieksiej Tołstoj, metropolita prawosławny Nikołaj 
(zastępca patriarchy moskiewskiego i faktyczny szef 
sowieckiego politycznej prawosławia), generał-lejtnant 
A. S. Gundorow, prezes Komitetu Wszechsłowiańskie-
go (próbował stworzyć światową piątą kolumnę „sło-
wiańską”, ostatnio unieszkodliwioną w Stanach Zjed-
noczonych, Kanadzie i Argentynie), S. A. Kolesnikow, 
przewodniczący Związku Towarzystw Sowieckich 
Czerwonego Krzyża” i „Czerwonego Księżyca“ (do 
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, oczywiście, 
nie należy), generał-pułkownik E. I. Smirnow, szef sa-
nitarny czerwonej armii i R. E. Mielnikow, przewodni-
czący K. W. Smoleńskiego Okręgowego Sowietu.

Przypominam, że po wszechstronnych deliberacjach 
ten wspaniały aeropag doszedł do wniosku, że Sowiety 
nie są winne zbrodni katyńskiej.

P. S. Zapomniałem dodać, że werdykt zapadł jed-
nomyślnie.

B Y WA L E C

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 71  
z 24 marca, s. 4.

Reżym odrzucił  zaproszenie do przedłożenia materiału dowodowego komisji katyńskiej Kongresu. 
Tymczasem w Londynie członek komisji kongresman O‘Konski przygotowuje przesłuchiwanie około  
30 do 50 świadków w końcu b.m.

W piątek reżymowe MSZ wręczyło ambasadzie 
amerykańskiej w Warszawie notę w odpowiedzi na 
zaproszenie ze strony przewodniczącego komisji ka-
tyńskiej Maddena, by rząd Cyrankiewicza przedłoży 
komisji dokumenty i zgłosił świadków.  Odpowiedź 
reżymowa głosi, że jest rzeczą sprzeczną ze zwycza-

jami międzynarodowymi, by pojedyncza jednostka 
taka  jak  p. Madden,  wysyłała  zaproszenia  do  su-
werennego  rządu  (!). Nota dodaje, że punkt widze-
nia reżymu w stosunku do komisji znalazł już wyraz 
w oświadczeniu rządu, który wobec tego nie zamierza 
dłużej zajmować się tą sprawą.
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Wczoraj w Londynie członek komisji kongresman 
Alvin O‘Konski i prowadzący, dochodzenia z ramienia 
komisji Roman Puciński na konferencji prasowej omó-
wili prace komisji i jej plany na przyszłość.

O‘Konski podkreślił, że komisja przesłuchała do 
tej pory w Stanach Zjednoczonych ok. 50 świadków. 
Zdała ona sobie sprawę z tego, że najwięcej świadków 
mogących wnieść konkretne dane do sprawy, przeby-
wa w Europie i dlatego przybywa do Londynu, Paryża 
i innych miast europejskich, w celu przesłuchania tych 
świadków.

Komisja pragnie przesłuchać przede wszystkim 
tych Polaków, którzy przebywali w obozach, z których 
wywożono ofiary do Katynia, a którzy pozostali przy 
życiu, dalej osobistości polskie, które prowadziły roz-
mowy z władzami sowieckimi na temat zaginionych 
w ZSSR oficerów; komisja dalej zamierza przesłuchać 
możliwie największą ilość lekarzy-patologów, którzy 
brali udział w komisji międzynarodowej badającej gro-
by katyńskie w 1943 r. Planuje ona także przesłuchanie 
wojskowych niemieckich, którzy przebywali w rejonie 
Smoleńska, a zwłaszcza takich, których nazwiska były 
wymienione przez władze sowieckie.

W związku z tym, komisja zwróciła się do rządu 
niemieckiego w Bonn o współpracę. Jak podkreślił 
z naciskiem kongresman O‘Konski, komisja pragnie 
wysłuchać wszystkie strony i wszystkie osoby, mo-
gące udzielić jakichkolwiek informacji. Kierując się 
względami na obiektywizm zwróciła się ona do rządu 
sowieckiego, a następnie także, ignorując obraźliwy 
komunikat wydamy przez ambasadę reżymową, do 
rządu w Warszawie.

Pamiętając, że rząd polski w Londynie zwrócił się 
w 1943 r. do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża 
o zbadanie sprawy, komisja planuje uzyskać od władz 
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie 
informacje o ich ówczesnym stanowisku.

Pp. O‘Konski i Puciński podkreślili kapitalne zna-
czenie, jakie dla prac komisji ma materiał dowodowy 

zebrany w ubiegłych latach przez sztab gen. Andersa. 
Bez tych materiałów, komisja nie wiedziałaby jak za-
brać się do śledztwa.

Komisja pragnie przesłuchać jak największą ilość 
świadków. P. O‘Konski i Puciński przeprowadzają 
obecnie w Londynie rozmowy dla przygotowania prze-
słuchiwań, które przewidziane są na ostatni tydzień 
kwietnia. Obliczają oni, że w W. Brytanii jest 30 do 
50 osób, które by mogły udzielić cennych informacji. 
Jeżeli okaże się niemożliwe przesłuchanie ich wszyst-
kich przez komisję, to od pewnej ilości wzięte będą 
zaprzysiężone zeznania na piśmie. Jest rzeczą praw-
dopodobną, że przesłuchiwanie świadków w Londy-
nie odbędzie się, tak jak w Stanach Zjednoczonych, 
publicznie, ale ostateczna decyzja co do tego jeszcze 
nie zapadła.

Prace komisji są rzeczą bez precedensu — mówi 
kongresman O‘Konski. Po raz pierwszy też komisja 
Kongresu prowadzi dochodzenia na terytorium obcych 
państw.
Komisja zamierza przedstawić na 1-go lipca ra-

port dla Kongresu o wynikach swoich dochodzeń. 
Poseł O’Konski przewiduje, że zgodnie z zalecenia-
mi komisji, Kongres uchwali żądanie, by rząd USA 
przedłożył  sprawę  ONZ. „Zbrodnia katyńska — 
oświadczył on — jest tą wielką zbrodnią wojenną, która 
pozostała do tej pory nieukarana. Dlatego podjęliśmy 
nasze prace“.

P. O‘Konski przewiduje również, że komisja podda 
krytyce postawę trybunału w Norymberdze, który nie 
zajął wyraźnego stanowiska na temat odpowiedzialno-
ści za mord katyński. Jest możliwe, że komisja w przy-
szłości zawezwie amerykańskich członków trybunału 
do złożenia wyjaśnień na ten temat. 

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 78  
z 1 kwietnia, s. 1, 4.

Program prac komisji katyńskiej Kongresu w Europie został obecnie w ogólnych zarysach ustalony. 
Przesłuchiwanie świadków w Londynie rozpocznie się 28 kwietnia b.r

Komisja najpierw przeprowadzi przesłuchiwanie 
świadków w Paryżu. Przebywający w Londynie kon-
gresman O‘Konski i prowadzący dochodzenia p. Ro-
man Puciński, jutro już udają się do Paryża. Z Niemiec 
przybędzie tam inny członek komisji p. Flood. Dalszych 
trzech członków komisji przybędzie wprost z Ameryki. 

Spośród 7 członków komisji, pięciu weźmie udział 
w pracach w Europie.
Przesłuchiwanie  świadków w  Paryżu  potrwa 

około  5 dni.  Jest możliwe,  że podkomisja wysłana 
zostanie w tym czasie do Genewy dla uzyskania in-
formacji od Międzynarodowego Czerwonego Krzyża 
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na temat jego stanowiska w 1943 r. Jeden z najważ-
niejszych świadków sprawy katyńskiej, członek ko-
misji patologów, która jeździła do Katynia, prof. Ne-
ville z Genewy, prawdopodobnie przesłuchany będzie 
w Paryżu.

Następnie komisja uda się do Frankfurtu, gdzie roz-
pocznie przesłuchiwania 21 kwietnia. Potrwają one 
również 5 dni. 

Także na przesłuchiwania przewidzianych jest 5 dni. 
Sprawa czy odbędą się one publicznie czy też przy 
drzwiach zamkniętych, wciąż jeszcze nie została osta-
tecznie zadecydowana, gdyż fakt bez precedensu, jakim 
jest prowadzenie przez komisję parlamentarną jed-
nego  kraju  dochodzeń  na  terytorium  obcego  pań-
stwa, nasuwa różne zagadnienia natury prawnej.

Jednakże kongresman O‘Konski i p. Puciński spo-
dziewają się, że rozprawy będą publiczne. Wszyscy 

członkowie komisji są jak najbardziej przeciwni po-
ufności przesłuchiwań.

Kongresman O’Konski jest bardzo zadowolony 
z wyników swoich rozmów w Londynie. Oświadczył on 
sprawozdawcy „Dziennika“, że otrzymał jak najdalej 
idącą pomoc ze strony wszystkich polskich czynni-
ków wojskowych i cywilnych, z gen. Andersem na 
czele.

Pp. O‘Konski i Puciński otrzymali w Londynie ma-
teriały dowodowe, o których istnieniu, pomimo dłu-
gotrwałych prac przygotowawczych, do tej pory nie 
wiedzieli.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 82  
z 5 kwietnia, s. 1, 4.

W planach prac Komisji Katyńskiej Kongresu USA 
w Europie zaszły pewne zmiany i obecnie przewidzia-
ne jest, że komisja rozpocznie swe przesłuchiwania 
w Londynie już w przyszłym tygodniu.
Pierwotnie komisja miała najpierw przesłuchiwać 

świadków w Paryżu następnie udać się do Frankfurtu 
i przybyć do Londynu 28 kwietnia. Jednakże ustalono, 
członkowie komisji zjadą się w Londynie 14 bm.

Oprócz przebywających już w Europie kongres-
menów O‘Końskiego i Flooda w przesłuchiwaniach 
europejskich wezmą udział przewodniczący komisji 
kongresman Maaden oraz kongresman Machrowicz 
i Dondero. Nie przybędzie do Europy kongresman 

Furculo, a niepewny jest również przyjazd kongres-
mana Sheena.

Prasa amerykańska donosi, że do Ligi Praw Człowie-
ka w zach. Berlinie zgłosiło się ok. 70 osób w tym rów-
nież Polacy i Rosjanie obok Niemców, którzy twierdzą, 
że mają informacje na temat mordu w Katyniu.

We Frankfurcie przewidziane przesłuchanie około 
50 świadków niemieckich przeważnie b. wojskowych, 
którzy walczyli na froncie wschodnim.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 84  
z 8 kwietnia, s. 1.

Różne ciemne siły, które od lat usiłowały nie do-
puścić do przerwania zmowy milczenia wokół 

sprawy mordu katyńskiego, i którym bardzo, a bar-
dzo nie w smak jest podjęcie przez specjalną komisję 
Kongresu amerykańskiego śledztwa w tej sprawie, by-
najmniej nie dały za wygraną. Przeciwnie, wydaje mi 
się, że są one w tej chwili szczególnie czynne po obu 
stronach Atlantyku, wykorzystując i pogłębiając trud-
ności, które wynikły z nie mającego precedensu faktu 
planowanego przeprowadzania przesłuchiwań przez 
komisję Kongresu amerykańskiego na terytorium in-
nych państw

Plany przesłuchiwania świadków w Europie mu-
siały na skutek różnych trudności uleć już zmianom 
i wciąż jeszcze nie jest pewne, czy nie ulegną dal-
szym. Przewidziane było ostatnio, że przesłuchiwanie 
świadków przebywających w W. Brytanii rozpocznie 
się w Londynie we wtorek, ale choć tylko trzy dni nas 
dzielą od tego terminu, nie podobna przewidzieć, czy 
rzeczywiście składanie zeznań zacznie się w tym dniu.

Jak mi donoszą z Paryża, członkowie komisji, którzy 
udali się tam dla przygotowania przesłuchiwań świad-
ków mieszkających we Francji i w krajach przyległych,  
natrafiają na jeszcze większe trudności tak, iż cały etap 
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francuski stanął pod znakiem zapytania. Jeśli powiem, 
że rządy zachodniej Europy odnoszą się do prac komi-
sji bez entuzjazmu, to będzie to typowym angielskim 
„understatement”.

Najgorszą rzeczą jest, że na tym tle pojawiają się 
niebezpieczne pomysły pójścia drogą najmniejszego 
oporu i skoncentrowania wszystkich przesłuchiwań 
europejskich w... Frankfurcie, dokąd przewieziono by 
z W. Brytanii, Francji, Szwajcarii, Włoch, Danii, itd., 
,wszystkich świadków. Projekty takie opierają się na 
argumencie, że we Frankfurcie władz amerykańskie są 
niejako gospodarzami i nie muszą się liczyć z żadny-
mi utrudnieniami : zresztą rząd w Bonn, gdyby nawet 
miał suwerenny głos w tej sprawie, ze zrozumiałych 
względów także chętnie by ułatwił prace komisji.

Nie muszę oczywiście wskazywać jak fatalnym 
krokiem byłoby przeniesienie przesłuchiwań z Londy-
nu i Paryż do Niemiec i jaki użytek mogłaby z tego 
zrobić propaganda komunistyczna. Jeśliby rzeczywi-

ście nie można było przeprowadzić publicznie przesłu-
chiwań w stolicach zachodniej to przecież jest wiele 
innych możliwości poza Niemcami, nawet gdyby prze-
wiezienie świadków do St. Zjednoczonych rzeczą zbyt 
skomplikowana i kosztowną.

Mam jednak nadzieję, że gdy w poniedziałek człon-
kowie komisji zjadą się w Londynie, trudności okażą 
się możliwe do przezwyciężenia i plany przesłuchiwań 
w stolicy brytyjskiej będą mogły być wprowadzone 
w życie.

B Y WA L E C

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 88  
z 12 kwietnia, s. 4.

(Od korespondenta dyplomatycznego)
Wczoraj wieczorem obradowała w Londynie Komisja Kongresu USA powołana do zbadania zbrodni 

katyńskiej. Obradom przewodniczył kongresman Ray J. Madden. Choć nie wydano po nich żadnego ko-
munikatu, to jednak nie ulega wątpliwości, że przedmiotem obrad była nierozstrzygnięta dotąd sprawa 
miejsca, w którym Komisja rozpocznie swe prace.

Kongresmani, którzy przybyli wcześniej do Europy, 
poinformowali przewodniczącego Komisji Maddena,  
że opinia polska jest zdecydowanie przeciwna wszel-
kim projektom skoncentrowania prac komisji katyń-
skiej w Niemczech. Projekty te powstały w związku 
z trudnościami na które ze strony rządów zachodnio-
-europejskich natrafia w swych pracach przygotowaw-
czych Komisja katyńska. Przeniesienie prac komisji 
do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech 
(według tego projektu przesłuchiwanie świadków od-
bywałoby się we Fankfurcie) byłoby pójściem po linii 
najmniejszego oporu i — jak słusznie podkreślono 
ze strony polskiej — przyczyniłoby się do osłabienia 
doskonałej sprawy, wzmacniając jednocześnie pro-
pagandę kominformowską starającą się osłabić wraże-
nie jakie prace Komisji wywarły na społeczeństwie 
polskim.

Jak nas poinformowano, pertraktacje z rządami bry-
tyjskim, francuskim i włoskim dotyczące przesłuchiwa-
nia w Londynie, Paryżu i Rzymie świadków w sprawie 
mordu katyńskiego — trwają nadal. Dotychczas plano-

wano, że Komisja Kongresu  rozpocznie  dziś  prze-
słuchiwania świadków w Londynie.

Wczorajsza narada była pierwszą, którą Komisja 
katyńska odbyła w Europie. Uczestniczyli w niej kon-
gresmani Madden, Machrowicz i Dondero, którzy we 
wczesnych godzinach popołudniowych przybyli z No-
wego Jorku do Southampton na „Queen Elizabeth“, 
kongresman Flood i doradca prawny Komisji p. Mit-
chel, którzy zjawili się wczoraj w Londynie z Frank-
furtu oraz przybyli z Paryża kongresman O’Konski 
z p. Pucińskim.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. AB 1952, nr 90  
z 15 kwietnia, s. 1, 4.
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(Od korespondenta politycznego)
O ile w ostatniej chwili nie zajdą nieprzewidziane zmiany, komisja katyńska Kongresu USA rozpocznie 

dziś w Londynie przesłuchiwanie świadków z W. Brytanii.

Wobec  trudności  na  jakie  natrafiało  odbycie 
przesłuchiwań publicznie, tak jak to miało miejsce 
w  Stanach  Zjednoczonych,  komisja  przesłuchiwać 
będzie  świadków  w  Londynie  przy  drzwiach  za-
mkniętych. Następnie jednak komisja poda do wia-
domości publicznej przebieg swoich prac w Londynie. 
Członkowie komisji bardzo niechętnie zdecydowali się 
na poufność rozpraw.

Decyzja natychmiastowego rozpoczęcia przesłuchi-
wań w Londynie zapadła wczoraj na dalszej naradzie 
członków komisji pod przewodnictwem kongresmana 
Maddena. Poprzednio 5 członków komisji, z których 3 
przyjechało z USA, a dwóch, poprzednio już przyby-
łych do Europy, z kontynentu, radziło późnym wieczo-
rem w poniedziałek nad programem prac w Europie.

Decyzja przystąpienia do przesłuchiwań świad-
czy, że członkowie komisji uznali  za  niewskazane 
skoncentrować prace we Frankfurcie zgodnie z pla-
nem, który powstał na tle trudności jakie wyłoniły się 
w trakcie przygotowawczych rozmów, prowadzonych 
przez członków komisji w stolicach Europy zachod-
niej. We Frankfurcie przesłuchani zostaną najprawdo-
podobniej jedynie świadkowie z Niemiec.

Oczekuje się, że przesłuchiwania w Londynie po-
trwają około 5 dni. Lista osób, które mają być prze-
słuchane, obejmuje kilkadziesiąt nazwisk. Od same-
go początku przewidziane było, że jeżeli w krótkim 
czasie jaki ma do dyspozycji komisja, nie zdoła sama 
przesłuchać wszystkich świadków, to niektórzy z nich 
zaproszeni zostaną złożenia zaprzysiężonych zeznań 
na piśmie.

Wśród świadków, których komisja ma przesłuchać 
w Londynie, znajduje się kilku wyższych wojskowych, 
którzy przebywali w obozach jeńców razem z później-
szymi ofiarami mordu katyńskiego. Zeznawać będą 
dalej Polacy, którzy jeździli badać groby katyńskie.

Przewiduje się, że gen. Bór-Komorowski jako do-
wódca Armii Krajowej, zeznawać będzie przed komi-
sją na temat dochodzeń prowadzonych z jego polecenia.

Oczekuje się także, że członkowie rządu R.P. jak 
gen. Kukiel i amb. Raczyński przedstawią komisji 
przebieg rozmów, prowadzonych z ambasadorem so-
wieckim na temat zaginionych jeńców polskich w okre-
sie poprzedzającym odkrycie grobów. Jest możliwe, że 
w Londynie również przesłuchany zostanie przebywa-
jący tu chwilowo prof. Kot, który jako ambasador pol-
ski w Kujbyszewie, odbył konferencje z najwyższymi 
osobistościami sowieckimi na temat zaginionych. Jego 
następca stanowisku ambasadora polskiego w Sowie-
tach, Tadeusz Romer, składał już zeznania przed komi-
sją w Waszyngtonie.

W Londynie również przedstawione będą komisji 
ważkie zeznania Iwana Kriwoziercowa, Rosjanina 
z okolic Katynia, który był dokładnie przesłuchany 
przez polskie władze wojskowe po wojnie, a który 
w 1947 r. zmarł tragicznie w dość niejasnych okolicz-
nościach.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 91  
z 16 kwietnia, s. 1, 4.

(Od specjalnego sprawozdawcy)
Od godz. 9.30 rano do 6 po południu z krótką tylko przerwą, komisja katyńska Kongresu USA prze-

słuchiwała wczoraj świadków w Londynie. Pierwszą grupę stanowili oficerowie ocaleni z trzech obozów, 
z których ogromna większość jeńców wywieziona na miejsca kaźni.

Po ocalonych zeznawała dalsza, która opowiedziała 
o nagłym dramatycznym urwaniu się korespondencji 
z ofiarami mordu na wiosnę 1940 roku.

Komisja Kongresu pracuje w Londynie prawie 
w pełnym składzie z wyjątkiem tylko dwóch człon-
ków, którzy nie mogli przybyć z Ameryki. Przesłuchi-
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wanie świadków odbywa się w jednym z hoteli lon-
dyńskich, przy drzwiach zamkniętych gdyż pomimo 
usilnych zabiegów, komisja nie zdołała uzyskać tego, 
by przesłuchania tak jak Stanach Zjednoczonych i tak 
przewidziane na przyszły tydzień przesłuchania we 
Frankfurcie, odbyły się publicznie z udziałem prasy. 
Prawdopodobnie w ostatnim dniu prac w Londynie, 
przewodniczący Madden obszernie przedstawi pra-
sie przebieg prac londyńskich. Od świadków, którzy 
zeznawali w pierwszym dniu przesłuchiwań londyń-
skich, sprawozdawca uzyskał obraz prac komisji. 

Komisja obraduje w niewielkim pokoju; narzeciw 
stołu, przy którym zasiada pięciu członków Kongresu: 
Machrowicz, Flood, Madden, Dondero i O‘Konski, 
stoi  stolik  świadka,  przy  którym  siedzi  prowa-
dzący dochodzenia i działający w roli  tłumacza p. 
Pucinski. Sprowadzeni przez komisję z USA stenogra-
fowie protokołują zeznania po czym wieczorem podpi-
sują w konsulacie amerykańskim te protokoły. 

ZEZNANIA POD PRZYSIĘGĄ
Świadkowie na wstępie składają przysięgę, a gdy 

kończą swoje zeznania przewodniczący Madden za-
daje im pytanie, czy obiecywano im jakiekolwiek 
wynagrodzenie  za  składania  zeznań. Uprzednio 
jeszcze przewodniczący pyta świadka, czy na pod-
stawie wszystkich doświadczeń, może sformułować 
opinię co do tego, kto jest sprawcą zbrodni. Nie trud-
no się domyśleć, jaka odpowiedź pada na to pytanie. 
W trakcie zeznań członkowie komisji zadają bardzo 
liczne pytania. 

Członkowie komisji bardzo skrupulatnie przestrze-
gają zasady nieujawniania nazwisk, ani nawet danych 
osobistych, które by mogły dopomóc komunistom do 
zidentyfikowania świadków, o ile ci ze względów 
rodzinnych pragną zostać anonimowi. Jednemu ze 
świadków członek komisji sam zwrócił uwagę, że le-
piej będzie pewien szczegół dotyczący jego pobytu 
w Kozielsku zachować w tajemnicy, gdyż mógłby do-
starczyć Rosjanom wskazówki.

ŚWIADEK Nr. 8
W związku z tym najciekawsze zeznania wczo-

rajszego dnia figurować będą jako zeznania świadka 
Nr. 8. Jest to jedyny przebywający w świecie wolnym 
oficer polski, który wchodził w skład grupy oficerów 
z  osławionym  podpułkownikiem  Berlingiem  wy-
branej przez Rosjan jako kandydatów na dowódców 
jednostki polskiej, której tworzenie planowały wła-
dze rosyjskie. Opowiedział on komisji o rozmowach 
z dygnitarzami sowieckimi na Łubiance.

Sam świadek Nr. 8 rozmawiał z zastępcą Berii, Mer-
kułowem, który go zapytywał, czy mógłby dowodzić 
brygadą artylerii. Gdy świadek w odpowiedzi dowia-
dywał się o możliwość uzyskania oficerów z obozów 

w Starobielsku i Kozielsku, Merkułow odpowiedział: 
„Myśmy popełnili błąd, tych oficerów nie ma, damy 
innych“. 

Świadek nie brał udziału w rozmowie na ten sam 
temat czterech wyższych oficerów z Berią, ale jeden 
z uczestników tej rozmowy ppłk. Gorczyński, po po-
wrocie do celi powiedział mu, że ma mu coś ważne-
go do zakomunikowania; świadek wyszedł z nim do 
ustępu, gdzie usłyszał, jak Beria opowiadał o swym 
planie  stworzenia  dywizji  pancernej (działo się to 
wszystko w październiku 1940 r.), nazywał ją pancer-
ną pięścią, a gdy Berling powiedział, że chciałby mieć 
oficerów z Kozielska i Starobielska, Beria r ó w n i e ż 
oświadczył: „Myśmy popełnili błąd”.

Aczkolwiek historia rozmów Berii i Merkulowa 
z grupą oficerów jest znana, relacja uczestnika tych 
rozmów wywarła na komisji silne wrażenie.

Ten sam świadek, który przebywał w obozie w Sta-
robielsku, opowiedział komisji jak w drodze pociąg za-
trzymał się w Charkowie, gdzie mu rosyjski posługacz 
kolejowy wskazał: „Waszych tu wyładowywano”. Je-
den z członków komisji w tym miejscu wskazał na ana-
logie pomiędzy transportami z poszczególnych obo-
zów — na takie same sposoby załadowywania jeńców, 
podobne pogłoski na tle transportów, wyładowywanie 
niedaleko miejsca kaźni itd., by na tej podstawie wyra-
zić przypuszczenie, że tak jak wywiezieni z Kozielska 
leżą w grobach niedaleko Smoleńska, tak ofiary ze 
Starobielska najprawdopodobniej leżą w masowym 
grobie w pobliżu Charkowa.

ŚWIADEK PŁK FURTEK
Jako pierwszy składał zeznania m.in. p. Włady-

sław Furtek, którego relacje o rozładowaniu obozu 
w Kozielsku zamieścił pierwszy „Dziennik Polski“ 
w kwietniu 1943 r. On i następny świadek por. W. na-
leżą do grupy około 40, którzy znaleźli się w Pawlisz-
czewie Borze, jako jedyni ocaleni spośród ok. 15.000 
jeńców z trzech obozów. Obaj ci świadkowie opowie-
dzieli komisji o napisach, jakie widzieli w kwietni-
ku 1940 r. w wagonach, w rodzaju „Dwie stacje za 
Smoleńskiem wysiadamy“ lub „Wysiadamy na stacji 
Gniezdowo“.

„RETOUR, PARTI”
Dalszą grupę świadków stanowiły osoby, mogące 

podać komisji fakty na temat nagłego przerwania ko-
respondencji z jeńcami w trzech obozach, z którymi 
uprzednio rodziny były w stałym kontakcie. Wśród tych 
świadków była również wdowa po jednym z zamordo-
wanych p. Knoppowa, która mogła przedłożyć komisji 
niezwykle rzadkie, a pełne tragicznej wymowy doku-
menty, a mianowicie dwie pocztówki, jedna pisana była 
przez jej męża ze Starobielska z datą 6 kwietnia 1940 r. 
ale nosiła pieczęć pocztową 12 kwietnia oraz dopisek 
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inną ręką, donoszący, że wyjechał ze Starobielska. Była 
to ostatnia wiadomość jaką otrzymała. Druga karta 
wysłana była z Polski do obozu w Starobielsku, ale po-
wróciła z Moskwy z pieczątką po francusku „Retour, 
Parti“ („zwrot, wyjechał“).

Wyblakłe te karty, które p. Knoppowa otrzymała na 
zesłaniu w Kazakstanie i zdołała zachować do chwili 
obecnej, stanowią dla komisji ważne świadectwo.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 92  
z 17 kwietnia, s. 1, 4.

(Od specjalnego sprawozdawcy)
W drugim dniu przesłuchiwań świadków przez komisję katyńską Kongresu amerykańskiego w Londy-

nie, jeden ze świadków przedłożył kongresmanom kawałek sznura którym wiązane były ręce ofiar mordu.

Świadek ten, który jako jeniec wojenny wysłany 
został przez Niemców w grupie oficerów z różnych 
Oflagów do Katynia, opisał jak wraz ze swymi 
kolegami mógł osobiście wydobyć dowolnie wybrane 
zwłoki i odciąć kawałek silnego sznurka, użytego dla 
związania ofiarom rąk na plecach. Jedyny ten dowód 
rzeczowy, który wywołał wśród członków komisji 
wielkie zainteresowanie, został włączony do aktów ko-
misji. Nie był on do tej pory przedmiotem naukowej 
ekspertyzy.

Komisja przesłuchiwała świadków znowu przez 
cały dzień, pracując w dalszym ciągu przy drzwiach 
zamkniętych. Przewiduje się obecnie, że przesłuchi-
wania potrwają do  soboty włącznie, przy czym jest 
rzeczą prawdopodobną, że w ostatnim dniu przed ko-
misją stanie gen. Anders.

Dzień wczorajszy wypełniły głównie  zeznania 
wybitnych  polskich  osobistości  wojskowych  i  cy-
wilnych na temat poszukiwań zaginionych oficerów 
w  latach 1941-43 oraz wydarzeń, które nastąpiły po 
odkryciu grobów katyńskich. Zeznawali m.in. gen, 
Szyszko-Bohusz, amb. Raczyński, gen. Kukieł i gen. 
Bór-Komorowski.

Gen. Szyszko-Bohusz, jako szef misji wojskowej 
polskiej w Moskwie w 1941 r., opowiedział komisji 
o rozmowach, jakie wespół z gen. Andersem odbył 
z przedstawicielami władz sowieckich gen. Żukowem 
z NKWD i gen. Panfiłowem ze sztabu czerwonej ar-
mii, począwszy od połowy sierpnia 1941 r. Choć od 
pierwszej chwili jednym z żądań ze strony polskiej 
było podanie listy oficerów jeńców wojennych, ze 
strony rosyjskiej nie udzielono w czasie sześciu kolej-
nych konferencji żadnych informacji, z wyjątkiem do-
ręczenia listy 400 ocalonych z trzech obozów, którzy 
znaleźli się w Griazowcu. Gdy strona polska prosiła 
o zwolnienie jakiegoś oficera, o którym dowiedziała 
się, że przebywa w którymś z więzień sowieckich, ży-
czeniu temu stawało się zadość, natomiast gdy padały 

nazwiska tych, którzy później znaleźli się na liście ka-
tyńskiej, Żuków odpowiadał: „Nie proście o nich, bo 
nic nie mogę w tej sprawie zrobić“. Gdy poruszana 
była  sprawa  zaginionych,  Rosjanie  okazywali  za-
kłopotanie. Nigdy w tych rozmowach nie twierdzili, 
że zaginieni znajdują się w obozach pod Smoleńskiem, 
jak to ogłosiła teza sowiecka po odkryciu grobów 
przez Niemców.

 Amb. Raczyński, jako kierownik MSZ w okresie 
1941-43 przedstawił komisji noty wymienione w spra-
wie zaginionych z ambasadorem ZSSR przy rządzie 
polskim  w  Londynie  Bogomołowem i opowiedział 
o swoich ustnych rozmowach z dyplomatą sowieckim. 
Członkowie komisji szczegółowo wypytywali ambasa-
dora o te rozmowy, które miały zawsze ten sam prze-
bieg. „Apelowałem do jego rozsądku — mówił amb. 
Raczyński — wywodziłem, że jest rzeczą niemożliwą, 
by rząd sowiecki nie mógł odnaleźć choćby jednego 
z zaginionych, że tyle tysięcy ludzi nie mogło znik-
nąć bez śladu. Otrzymywałem od amb. Bogomołowa 
zawsze tę samą czysto formalną odpowiedź, że rząd 
sowiecki ściśle wykonywuje postanowienia umowy 
polsko-sowieckiej i że zwolnił z więzień i obozów 
wszystkich Polaków, przebywających na terytorium 
ZSSR“.

Gen. Bór-Komorowski przedstawił komisji sprawę 
Katynia widzianą w Kraju. Mówił o zaniepokojeniu 
wywołanym na wiosnę 1940 r. nagłym urwaniem się 
korespondencji  z  jeńcami w Sowietach i o próbach 
odnalezienia ich. Stwierdził, że pomimo rozległych 
wysiłków podjętych przez ruch podziemny, nie zdoła-
no znaleźć żadnego z 8.000 oficerów, którzy znaleźli 
się w niewoli sowieckiej w którymkolwiek z niemiec-
kich obozów jenieckich, ani też na terytorium Sowie-
tów okupowanym przez Niemców.

Gen. Bór-Komorowski opowiedział też komisji jak 
wysłał zaufanego obserwatora do Katynia po odkryciu 
grobów, jak otrzymał od niego 15 autentycznych pa-
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miętników znalezionych przy ofiarach i jak kopie tych 
pamiętników przesłał do Londynu. Kopie te przed-
stawił komisji. Wśród  tych  pamiętników  jest m.in. 
znany pamiętnik mjr. Solskiego, doprowadzony do 
ostatniej  chwili  przed  zamordowaniem  i  urywają-
cy się w momencie przewiezienia do lasu w dniu 9 
kwietnia 1940 r.

Gen. Bór-Komorowski opowiedział także komisji 
o  konsternacji,  jaką  wywołała  w  kołach  komuni-
stycznych w Kraju wiadomość o odkryciu grobów. 

POSTANOWIŁEM DZIŚ popełnić wielką niedy-
skrecją Komisja katyńska, na życzenie rządu ob-

raduje — jak wiadomo — przy drzwiach zamkniętych. 
Sprawozdawca Dziennika, nie siedząc na sali, rekon-
struuje przebieg: prac komisji w kuluarach — rozma-
wiając z kończącymi zeznania świadkami. Tajemnicę 
posunięto tak daleko, że postanowiono nie ujawniać 
nawet nazwy hotelu w którym odbywają się zeznania. 
Dziennik milczy więc lojalnie, pisząc o „pewnym ho-
telu londyńskim“.

Otóż złamię tę tajemnicę. Przesłuchania odbywają 
się Kensington Palace Hotel, w gęsto przez Polaków 
zamieszkałym Kensingtonie.

Pójdę zresztą jeszcze dalej i wbrew moim zasadom 
ujawnię źródło tej rewelacyjnej informacji:

Wyczytałem ją we wczorajszym paryskim wydaniu 
,,New York Herald Tribune“.

Na tajnych zebraniach PPR jawnie przyznawano, że 
„reakcjoności“ polscy zostali zlikwidowani. Komu-
niści rozpętali także szeptaną propagandę w Warsza-
wie, jakoby w jednym z obozów w Sowietach nastąpił 
bunt i pewna ilość oficerów została rozstrzelana.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 93  
z 18 kwietnia, s. 1, 4.

Z tego samego źródła pochodzi jeszcze jedna sensa-
cja. Rząd francuski sprzeciwia się przesłuchaniu przez 
komisję katyńską w Paryżu, w obawie przed stworze-
niem precedensów.

Jakich precedensów?
Jakiś mędrzec z Quai d’Orsay wymyślił, że na pre-

cedens amerykański Sowiety mogłyby przysłać komi-
sję na przesłuchanie świadków w Paryżu.

Rzeczywiście. Już widzę tę komisję sowieckich kon-
gresmanów obradującą w paryskim hotelu Georges V...

[...]
B Y WA L E C

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 93 
z 18 kwietnia, s. 4.

(Od specjalnego sprawozdawcy) 
„Musieliśmy ich zlikwidować” — powiedział w niemieckim i obozie jeńców w 1942 r. syn Stalina współ-

jeńcowi polskiemu, który go pytał o los zaginionych oficerów, a który wczoraj opowiedział o tej rozmowie 
komisji katyńskiej Kongresu USA. 

Zeznania por. J. Lewszeckiego stanowiły sensację 
trzeciego dnia przesłuchiwań przeprowadzanych przez 
komisję kongresową za zamkniętymi drzwiami pokoju 
londyńskiego hotelu Kensington Pałace.

Świadek wzięty do niewoli przez Niemców w 1939 r. 
przebywał w obozie niemieckim w Lubece, dokąd na 
wiosnę 1942 r. przywieziony został wzięty do niewoli 
przez Niemców najstarszy syn Stalina, Jakub Dżugasz-
wili. Umieszczono go w osobnym pokoju, pod oknem 
którego stale dozorował strażnik. Por. Lewszecki zawarł 

z młodym Stalinem bliższą znajomość i wielokrotnie 
z nim rozmawiał. W tym czasie otrzymał on z Kraju 
listy dające wyraz obawom, że jeńców z obozów w So-
wietach, od których od dawna nie było wiadomości, 
nigdy się już nie zobaczy. Jeden taki list pokazał on 
młodemu Stalinowi, który w pierwszej chwili twier-
dził, że wie, iż istniał obóz dla oficerów polskich pod 
Smoleńskiem, że w obozie tym nastąpił bunt, który 
został zlikwidowany, przy czym pewną ilość ofice-
rów rozstrzelano.
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„KONIECZNOŚĆ”
W kilka dni później, świadek ponownie poruszył 

sprawę tę i wówczas Jakub Stalin zaczął mówić z całą 
szczerością. Nawiązując do kolektywizacji na Ukra-
inie powiedział on: „Wówczas zginęło 3 miliony na-
szych łudzi. Była to konieczność. Dlaczego dziwicie 
się, że teraz zginęło trochę waszych ludzi? To była 
inteligencja,  najbardziej  niebezpieczny  element, 
którego  niepodobna  wychować.  Toteż  musieliśmy 
ich usunąć. Ale na pewno stało się to w sposób hu-
manitarny, bez żadnych tortur“.

Świadek odniósł wrażenie, iż Stalin nie zdawał sobie 
sprawy z potworności zbrodni. Uważał to za koniecz-
ność państwową i tylko z tego punktu widzenia patrzył 
na sprawę, ignorując całkowicie jej stronę moralną.

Wczoraj zeznawał również płk. Sawczyński, który 
przebywając w Oflagu w lecie 1940 r. słyszał dwie wia-
domości na temat wymordowania oficerów polskich 
w Rosji: jedna pochodziła od komendanta obozu, który 
ostrzegał przed wyjazdami na wschód (oficerowie pol-
scy zgłaszali się na wyjazd, na podstawie wymiany, do 
Rosji sowieckiej, do czego zresztą nie doszło), mówiąc, 
że tam „was mordują“; druga pochodziła pośrednio ze 
źródeł litewskich, a mianowicie od oficera wywiadu li-
tewskiego, który oświadczył w lipcu 1940 r., że posia-
da wiadomości o wymordowaniu wszystkich jeńców 
z Kozielska.

Dalszy świadek Józef Garliński, oficer Komendy 
Głównej AK opowiedział komisji o rozmowie z pew-
nym bolszewikiem w niemieckim obozie koncentra-
cyjnym w 1944 r.: dowiedział się od niego o odkryciu 
masowych grobów pod Charkowem.

(Jak wiadomo istnieją dane dla przypuszczenia, że 
ofiary z obozu w Starobielsku, rozstrzelane zostały 
pod Charkowem).
Płk.  Prawdzic-Szlaski  z  AK przedłożył komisji 

kopię rozkazu gen.  Ponomarenko do partyzantów 
sowieckich w Nowogródzkim w 1943 r., znalezionego 
przy zwłokach zabitego oficera rosyjskiego. Rozkaz 
polecał rozbrajać żołnierzy AK, określanych jako pol-
skich „legionistów“, a w razie oporu rozstrzeliwać.

Komisja przyjęła te zeznania i jako dalszy dowód, 
że mord w Katyniu nie był aktem odosobnionym, lecz 
stanowił przejaw świadomej polityki likwidowania 
wszelkich elementów, mogących stawić opór sowiety-
zacji Polski sowietyzacji Polski.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 94  
z 19 kwietnia, s. 1, 4.

(Od specjalnego korespondenta)
Dwu i półgodzinne zeznania gen. Andersa zakończyły w sobotę pracę londyńskiej komisji katyńskiej 

Kongresu USA. Następnie na konferencji prasowej członkowie komisji omówili swoje prace w Londynie, 
gdzie ogółem przesłuchano 32 świadków.

Zeznania gen. Andersa zakończyły się dramatycz-
nym ostrzeżeniem pod adresem świata: „Jetem głęboko 
przekonany — posiedział gen. Anders — że mord ka-
tyński stanowi część świadomego planu eksterminacji 
wszystkich ludzi, którzy mogą stawić opór bolszewi-
zmowi. Jestem głęboko przekonany, że to, co bolsze-
wicy uczynili w Katyniu, chcieliby oni uczynić wszę-
dzie w świecie. Od lat ostrzegałem świat, że bolszewicy, 
których celem jest panowanie nad całym globem, nie 
zawahają się uczynić ponownie tego, co zrobili w Katy-
niu... Nie tylko naród polski, ale świat cały winien jest 
wdzięczność Kongresowi amerykańskiemu za podjęcie 

śledztwa, ponieważ chodzi tu o sprawę życia i śmierci 
dla nas wszystkich“.

Uprzednio gen. Anders obszernie przedstawił ko-
misji dzieje prób, które podejmował po wypuszcze-
niu z więzienia na Łubiance i objęciu stanowiska Na-
czelnego Wodza wojsk polskich w Rosji dla odnalezienia 
zaginionych jeńców. Mówił o tym, jak zaskoczony był 
małą ilością oficerów, będących do dyspozycji, jak oca-
leni z trzech obozów oficerowie wyrażali przekonanie, 
że coś strasznego spotkało ich towarzyszy, jak on sam 
z początku sądził, że zaginieni przebywają w łagrach na 
dalekiej północy, jak następnie Polacy zaczęli napływać 
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do armii ze wszystkich stron ZSSR, ale nie było wśród 
nich nikogo z wywiezionych z trzech obozów.

ROZMOWY NA KREMLU
Gen. Anders następnie obszernie omówił rozmowy 

na Kremlu w czasie wizyty gen. Sikorskiego, kiedy to 
Stalin powiedział, że jest rzeczą niemożliwą, by braku-
jący oficerowie przebywali w Sowietach i że „oni ucie-
kli”, a na jego pytanie dokąd mogli uciec, odparł: „No, 
do Mandżurii”. „Gdyśmy usłyszeli, że jeńcy uciekli, 
zrozumieliśmy, że wielu zostało zabitych, ale jeszcze 
nie przychodziło nam do głowy, że wszyscy zostali 
pomordowani — zeznawał gen. Anders. — Mieliśmy 
wrażenie, że zostali wysłani do obozów na dalekiej pół-
nocy i choć wielu tam zmarło, to jednak pewna liczba 
odnajdzie się”. 

Gdy jednak w kilka miesięcy później Stalin napo-
mknął w ostatniej rozmowie, że zaginieni mogli być 
na terenach zagarniętych przez Niemców i że się „roz-
biegli, jasne się stało, że nie żyją ponieważ niepodo-
bieństwem było, aby żaden nie zdołał uciec w czasie 
dezorganizacji, która nastąpiła po inwazji niemieckiej.

ZEZNANIA PROF. KOTA
Poprzedniego wieczoru komisja przesłuchała b. am-

basadora w Rosji, a później min. informacji prof. Kota, 
który przedłożył komisji protokoły swoich rozmów 
z czołowymi osobistościami sowieckimi, świadek ze-
znał m.in., że po ogłoszeniu komunikatu katyńskie-
go zgłosił się do niego jeden z wysokich urzędników 
ambasady sowieckiej domagając się, by oświadczył, 
że jako ambasador w Moskwie był parokrotnie infor-
mowany o istnieniu obozów jeńców pod Smoleńskiem, 
świadek odmówił stwierdzając, że w rzeczywistości 
nigdy mu o tym nie wspominano.

KONFERENCJA PRASOWA 
Po zakończeniu przesłuchiwań, trzej członkowie 

komisji kongresmani Madden, Flood i Dondero od-
byli konferencję prasową, która została sfilmowana. 
Przewodniczący stwierdził, że zeznania 32 świadków 
dodały wiele do faktów zebranych już poprzednio 

przez komisję, która stara się oficjalnie ustalić, któ-
ry naród odpowiedzialny jest za najbardziej bar-
barzyńską zbrodnię międzynarodową w historii.

P. Madden wspomniał, że już po przybyciu komi-
sji do W. Brytanii jednym z doniosłych wydarzeń, 
na które zwrócona została jej uwaga, jest wiadomość 
o zabieganiu władz sowieckich u pewnych obywate-
li wschodnich Niemiec — a w pewnych wypadkach 
wymuszaniu na nich —  by  zeznali  przed  komisją 
rosyjską, iż mordu w Katyniu dokonali hitlerowcy 
(o czym w ub. czwartek doniósł „Bywalec”).

Przewodniczący komisji podkreślił, że w świetle 
zeznań świadków jest rzeczą pewną, że tylko jedna 
trzecia ofiar odnaleziona została w Katyniu i że w rze-
czywistości istniały trzy Katynie, z których dwa do 
tej pory nie odkryte.

P. Madden podkreślił dalej wyjątkowy charakter 
zbrodni katyńskiej, a inny członek komisji, kongres-
man Flood, dodał że nie chodzi tu tylko o akt okrucień-
stwa wojennego, ale że sprawa musi być zbadana jako 
klasyczny przykład ludobójstwa.

„Katynie mogłyby się wydarzyć w nadchodzących 
latach w każdym kraju kontynentu, w Anglii, a jeżeli 
świat spać będzie dość długo, również w Stanach Zjed-
noczonych, Ameryce południowej itd. — ostrzegał 
p. Flood. Nastąpią one jeżeli świat się nie przebudzi”.

PRZESŁUCHANIA WE FRANKFURCIE 
Część członków komisji odjechała w sobotę wieczo-

rem do Frankfurtu, a pozostali odlecieli tam wczoraj 
samolotem. Dziś rozpoczną się we Frankfurcie prze-
słuchania, które potrwają prawdopodobnie do piątku. 
Przewidziane jest m.in. złożenie zeznań przez czterech 
członków międzynarodowej komisji lekarskiej, która 
w 1943 r. badała zwłoki wydobyte z grobów w Katyniu.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 95  
z 21 kwietnia, s. 1, 4

„Ci, którzy dopuścili  się  ludobójstwa w Katyniu, nie będą mogli długo  cieszyć  się bezkarnością.  
We współczesnych nam bowiem czasach nie było jeszcze wypadku, by ktokolwiek popełniwszy podobną 
zbrodnię, mógł się utrzymać przy władzy” — powiedział członek Kongresu amerykańskiego R. J. Mad-
den,  przewodniczący  komisji  katyńskiej  na wielkiej manifestacji  żałobnej  zorganizowane w  rocznicę 
ohydnego mordu.
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W ubiegłą sobotę wieczorem, w dwunastą roczni-
cę zbrodni katyńskiej, w Westminster Cathedral Hall 
w Londynie odbyła się żałobna manifestacja zorga-
nizowana przez Zjednoczenie Polskie w W. Brytanii, 
światowy Związek Polaków z Zagranicy, Stowarzysze-
nie Polskich Kombatantów i Polskie Stowarzyszenie 
b. Sowieckich Więźniów Politycznych.

Na akademię przybyli Prezydent R.P. A. Zaleski, 
premier gen. R. Odzierzyński, przedstawiciele stron-
nictw Rady Politycznej prez. T. Arciszewski, min. 
Z. Berezowski, P. Białas, min. B. Kuśnierz, K. Łęczyń-
ski i R. Piłsudski, wiceprezes Rady Narodowej S. Mo-
drzewski, reprezentanci duchowieństwa ks. dziek. 
J. Brandys i ks. kan. A. Wróbel, przedstawiciele woj-
ska i organizacji społecznych. Liczna publiczność na 
pół godziny przed rozpoczęciem zebrania wypełniła 
szczelnie wielką salę, galerię, wszystkie boczne kory-
tarze i przejścia, tak że spóźnieni stali już na przyle-
głym podwórzu.

Przybyli również członkowie komisji katyńskiej 
Kongresu, powitani serdecznie przez przewodniczącego 
akademii gen. W. Andersa i przez zebraną publiczność 
długo niemilknącymi oklaskami.

Przy stole prezydialnym zasiedli ponadto prof. 
T. Brzeski (Stow. b. Więźniów), prez. T. Drwęski (SPK) 
i prez. E. Kozłowski (Zjednoczenie).

Akademię rozpoczął Chór im. Fryderyka Szopena 
pod dyrekcją Z. Gedla, odśpiewaniem trzech pieśni: 
„Bogurodzicy”, „Sztandarów polskich na Kremlu” 
i „Requiem“, po czym J. Domańska recytowała bez-
imienny wiersz napisany w Kraju w 1943 roku pt. 
Nad grobami polskimi w Katyniu”

PRZEMÓWIENIE GEN. ANDERSA
Z kolei zabrał głos gen. Anders. „Myśmy nie mie-

li nigdy wątpliwości kto był sprawcą zbrodni katyń-
skiej, poznaliśmy przecież rzeczywistość sowiecką na 
sowieckiej ziemi, jak lepiej nie można było. Niestety, 
świat był głuchy na słowa prawdy i żyjąc w strachu. 
przed Kremlem wolał nie dawać wiary naszym za-
pewnieniom. Dziś jest już inaczej. Zrozumiano na 
Zachodzie, że. pokój i wolność, są niepodzielne, ale 
nie wszędzie jeszcze wyzbyto się strachu. Dlatego też 
wyrażamy wielką wdzięczność Kongresowi amery-
kańskiemu i prezydentowi Trumanowi za ich odwagę 
i rzucenie wyzwania Sowietom, za to że postanowili 
położyć kres ludobójstwu. Nam Polakom chodzi nie 
tylko o to, ażeby zbrodniarze byli przykładnie ukara-
ni. Chcemy przede wszystkim pełnego zrozumienia 
komunistycznego niebezpieczeństwa, pełnej świado-
mości  że Katynie mogą  się powtórzyć  jeżeli walka 
zbrodni  nie  zostanie  wydana. Badania komisji ka-
tyńskiej, przeprowadzane jak najbardziej bezstronnie, 
są pierwszym krokiem w tym śmiertelnym boju o pa-
nowanie prawa i sprawiedliwości”. Po oddaniu hołdu  

poległym przez powstanie zebranych i chwilę mil-
czenia gen. Anders zakończył swe przemówienie sło-
wami: „Wierzymy, że krew naszych braci i sióstr nie 
pójdzie na marne, ich ofiara pozwoli Orłowi z koro-
ną rozwinąć skrzydła, a nam pomodlić się za nich 
w wolnej Polsce”.

PRZEMÓWIENIA KONGRESMANÓW
Przemówienia członków Kongresu stały się żywio-

łową manifestacją uczuć Polonii londyńskiej, wyraża-
jącej im wdzięczność za położenie kresu konspiracji 
milczenia dokoła Katynie.
Przewodniczący komisji katyńskiej R. J. Madden 

oświadczył, że wyraża opinię Kongresu, iż mord doko-
nany na polskich jeńcach wojennych w Sowietach nie 
ujdzie bezkarnie i sprawiedliwość musi być wymierzo-
na. Kongresman D. J. Flood po stwierdzeniu, iż Ka-
tyń jest sprawą sumienia wolnych ludzi a jednocześnie 
groźbą dla całego świata dał wyraz niezłomnej wierze, 
że na czele zwycięskich wojsk Zachodu pójdzie wolne 
wojsko polskie z Orłem na sztandarach.

Trzeci członek Kongresu T. M. Machrowicz, b. żoł-
nierz Błękitnej Armii gen. J. Hallera, przekazał zebra-
nym wyrazy uznania od Polonii amerykańskiej za po-
stawę emigracji walczącej o Polskę całą i niepodległą. 
Ameryka objęła dziś przewodnictwo wolnego świata. 
Zdaje sobie ona dobrze sprawę ze swojego moralnego 
obowiązku ukarania winnych zbrodni w Katyniu i nie 
porzuci świętej sprawy, za którą oddali życie pomordo-
wani, za sprawiedliwość i wolność dla narodu polskiego.

PRZEMÓWIENIA B. JEŃCÓW SOWIECKICH
Następnie b. jeńcy Kozielska. Starobielska i Ostasz-

kowa, por. W. C., płk. J. L. i sierż. J. R. opisali swoje 
wspomnienia z tych obozów, okres ich rozładowywania 
czyli wywożenia kolegów do miejsc straceń, oraz w jaki 
sposób znaleźli się w nielicznej grupie uratowanych.

REZOLUCJA
Zebrani przyjęli dalej rezolucję następujące treści:
„Społeczeństwo  polskie  w  Londynie,  zebrane 

zgodnie z tradycja minionych lat na publicznej ma-
nifestacji, jako w dwunastą rocznicę zbrodni katyń-
skiej 
— Składa hołd wiernym synom narodu polskie-

go, którzy zginęli w tej nikczemnej rzezi  i wyraża 
przekonanie, że ofiara ich życia przyczyniła się do 
obudzenia  sumienia  świata,  zwracając  uwagę  lu-
dzi wolnych na groźbę komunistycznego totalizmu, 
który tego rodzaju ludobójcze zbrodnie popełnia.
—  Wyraża  wdzięczność  Izbie  Reprezentantów 

amerykańskiego Kongresu za  inicjatywę zbadania 
zbrodni katyńskiej, a szlachetnemu narodowi ame-
rykańskiemu jego Prezydentowi za udzielenie po-
parcia tej inicjatywie.
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— Dziękuje wszystkim członkom Wysokiej Ko-
misji Katyńskiej Kongresu i jej współpracownikom 
za pełną poświęcenia prace i dążenie do wykrycia 
prawdy, w czym zapewnia im swoje pełne poparcie 
pomoc.
— Zwraca się ze słowami wdzięczności do Ame-

rykanów polskiego pochodzenia i prosi ich, aby w dal-
szym ciągu wspierali Polskę w walce o wymierze-
nie sprawiedliwej kary barbarzyńskim mordercom 
i niszczycielom żywotnych sił narodu polskiego.
— Stwierdza z żalem, że niektóre koła na Zacho-

dzie wierne tchórzliwemu spiskowi milczenia w spra-
wie Katynia, głuche na głos sumienia i sprawiedliwo-
ści, wciąż obawiają się nie tylko sądzić zbrodniarzy 
ale nawet szukać prawdy o winowajcach zbrodni.
— Niemniej, pomimo  tych oporów  i  trudności. 

wyrażamy naszą głęboką i silną wiarę, że dzień sądu 
nad zbrodniarzami totalizmu jest niedaleki, że krew 
niewinnie przelana w Katyniu nie pójdzie na marne, 
a nadzieja złamania tyranii moskiewskiej i wyzwole-
nia narodów przez nią jarzmionych świta już nad kon-
tynentami Europy i Azji”.

Akademię zakończono odśpiewaniem hymnu na-
rodowego.

NABOŻEŃSTWA ŻAŁOBNE
Wczoraj, w niedzielę, w Brompton Oratory oraz 

w kościele ewangelickim przy Leighton Crescent zo-
stały odprawione nabożeństwa żałobne za dusze ofiar 
Katynia.

AUDYCJA B.B.C.
B.B.C. w audycji do Kraju nadało sprawozdanie 

z manifestacji żałobnej w Westminsterze oraz z prze-
biegu londyńskich przesłuchiwań komisji Kongresu 
i konferencji prasowej sumującej wyniki badań.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 95  
z 21 kwietnia, s. 1, 4.

WŚRÓD ŚWIADKÓW przesłuchanych przez 
komisję kongresową w Londynie znalazł się 

także profesor („Stalin wielkim budowniczym Polski“) 
Kot. Profesor — jak wiadomo — nim został ambasa-
dorem Bieruta w I Rzymie aby zająć się rozbijaniem 
2. Korpusu gen. Andersa, złożonego z niedoszłych ofiar 
Katynia, był w czasie wojny ambasadorem prawdzi-
wego rządu polskiego w Kujbyszewie, a później mi-
nistrem informacji w Londynie, właśnie w okresie 
odkrycia grobów katyńskich.

Komisja kongresowa taktownie wysłuchała prof. 
Kota na osobnym nocnym posiedzeniu tak, aby unik-
nąć obustronnie nieprzyjemnego spotkania profesora 
z innymi świadkami, lepiej pamiętającymi go z cza-
sów rzymskich, niż kujbyszewskich. Przesłuchanie 
przeciągnęło się do godziny 11.15 w nocy, ponieważ 
świadek na żadne pytanie nie odpowiadał krótkim 
„tak” lub „nie”, lecz występował z coraz to nowymi 
olbrzymimi dysertacjami.

* * *
Jak mi opowiadano — w ciągu pierwszych 15 minut 

jego zeznań odpowiedzi profesora w ogóle rozmijały 
się z zadawanymi pytaniami. Widać było, że świadek 

chce powiedzieć coś o co go nikt nie pyta. W piętnastej 
minucie profesor rzeczywiście dopiął swego i oświad-
czył, że gen. Sikorski bynajmniej nie zamierzał mia-
nować dowódcą wojsk polskich w Rosji gen. Andersa, 
lecz gen. Stanisława Hallera.

Dopiero złożywszy to tak ściśle z mordem katyń-
skim związane oświadczenie zaczął nasz profesor in-
teresować w tematem zadawanych mu pytań.

* * *
Najbardziej jednak osobliwy moment zeznań pro-

fesora nastąpił — jak słyszę — dopiero pod sam 
koniec, gdy przewodniczący zadał świadkowi trady-
cyjne pytanie, czy ma wyrobiony pogląd na temat od-
powiedzialności za mord katyński. Wśród poprzed-
nich świadków sprawa ta nie budziła wątpliwości. 
Toteż można sobie wyobrazić zdziwienie komisji, gdy 
prof. Kot zamiast jasno wyłożyć swój pogląd na tę 
sprawę wystąpił z długim wywodem, zakończonym 
stwierdzeniem, że odpowiedzialnością za mord obciąża 
Rosjan, ale.. 

— Ale co? — zapytali zaskoczeni tym zwrotem 
członkowie komisji.



1952	 „Dziennik	Polski	i	Dziennik	Żołnierza”

187

Na to prof. Kot rozpoczął ponowny wywód, z wyni-
kało, że wprawdzie mordu dokonali Rosjanie, ale stało 
się to... za pełną wiedzą Niemców!

Dobrze, że nie poszedł tak daleko, jak jego, to-
warzyszący mu zresztą podczas zeznań w komisji, 
nieoceniony Graf Adaś von Romer, który w swym 
wiekopomnym dziele pt. „Z Sikorskim i Mikołajczy-
kiem“ pisze o „dokonaniu zbrodni przez trockistów 
z NKWD, w porozumieniu z Niemcami”.

* * *
Przez trockistów, którzy oczywiście wymordowali 

Polaków w Katyniu na złość niezłomnemu przyja-
cielowi naszego narodu i „wielkiemu budowniczemu 
Polski“.

B Y WA L E C

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 95  
z 21 kwietnia, s. 4.

Frankfurt, 21. 4. — Komisja katyńska Kongresu 
USA rozpoczęła dziś przesłuchiwanie świadków we 
Frankfurcie.

W przeciwieństwie do Londynu, śledztwo  jest  tu 
publiczne. Komisja przesłuchuje świadków w gmachu 
sądu amerykańskiego, ograniczeniem jest zakazanie 
fotografom robienia fotografii niektórych, świadków, 
którzy pragną zachować anonimowość.

Jednym z najważniejszych świadków polskich, któ-
rzy będą przesłuchani we Frankfurcie, jest Józef Czap-
ski, który przybył tu z Paryża. P. Czapski opowie ko-
misji o swych poszukiwaniach podjętych z polecenia 

gen. Andersa i rozmowach, które odbył z dygnitarzami 
sowieckimi na temat zaginionych.

Ogółem oczekuje się przesłuchania we Frankfurcie 
ok. 40 świadków w tym kilku Polaków, kilku patolo-
gów różnych narodowości członków komisji między-
narodowej, która przeprowadziła badania w Katyniu 
w 1943 r., oraz ok. 30 Niemców.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 96  
z 22 kwietnia, s. 1.

Frankfurt, 22. 4. — Głównym świadkiem w pierwszym dniu przesłuchiwali komisji katyńskiej Kongre-
su we Frankfurcie był Józef Czapski, który twierdził, że mord dokonany został z rozkazu Stalina i Berii. 
Zeznawał również b. dowódca niemieckiego 537 pułku łączności oskarżonego przez Rosjan o przeprowa-
dzenie egzekucji.

Józef Czapski obszernie przedstawił komisji dzieje 
swoich daremnych poszukiwań za zaginionymi, pod-
jętych z polecenia gen. Andersa. Na zakończenie ze-
znań, przewodniczący komisji, kongresman Madden 
zadał świadkowi jak zwykle pytanie, jaki rząd uważa 
za odpowiedzialny za mord. Czapski odpowiedział: 
„Po pierwsze nie mam wątpliwości, że ci ludzie zamor-
dowani zostali przez Sowiety. Po drugie zapominamy 
często, że Rosja jest najbardziej scentralizowanym 
krajem  na  świecie,  jeśli  chodzi  o  wydawanie  roz-
kazów,  czy decydowanie  o  sprawach politycznych. 
Dlatego odpowiedzialność za tę zbrodnię nie ponosi 

jakiś sadysta z NKWD. Cała odpowiedzialność ciąży 
na Stalinie i Berii“.

Pierwszym spośród świadków niemieckich był 
55-letni b. pułkownik Wehrmachtu, Albert Bedenk, 
który dowodził 537 pułkiem łączności, pierwszą nie-
miecką jednostką, która ustanowiła kwaterę główną 
w lesie katyńskim w sierpniu 1941 r. w dwa miesią-
ce po ataku niemieckim na Rosję. Świadek określił 
jako „fałszywe pod każdym względem“ twierdzenie 
komunikatu sowieckiego, według którego 537 nie-
miecki „batalion roboczy“ dokonał mordu na ofice-
rach polskich.
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Wypytywany szczegółowo przez członków komisji, 
Bedenk powiedział, że przebywał w lesie katyńskim od 
lipca do listopada 1941 r. W czasie częstych spacerów 
po lesie on i jego bezpośredni dowódca widzieli małe 
kopce, ale nie zwrócili na to większej uwagi, ponieważ 
cały rejon był lekko falisty. Nie poczuł on żadnej nie-
przyjemnej woni i nie odniósł wrażenia, że kopce mogą 
stanowić świeżo wykopane groby. Nigdy nie otrzymał 
on żadnych rozkazów rozstrzelania oficerów polskich 
czy sowieckich, ani też nie widział w ogóle jakichkol-
wiek jeńców polskich. Nic mu nie wiadomo, by w oko-
licy działały hitlerowskie plutony egzekucyjne.

Bedenk powrócił do rejonu Katynia w sierpniu 
1943 r., ale nie widział żadnych zwłok, ponieważ groby 
zostały na nowo zamknięte.

LINIA TELEFONICZNA 
W drugim dniu przesłuchiwań zeznawał por. Rein-

hard von Eichborn, który służył w 537 pułku łączności. 
Opowiedział on komisji, że na rozkaz marsz, von Bock 
założył on specjalną  linię  telefoniczną  pomiędzy 
Warszawą, a Poznaniem na 6 tygodni przed inwazją 
Rosji, tak aby von Bock mógł porozumieć się z dowód-
cą 4 armii von Kluge bez ryzyka podsłuchu.

Eichborn słyszał na tej linii rozmowę obu marszał-
ków na temat rozkazu Hitlera rozstrzeliwania komisa-
rzy sowieckich. Bock i von Kluge uważali ten rozkaz 
za niezgodny z honorem oficera niemieckiego i posta-
nowili naradzić się z dwoma innymi dowódcami w celu 
wspólnej interwencji u Hitlera.

Eichborn oświadczył, że nigdy nic nie słyszał o roz-
strzeliwaniu jakichkolwiek jeńców polskich do chwili 
odkrycia grobów w 1943 r. W tym momencie nie był 
on w rejonie Katynia.

Gen. Oberhaeusser, szef łączności środkowej grupy 
armii w rejonie Smoleńska w 1941 r. oświadczył, że 
nigdy nie było żadnych egzekucji. Jest on pewny, że 
537 pułk łączności nie ma nic wspólnego ze zbrodnią.

Mówiąc o komunikacie sowieckim świadek powie-
dział, że „Rosjanie wydają się mieć wiele fantazji“. 
Widział on zwłoki odkopane w 1943 r. „Byłem bardzo 
zdziwiony, że zwłoki były tak dobrze ubrane. Większość 
nosiła płaszcze zimowe i dobre buty. Miałem wrażenie, 
że egzekucje odbyły się w pośpiechu. W kieszeniach 
pozostawiono kosztowności, czego Rosjanie normalnie 
nie czynią“.

Świadek zapewnił, że nigdy nie otrzymał, ani nie 
wydał rozkazu rozstrzeliwania jeńców polskich, ani 
też nie słyszał pogłosek o jakichkolwiek egzekucjach 
w lesie katyńskim do chwili rozpoczęcia poszukiwań 
grobów w marcu 1943 roku.

Następnym świadkiem ma być płk. Ahrens, który 
20 października 1941 r. przejął dowództwo nad 537 
pułkiem łączności (zniekształcone jego nazwisko figu-
ruje w komunikacie sowieckim).

Trzej spośród świadków, Oberhaeusser, Ahrens 
i von Eichborn wydali wczoraj wieczorem wspólne 
oświadczenie dla prasy, które głosi, że stają przed ko-
misją ponieważ sprawa Katynia dotyka honoru i repu-
tacji Wehrmachtu i ponieważ pragną przyczynić się do 
przywrócenia dobrych stosunków polsko-niemieckich.

Wszyscy ci oficerowie składali zeznania przed 
Trybunałem Międzynarodowym w Norymberdze. 
Oświadczają oni teraz, że „być może Trybunał musiał 
zachować milczenie w 1946 r. na temat zarzutów ro-
syjskich jakoby niemiecki batalion przeprowadził ma-
sową masakrę, ponieważ w tym czasie ustalono już, że 
Niemcy nie ponoszą winy za mord w Katyniu“.

Jednym ze świadków, którego zeznania oczekiwa-
ne są ze szczególnym zainteresowaniem, jest dr. Ro-
bert Kempner, zastępca prokuratora amerykańskiego 
w procesie norymberskim.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 97  
z 23 kwietnia, s. 1, 4.

Frankfurt, 23. 4. — Po przesłuchaniu w pierwszym dniu badań przez komisję katyńską Kongresu grupy 
świadków, wśród których znajdował się Józef Czapski i byli oficerowie niemieccy w tym dwóch generałów, 
przystąpiono do przesłuchiwania dwóch patologów, b. ministra niemieckiego i amerykańskiego eksperta od 
dokumentów.

Zeznania składali członkowie Międzynarodowej 
Komisji Lekarskiej, która z inicjatywy władz niemiec-
kich przeprowadzała badania grobów w lesie katyń-
skim w kwietniu 1943 r. W skład komisji wchodziło 
12 ekspertów z 12 państw Europy, głównie profesorów 

medycyny sądowej i anatomii patologicznej, wśród 
których znajdowali się dwaj świadkowie przesłuchi-
wani dzisiaj przez komisję katyńską Kongresu. Byli to: 
Duńczyk dr Tramsen, członek Instytutu Medycyny 
Sądowej w Kopenhadze i Węgier dr Florenz Orsos, 
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profesor medycyny sądowej w Budapeszcie. Komi-
sja ekspertów, po zbadaniu grobów katyńskich ogło-
siła 30 kwietnia 1943 w Smoleńsku długi raport. Na 
podstawie badania zwłok komisja stwierdziła, że po-
wodem śmierci ofiar były we wszystkich wypadkach 
strzały w tył głowy; z zeznań świadków, listów i nota-
tek, gazet itd. znalezionych przy zwłokach wynika, że 
egzekucje odbyły się w marcu i kwietniu 1940 roku.

Spośród dalszych świadków niemieckich komisja 
powołała dr. Wilhelma Zeitza, b. ministra zdrowia 
i opieki społecznej za czasów wojny. Następnie składał 
zeznania Paul R. Sweet, Amerykanin, przewodniczący 
alianckiej komisji badania dokumentów znalezionych 
w archiwach, zdobytych podczas wojny

DATY DOKUMENTÓW
Były generał niemiecki, Rudolf von Gersdorff, szef 

wywiadu zgrupowania armii niemieckich ,,Centrum” 
na wschodnim froncie, oświadczył, że miał on polecone 
zająć się dochodzeniami w sprawie śmierci oficerów 
polskich oraz ekshumacją ich zwłok w lesie katyń-
skim. Gen. Gersdorff przypomniał, że przy zwłokach 
znaleziono wiele dokumentów. Najpóźniejszą datą na 
tych dokumentach był koniec marca lub też początek 
kwietnia 1940 r. W tym czasie Rosjanie zajmowali te 
tereny. Generał przedstawił komisji katyńskiej w jaki 
sposób żołnierze polscy byli mordowani wystrzałem 
w tył głowy.

Następny świadek płk. Friedrich Ahrens oświadczył, 
iż był dowódcą 537 pułku łączności od października 1941 
r. Płk. Ahrens zaprzeczył twierdzeniom komunikatu so-
wieckiego jakoby dowodził pułkiem w tym czasie, gdy 
mordowano oficerów polskich w Katyniu. Pułkownik 
twierdzi, że przebywał wtedy w mieście Halle w Sakso-
nii i może powołać setki świadków, którzy tę okolicz-
ność potwierdzą. Komunikat sowiecki twierdził, że Po-

lacy zostali zamordowani przez żołnierzy niemieckich 
z 537 pułku łączności którego dowództwo stało w lesie 
katyńskim.

Ekspert amerykański Paul R Sweet przedstawił 
fotograficzny odbitkę memorandum ministra spraw 
zagranicznych Rzeszy von Ribbentropa, wysłane do 
ambasady niemieckiej w Madrycie, w związku z orga-
nizowaniem międzynarodowej komisji lekarskiej Rib-
bentrop uskarża się w tym memorandum na to, że rząd 
hiszpański wpłynął na dr. Piga, b. lekarza hiszpań-
skiego dworu królewskiego, aby ten nie przystąpił do 
komisji. Piga jako powód swej odmowy podał, że jest 
chory. To stanowisko rządu hiszpańskiego Ribbentrop 
określa w memorandum jako „niezrozumiałe“ i poleca 
ambasadorowi aby zakomunikował rządowi tę opinię.

P. Sweet przedstawił również inny dokument z ar-
chiwów kancelarii Ribbentropa. Jest to instrukcja 
polecająca niemieckim poselstwom w Bernie i Buda-
peszcie, aby poszukiwały „poważnych Polaków“, prze-
bywających uchodźctwie, o których wiadomo że mają 
„anty-bolszewickie i anty-semickie poglądy“.

Świadek niemiecki Hans Bless sprawił niespodzian-
kę komisji, składając ukłon hitlerowski. Biesa oświad-
czył, że widział pamiętnik znaleziony przy zwłokach 
jednego z zamordowanych w Katyniu Polaków. Ostat-
nia data w tym pamiętniku była: 20 kwietnia 1940 roku.

Zapytany dlaczego tak dobrze pamięta tę datę, Bless 
odpowiedział: „To był dzień urodzin Hitlera“. Sprawę 
tę omawiał on z kolegami. „Przypuszczaliśmy, że Sta-
lin nakazał to morderstwo jako prezent urodzinowy 
dla Hitlera“ — oświadczył Bless.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 98  
z 24 kwietnia, s. 1, 4.

Frankfurt, 24. 4. — Niektóre szczegóły wielkiego procesu 12 zbrodniarzy niemieckich w Norymberdze, 
w którym skazano 1 października 1946 na śmierć przez powieszenie Goeringa, Ribbentropa. Franka i innych 
dygnitarzy hitlerowskich, zostaną przypomniane podczas przesłuchania przez komisję katyńską, Kongresu, 
Amerykanina dr Roberta Kempnera, który był zastępcą prokuratora USA w tym historycznym trybunale. 

Jak wiadomo, akt oskarżenia przeciw 12 dygnita-
rzom hitlerowskim zawierał lakoniczne ujęte w kilku-
nastu zaledwie słowach, oskarżenie ich wymordowa-
nie oficerów polskich w Katyniu. W wyroku jednak 
trybunału norymberskiego sprawa Katynia została 
pominięta charakterystycznym milczeniem i przez to 
pozostaje nadal otwarta.

Dr Kempner ma złożyć zeznanie na okoliczność sta-
nowiska Trybunału Norymberskiego wobec dowodów 
przedstawionych  temu  sądowi w  sprawie  zbrodni 
katyńskiej.

Trzej generałowie niemieccy, którzy składali zezna-
nia przed komisją katyńską, ogłosili w ub. poniedziałek 
wspólne oświadczenie dla prasy, które podkreśla m.in.: 
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„Być może Trybunał Norymberski zachował milczenie 
ponieważ stwierdzono, że Niemcy nie ponoszą winy“.

Zaznaczyć należy, że komisja katyńska przesłu-
chała w tym tygodniu tych samych świadków nie-
mieckich, którzy w początkach lipca 1946 r. składali 
przed Trybunałem w Norymberdze zeznania na oko-
liczność zbrodni katyńskiej. Byli to: por. Eichborn, 
oficer łączności ze sztabu zgrupowania armii „Cen-
trum” na froncie wschodnim, który był we wrześniu 
1941 r. w Katyniu, gen. Oberhausser, dowódca wojsk 
łączności zgrupowania „Centrum“ i płk. Ahrens, dowód-
ca 537 pułku łączności.
(W  lipcu  1946  r.  przesłuchani  zostali  również 

przez Trybunał w Norymberdze świadkowie powo-
łani przez stronę sowiecka. Bułgar Markow lektor 
medycyny sądowej na uniwersytecie w Sofii należał 
do składu międzynarodowej komisji lekarskiej po-
wołanej  przez Niemców do  zbadania  zbrodni  ka-
tyńskiej. Markow zeznał przed Trybunałem w No-
rymberdze, że między członkami komisji lekarskiej 
istniały różnice poglądów co do okresu czasu w ja-
kim  zwłoki  leżały  pochowane w  lasku katyńskim. 
Drugim  świadkiem  powołanym  przez  stronę  so-
wiecką był dyrektor obserwatorium w Smoleńsku, 
Bazylewski, który wyraził przypuszczenie że ofice-
rów polskich zamordowali Niemcy. Podobną opinie 
wyraził trzeci świadek sowiecki, prof. Prozorowskij, 
ekspert medycyny sądowej).

ZEZNANIA DR. TRAMSENA
Na wczorajszym posiedzeniu zeznawał przed komi-

sją ekspert duński, dr. Tramsen, wykładowca Insty-
tutu Medycyny Sądowej w Kopenhadze. Dr. Tramsen 

oświadczył, że w czasie gdy był członkiem międzyna-
rodowej komisji lekarskiej w 1943 r., powołanej przez 
władze niemieckie, należał do duńskiego ruchu oporu. 
Został on następnie aresztowany przez hitlerowców 
i przesiedział w więzieniu rok. Jest wrogiem Niemców.

12 członków, lekarzy wchodzących w skład mię-
dzynarodowej komisji lekarskiej, która zbadała, groby 
w Katyniu w 1946 r., jednomyślnie doszło do wniosku, 
że żołnierze polscy zostali zamordowani przez Rosjan 
w 1940 roku — oświadczył dr Tramsen wobec komi-
sji. Dr Tramsen dokonał badania 9  zwłok  spośród 
800, które zostały ekshumowane. Badanie lekarskie 
wyklucza możliwość aby oficerowie polscy zostali za-
mordowani przez Niemców na jesieni 1941 r., tak jak 
twierdzą Rosjanie, ponieważ zwłoki były pogrzebane 
o wiele wcześniej. Morderstwo i pogrzebanie zwłok 
odbyło się w czasie zimy, a może wczesnej wiosny.

Dr. Tramsen oświadczył iż mimo niechęci jaką miał 
do Niemców i mimo tego, że przesiadywał rok w wię-
zieniu niemieckim jego  honor  lekarski  zmuszał  go 
złożenia  świadectwa,  które  popierało  stanowisko 
niemieckie w sprawie zbrodni katyńskiej.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 99  
z 25 kwietnia, s. 1, 4.

Frankfurt,  25.  4. —  Sędzia  sowiecki,  członek  Trybunału  Norymberskiego,  nie  sprzeciwił  się  temu, 
aby w wyroku skazującym dygnitarzy hitlerowskich za zbrodnie wojenne, pominięto sprawę Katynia — 
oświadczył dr Robert Kempner, b. zastępca prokuratora amerykańskiego w Norymberdze, zeznając wczoraj 
przed komisją katyńską Kongresu.

W akcie oskarżenia przeciw 12 głównym niemieckim 
zbrodniarzom wojennym (Goering, Keitel, Ribbentrop, 
Frank i inni) na żądanie  strony sowieckiej wniesiono 
sprawę zbrodni katyńskiej w formie jednego zdania:

„11.000 oficerów polskich, jeńców wojennych zostało 
zabitych we wrześniu 1941 r. w lasku katyńskim pod 
Smoleńskiem“. Zbrodni tej, jak twierdził akt oskarże-
nia, na wniosek sowiecki, dokonać mieli Niemcy.

Zgodnie z procedurą Trybunału w Norymberdze, 
ustaloną w Londynie, Rosjanie mieli dostarczyć dowo-
dów zbrodni wojennych popełnionych przez Niemców, 
które wydarzyły się w Europie wschodniej a także 
w Katyniu — oświadczył Kempner.

Rosjanie jednak zignorowali sami w dalszym po-
stępowaniu oskarżenie Niemców o zbrodnię katyńską 
i sprawa ta nie została wymieniona w wyroku skazują-
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cym zbrodniarzy niemieckich, wydanym przez Trybu-
nał w Norymberdze 1 października 1946 r. W Trybu-
nale zasiadali sędziowie 4 państw: W. Brytanii, USA, 
Francji i Rosji. Również prokurator rosyjski w Norym-
berdze w swym przemówieniu oskarżycielskim po-
minął milczeniem oskarżenie Niemców o zbrodnię 
katyńską.

Kiedy przewodniczący komisji katyńskiej Kongre-
su zapytał Kempnera dlaczego, jego zdaniem, Rosjanie 

nie popierali oskarżenia Niemców o zbrodnię katyńską 
podczas przewodu sądowego w Norymberdze — świa-
dek nie chciał wypowiedzieć swej opinii, jednak wyra-
ził się, iż w jego przeświadczeniu, stanowisko Rosjan 
„wyglądało co najmniej bardzo zabawnie“.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 100  
z 26 kwietnia, s. 1.

Frankfurt, 27. 4. — Prace komisji katyńskiej Kongresu we Frankfurcie dobiegają końca. Komisja przesłu-
chała dwóch nowych świadków Rosjanina i Szweda.

Rosjanin, Mateusz Skargiński zeznał, iż był za-
ciągnięty do wojska niemieckiego. Opowiedział on 
o swych rozmowach, w pierwszych miesiącach 1940 r. 
z sowieckimi urzędnikami i mieszkańcami okolic lasku 
katyńskiego. Świadek zeznaje, iż w rozmowach tych 
powiedziano mu, iż na początku 1940 r. widziano trans-
porty jeńców polskich, kierowane do lasku katyńskie-
go, ale nikt później nie widział, aby któryś z jeńców 
opuszczał ten lasek.

Dziennikarz szwedzki Jaederlund, oświadczył, iż 
należał do zespołu neutralnych dziennikarzy, którzy 
odwiedzili Katyń w 1943 r. Niemcy, stwierdził Jaeder-
lund, dali dziennikarzom wszelkie ułatwienia jeżeli 
chodzi o zbieranie materiałów dotyczących zbrodni.

Dziennikarze korzystali z całkowitej swobody ru-
chów.

Jaederlund zeznaje, iż rozmawiał z ludnością rosyj-
ską, zamieszkałą w pobliżu lasku katyńskiego. Rosjanie 
opowiadali mu, że słyszeli przeraźliwe krzyki w lasku 
w  kwietniu  i  w maju  1940  r. Dziennikarz szwedzki 
twierdzi, iż na podstawie tego co widział i słyszał, jest 
on „absolutnie  przeświadczony  o  tym,  że  zbrodnię 
popełnili agenci NKWD“.

Komisja katyńska nie ogłosiła żadnej decyzji w spra-
wie wciągnięcia do protokółu zeznania Niemca Blessa, 
żołnierza należącego do oddziału, który stacjonował 
w lasku katyńskim.

Bless, stając przed komisją katyńską, pozdrowił ją 
ukłonem hitlerowskim. Poseł do Izby Reprezentantów 
Machrowicz oświadczył po ukończeniu zeznań Blessa, 
iż nie złożył on przysięgi zgodnie z procedurą Izby Re-
prezentantów, wobec czego powstaje zagadnienie, czy 
zeznania jego należy traktować jako zasługujące na 
wiarę. Poseł Machrowicz zażądał aby komisja wypo-
wiedziała się w sprawie wciągnięcia zeznań Blessa do 
protokółu.

Świadek Bless przeprosił później komisję za swój 
ukłon hitlerowski oświadczając, że nie zdawał sobie 
sprawy z następstw, jakie zachowanie się jego może 
pociągnąć.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 101  
z 28 kwietnia, s. 1, 4.

Frankfurt, 28. 4. — Komisja katyńska Kongresu zakończyła w ubiegłą sobotę swe prace i powraca do 
Waszyngtonu. Komisja przesłuchała ogółem w Londynie i we Frankfurcie 56 świadków i zebrała setki do-
kumentów i dowodów rzeczowych, które posłużą jako podstawa do opracowania sprawozdania.

Raport ten przekazany zostanie Izbie Reprezen-
tantów w Waszyngtonie, która z kolei ma odesłać 
to sprawozdanie do ONZ w celu wszczęcia przez tę 
organizację odpowiedniej akcji.

Po zakończeniu przesłuchań świadków we Frank-
furcie, komisja katyńska zwołała konferencję prasową, 
podczas której przemawiali poszczególni członkowie 
komisji. Stwierdzili oni, że z dowodów, które zebrano 
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wynika, że w Rosji były dwa inne „Katynie”, dotych-
czas nie wykryte.

Między posłem p. Machrowiczem (demokrata) 
a posłem A. O‘Konskim (republikanin) wywiązała się 
na konferencji prasowej polemika na temat stanowi-
ska władz USA wobec sprawy Katynia.

Pos. Machrowicz oświadczył, że mimo coraz większej 
ilości dowodów, które zjawiły się zaraz po zakończeniu 
wojny stwierdzających, iż Rosjanie wymordowali 4.000 
oficerów polskich — nie przeprowadzono żadnego 
śledztwa, Pos. Machrowicz oskarżył Departament Stanu 
o ukrywanie raportów, zawierających dowody winy rosyj-
skiej w sprawie Katynia. „Raporty te były ukryte. Nie 
można ich było znaleźć. Znalazły się dopiero wsku-
tek energicznych wysiłków komisji katyńskiej popar-
tej  specjalnym zarządzeniem prezydenta Trumana“. 
Pos. Machrowicz zapowiedział, że gdy komisja wróci do 
Stanów Zjednoczonych rozpocznie się „druga seria do-
chodzeń”. „Bardzo mnie interesuje, dlaczego ukrywano te 
informacje“ — oświadczył p. Machrowicz zaznaczając: 
„Jest rzeczą bardzo dziwną, że gen. Eisenhower nigdy nie 
usiłował w jakiś sposób wyjaśnić tej zbrodni”.

Na wywody p. Machrowicza odpowiedział poseł 
O‘Konski stwierdzając: „Eisenhower jest dowódcą-żoł-
nierzem”. Sprawa ustalenia winy za zbrodnię w lesie 
katyńskim należała do trybunału norymberskiego i nie 

ma nic wspólnego z dowództwem wojskowym. Gen. 
Eisenhower nie ma nic wspólnego z tą sprawą, a więc 
nie można mu stawiać zarzutu zaniedbania“. Kongres-
man O‘Konski krytykował trybunał norymberski zapy-
tując, dlaczego w wyroku tego trybunału nie ustalono 
odpowiedzialności za zbrodnię katyńską.

Na argumenty O’Konskiego odpowiedział z kolei 
pos. Machrowicz broniąc trybunału norymberskiego. 
Oświadczył on, iż fakt, że trybunał nie uznał Niemców 
winnych zbrodni katyńskiej jest dowodem bezstron-
ności przewodu  sądowego. Rosjanie — oświadczył 
p. Machrowicz — wnieśli sprawę zbrodni katyńskiej 
przed trybunał norymberski i Rosjanie zrzekli się 
oskarżenia, gdy okazało się, że powołani przez nich 
świadkowie nie dali przekonywających dowodów.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 102  
z 29 kwietnia, s. 1, 4.

W niedzielę, dnia 11 maja br. społeczeństwo polskie 
z Leicester i okolicy obchodziło 12 rocznicę zbrodni 
katyńskiej. Obchód organizował specjalnie wyłoniony 
Komitet w oparciu o organizacje: Zrzeszenie Polskich 
Studentów w Leicester i Stowarzyszenie b. Sowieckich 
Więźniów Politycznych, koło „Leicester“.

W dniu obchodu o godz. 12.15 w poł. w kościele 
Holy Cross, miejscowy polski duszpasterz, ks. E. Frąc-
kowiak odprawił mszę św. na intencję ofiar mordu 
i wygłosił okolicznościowe kazanie.

Przed kościołem komitet przypinał kokardki o bar-
wach narodowych z czarną krepą w środku. Rozdano 
również około 800 ulotek propagandowych w języku 
polskim i angielskim.

Akademia w teatrze YMCA o godz. 4 po poł. sta-
ła się wielką manifestacją żałobną. Salę, posiadającą 
600 miejsc, wypełnili szczelnie mieszkańcy Leicester, 
okolicznych miejscowości i polskich osiedli: Husband 
Bosforth, Lubenham, Melton Mowbray i Ashby Folville.

Zebranych przywitał przewodniczący komitetu, 
p. St. Bielski, po czym 1-minutową ciszą 1 powstaniem 
z miejsc uczczono pamięć zamordowanych żołnierzy.

Z dużym zainteresowaniem słuchano ciekawego 
referatu dra Z. Stahla, delegata Stow. b. Stow. Więź. 
Polit. z Londynu pt. „Sprawa zbrodni katyńskiej na te-
renie międzynarodowym”.

Następnie została odczytana rezolucja, którą przy-
jęto hucznymi oklaskami.

W części literacko-muzycznej wystąpili: pp. Emilia 
Pawlak, Wiesławą Trzepacz, Z. Hołyński, K. Zaturow-
ski (deklamacje), Dorothy Fieldhouse (fortepian), John 
Fieldhouse (skrzypce) i A. Szajek (fortepian).

Głębokie wrażenie wywarła na obecnych scena 
„Zapalenie Znicza“ z udziałem pp. Wiesławy Trzepacz, 
Z. Hołyńskiego, A. Szajka i K. Zaturowskiego.

Na zakończenie odśpiewano hymny narodowe polski 
i brytyjski.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 121  
z 21 maja, s. 3.
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Nowy Jork 11. 6. — Poruszenie w kołach polskich w Ameryce wywołały rewelacje jednego z najbardziej 
znanych publicystów amerykańskich na temat nowych dowodów zamazywania sprawy katyńskiej w czasie 
wojny. 

Od kilku dni publicysta koncernu Hearsta, Pegler, 
omawia zapiski b. ambasadora USA w Moskwie adm. 
Standleya. Ujawnił on m.in., że natychmiast po przy-
jeździe do Moskwy w kwietniu 1942 r. ambasador 
otrzymał depeszę z Departamentu Stanu polecającą 
mu, by nie omawiał ze Stalinem ani z Mołotowem 
całego szeregu spraw, przy czym jedną z nich była 
sprawa  poszukiwania  zaginionych  oficerów  pol-
skich. Był to okres, kiedy jeszcze mord katyński nie 
był znany.

Adm. Standley miał stanąć na stanowisku, że nie 
może się zgodzić na tego rodzaju ograniczenie jego 
funkcji ambasadorskich, ale na protest swój nie otrzy-
mał z Waszyngtonu żadnej odpowiedzi. Dopiero po 
latach Standley dowiedział się, że Roosevelt z pominię-
ciem jego wystosował prywatny list do Stalina, w któ-
rym domagał się wysłania Mołotowa do Waszyngtonu 
wyjaśniając jakoby: „Potrzeba mi Pańskiej rady zanim 
zdecydujemy się na wspólną akcję militarną“. 
W Kongresie  kongresman  Philbin  wystąpił  nie-

dawno  z  atakiem  na  propagandę  amerykańską 
w czasie wojny i po wojnie, oskarżając ją o milczenie 
na temat Katynia.

Kongresman Philbin podkreślił w szczególności, 
że „Głos Ameryki“ konsekwentnie zachowywał mil-
czenie w sprawie ogłoszonych po wojnie faktów wska-
zujących na winę Rosji. Przytoczył on fakt, że „Głos 
Ameryki” ocenzurował przemówienie Józefa Czap-
skiego  i  nie pozwolił mu na mówienie  o  sprawie 
Katynia.

Philbin zażądał wpisania do „Congresional Record“ 
artykułu sekretarza komitetu amerykańskiego dla zba-
dania mordu katyńskiego Epsteina pt. „Katyń, a Głos 
Ameryki“. W artykule tym Epstein opisuje jak w lutym 
1949 przedłożył „Voice of America“ materiały w spra-
wie katyńskiej. Po 10 tygodniach otrzymał odpowiedź 
głoszącą krótko: „W obecnym trudnym czasie zdecy-
dowano nie robić użytku z Pańskiego materiału“, Kie-
dy powstał amerykański komitet dla zbadania mordu, 
„Głos Ameryki“ nadal milczał dopiero w maju 1951 r. 
po raz pierwszy podjął sprawę katyńską.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 140  
z 12 czerwca, s. 1, 4.

Waszyngton, 2. 7. — Raport Komisji Katyńskiej Kongresu oskarża Rosję o zamordowanie 15 tysięcy 
oficerów polskich  i  stwierdza,  że  te  same metody mordowania  jeńców  stosowane  są  przez  komunistów 
w Korei.

Członek Komisji kongresman O‘Konski oświadczył 
dziennikarzom, że komisja po przesłuchaniu  150 
świadków w Ameryce, w Londynie i we Frankfurcie 
doszła  do  jednomyślnego wniosku  co  do  odpowie-
dzialności Rosji. 
Raport Komisji przedstawiony zostanie dziś lub 

jutro Izbie Reprezentantów. Ma on zawierać zale-
cenia  Komisji  w  sprawie  dalszego  postępowania 
przeciw Rosji na Zgromadzeniu ONZ i w Trybunale 
Międzynarodowym, jak również śledztwa międzyna-
rodowego na temat innych okrucieństw sowieckich.

Na konferencji prasowej kongresman O’Konski 
stwierdził, że raport podkreśla, iż przynajmniej pod 
dwoma względami metody komunistyczne w Korei 
stanowią dokładne powtórzenie praktyk odkrytych 
w śledztwie katyńskim. Z jednej strony podobna jest 
metoda zabijania ofiar, z drugiej — wykręty w cza-
sie rokowań w Panmunjom, jeśli chodzi o to, gdzie 
się znajdują zaginieni jeńcy. O’Konski podkreślił, że 
zamordowani Polacy, mieli ręce związane za plecami 
i zastrzeleni zostali strzałami w tył potylicy. Ta sama 
technika użyta została przeciw Amerykanom w Korei.



Zbrodnia Katyńska w polskiej prasie niepodległościowej w Wielkiej Brytanii z lat 1943-1956...

194

Komisja Katyńska — wywodził dalej O‘Konski 
— ustaliła, że, mord w Katyniu nastąpił na wiosnę 
w 1940 r. Jednakże w rozmowach polsko-sowieckich 
po 1941 r. Rosjanie zapewniali, że wszyscy jeńcy zo-
stali zwolnieni i nie wspominali o tym, że obozy znaj-
dywały się w okolicy Smoleńska, jak to twierdzili po 
odkryciu grobów przez Niemców w 1943 roku. 

O‘Konski stwierdził że raport Komisji  zwraca 
uwagę  na  podobne  unikanie  jasnej  odpowiedzi 
w  Panmunjom,  gdy delegacja sojusznicza usiłuje 
ustalić gdzie są zaginieni jeńcy alianccy, być może 
z tego samego powodu. Raport przypomina, że gen. 
Ridgway meldował iż 8 tysięcy Amerykanów mogło 
paść ofiarą komunistów i że brak jest do tej pory ponad 
60 tysięcy żołnierzy południowo-koreańskich.

Komisja uznała że groby katyńskie zawierają jedynie 
część zwłok pomordowanych Polaków — mówił dalej 
O‘Konski. Dalszych 5 — 6 tysięcy pochowanych jest 

prawdopodobnie pod Charkowem, a reszta zwłok 
znajduje się na dnie morza Białego.

Komisja Katyńska nie zakończyła jeszcze rozważa-
nia zarzutów, że władze amerykańskie ukryły raporty 
stwierdzające winę Rosjan za Katyń aby nie drażnić 
sojuszników z czasów wojny, — powiedział kongres-
man O’Konski.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 158  
z 3 lipca, s. 1.

Waszyngton, 3. 7. — Zgodnie z przewidywaniami zalecenia komisji katyńskiej Kongresu, która ogłosiła 
wczoraj swój raport o wynikach prowadzonego śledztwa, zmierzają do poruszenia sprawy zamordowania 
15.000 Polaków w ONZ.

Raport formułuje następujące zalecenia:
1)  Kongres  zwrócić  się  ma  do  prezydenta,  by 

przesłał raport komisji do ONZ;
2) Kongres zwraca się do prezydenta, by polecił 

delegacji  amerykańskiej  na  Zgromadzeniu  Ogól-
nym NZ domagać się rozpatrzenia sprawy,
3) na Zgromadzeniu NZ delegaci Stanów Zjedno-

czonych winni zabiegać o przedłożenie sprawy Mię-
dzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości,
4) powinna być utworzona międzynarodowa ko-

misja dla zbadania innych mordów masowych oraz 
zbrodni przeciw ludzkości.

Komisja w całym swoim raporcie kładzie nacisk 
na to, że mord katyński nie jest zbrodnią odosobnioną. 
Stwierdza ona, że jeśli chodzi o Polaków w ZSSR, to 
istnieją przynajmniej dwa dalsze Katynie: komisja do-
szła mianowicie do wniosku, że jeńcy z obozu w Sta-
robielsku wymordowani zostali w okolicy Charkowa 
i że dalsze tysiące Polaków z obozu w Ostaszkowie za-
ładowano na barki na morzu Białym, które następnie 
zatopione zostały ogniem artylerii rosyjskiej.

Komisja (jak donosiliśmy wczoraj) wywodzi da-
lej, że „Katyń mógł  stanowić wzór dla Korei. Tak 
samo jak Rosja przez dwa lata nie udzielała informacji 

o zaginionych oficerach polskich, tak po dziś dzień 
komuniści w Korei nie wyliczyli się z wielu tysięcy 
wziętych do niewoli żołnierzy NZ”.

Rozważając motywy mordu, raport komisji stwier-
dza, że już na jesieni 1939 r. wkrótce po „zdradzieckiej 
inwazji terytorium Polski przez Rosję, Sowiety plano-
wały w sposób zbrodniczy wyniszczenie intelektual-
nych kół kierowniczych polskich“.

„Nie ulega wątpliwości, że masakra stanowiła świa-
domy manewr dla usunięcia wszystkich przywódców 
polskich, którzyby mogli następnie przeciwstawić 
się sowieckim planom komunizowania Polski“, — 
oświadcza komisja.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 159 z 4 lipca, s. 1.
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W. Brytania powinna poprzeć wysiłki na rzecz przedłożenia sprawy mordu katyńskiego przez Zgroma-
dzenie ONZ Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości — głosi wniosek złożony w Izbie Gmin.

Autorem wniosku jest niestrudzony orędownik 
sprawy polskiej w parlamencie brytyjskim prof. Do-
uglas Savory, który pierwszy bodaj spośród parlamen-
tarzystów brytyjskich, już w 1943 r. podejmował akcję 
w sprawie Katynia.

Już w czwartek wieczorem, natychmiast po ogłosze-
niu w Waszyngtonie raportu komisji katyńskiej Kon-
gresu, prof. Savory zgłosił swój wniosek, który brzmi 
następująco:
„Zdaniem Izby rząd brytyjski powinien udzielić 

instrukcji  delegacji  brytyjskiej  do Narodów Zjed-
noczonych  by  popierała  delegację  amerykańską 
przy przedłożeniu Zgromadzeniu Ogólnemu rapor-
tu  specjalnej  komisji  Izby Reprezentantów,  opisu-
jącego  śledztwo w  sprawie mordu  dokonanego  na 
oficerach polskich w lesie katyńskim oraz by popie-
rała delegację Stanów Zjednoczonych w żądaniu by 
Zgromadzenie Ogólne  podjęło właściwe  kroki  dla 
wysunięcia sprawy przed Międzynarodowym Try-
bunałem Sprawiedliwości”.

Jak widać z powyższego tekstu, prof. Savory zakła-
da jako rzecz pewną, że zalecenia komisji katyńskiej 
przyjęte zostaną przez Kongres i że na tej podstawie 
prezydent poleci delegacji amerykańskiej by żądała 
rozpatrzenia sprawy przez Zgromadzenie NZ i przed-
łożenia jej przed trybunałem w Hadze

Wniosek prof. Savory będzie zapewne rozpatrzo-
ny w przyszłym tygodniu. Pokaże się wówczas jakie 

jest stanowisko rządu brytyjskiego wobec śledztwa 
na temat mordu katyńskiego. O ile wiadomo komi-
sja katyńska Kongresu nie zwracała się do premiera 
Churchilla o materiały będące w posiadaniu rządu 
brytyjskiego; prywatna próba nakłonienia premiera by 
wypowiedział się w sprawie mordu i zakomunikował 
komisji posiadane z czasów wojny informacje, podjęta 
przez sekretarza komitetu do zbadania mordu katyń-
skiego, nie dała rezultatów.
Na  ogół  opinia  brytyjska  nie  okazuje większego 

zainteresowania dla prac komisji katyńskiej i jej ra-
portu. Spośród pism brytyjskich tylko „Daily Telegraph“ 
i „Times“ podały obszerniejsze informacje o raporcie. 
Żadne pismo nie opublikowało do tej pory komentarza 
redakcyjnego.

Z Ameryki nadeszły dalsze szczegóły raportu ko-
misji katyńskiej. Na uwagę zasługuje m.in. wyrażona 
przez komisję opinia, że jednym z powodów kampa-
nii propagandowej podjętej przez Sowiety na temat 
rzekomej wojny bakteriologicznej była chęć odwró-
cenia  uwagi  społeczeństw  za  żelazną  kurtyną  od 
prac komisji.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 160  
z 5 lipca, s. 1, 4.

Waszyngton, 8. 7. — Członkowie komisji katyńskiej Kongresu mają już plany akcji na wypadek, gdyby 
zaprojektowana w raporcie komisji akcja w ONZ nie dała rezultatów.

Członek komisji Furcolo, przemawiając w Izbie Re-
prezentantów wysunął  postulat  powołania między-
narodowej komisji  dla wydania werdyktu w  spra-
wie mordu katyńskiego.

Kongresman Furcolo omawiając na posiedzeniu 
Izby raport komisji katyńskiej, oświadczył, że komisja 
postanowiła nie czekać na zakończenie całości swo-

ich prac, które obejmą również zbadanie czy prawda 
o Katyniu została celowo ukryta, i przedstawiła ra-
port w nadziei, że Kongres natychmiast działać będzie 
zgodnie z jej zaleceniami.

Jak wiadomo, zalecenia komisji obejmują żądanie, 
by prezydent przedstawił materiały i wnioski komi-
sji  ONZ,  udzielając  delegatom  St.  Zjednoczonych 
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instrukcji,  by  przedstawili  sprawę Zgromadzeniu, 
i domagali się podjęcia akcji przed Międzynarodo-
wym Trybunałem Sprawiedliwości przeciw Związ-
kowi  Sowieckiemu  z powodu popełnienia zbrodni, 
stanowiącej naruszenie ogólnych zasad prawa.

Kongresman Furcolo w swoim przemówieniu pod-
kreślił, że Rosja sowiecka winna być zmuszona do 
wzięcia na siebie odpowiedzialności za głosowanie 
przeciw odpowiedniej rezolucji NZ, po czym dodał: 
„Jeśli Narody Zjednoczone  nie mogą  działać,  to 

prezydent  St.  Zjednoczonych  powinien  zabiegać 
o pomoc międzynarodowej komisji, złożonej z przed-
stawicieli narodów innych, niż Niemcy i Rosja, która 
to komisja zasiadałaby w charakterze sądu dla wy-
słuchania faktów o mordzie katyńskim, oceny ma-
teriału dowodowego, wyciągnięcia wniosków  i  sfor-
mułowania zaleceń, jakie uzna za konieczne w myśl 
wymagań sprawiedliwości“.

Jednocześnie p. Furcolo domagał się w imieniu ko-
misji zbadania przez Kongres, a jeśli to możliwe przez 
Narody Zjednoczone, czy mord katyński nie jest po 
prostu częścią kampanii ludobójstwa, prowadzonej 
przez komunistów przeciw wolnym narodom świata.

Kongresman Furcolo zakończył swoje przemówienie 
w Izbie przypominając, że przed paru miesiącami zwró-
cił się do prez. Trumana o podjęcie akcji międzynaro-
dowej i dodając: „Ponownie wzywam prezydenta do 
natychmiastowego działania. Mam nadzieję, że Ame-
rykanie w całym kraju dowiedzą się prawdy o Katyniu 
i przyłączą się do naszych wysiłków dla przedstawie-
nia  tej prawdy światu  i nalegania na wymierzenie 
sprawiedliwości. My, Amerykanie, musimy przejąć 
przywództwo w tej dziedzinie. To jest nasz obowią-
zek  wobec  ofiar  Katynia.  To  jest  nasz  obowiązek 
wobec bohaterskiej Polski. To jest nasz obowiązek 
wobec ludzkości“.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 163  
z 9 lipca, s. 1, 4.

[...]

PRZEGLĄDAJĄC pełny tekst raportu Komisji 
Katyńskiej Kongresu, uderzony byłem zdaniem, 

na które korespondenci wielkich agencji nie zwrócili 
uwagi, a które głosi:

„Narody Zjednoczone nie wypełnią swego obowiąz-
ku tak długo, dopóki nie wyłożą światu, że katynizm 
stanowi określony i diabelski plan totalitarny podboju 
świata“.

Katynizm! Bardzo słusznie próbuje Komisja ukuć 
nowe wyrażenie, które by czyniło z Katynia symbol 
pewnej metody postępowania. Wprawdzie po wojnie 
przyjęło się nowe pojęcie „genocide“, czyli ludobój-
stwa, ale jest to pojęcie szersze; dla jednej z głównych 
metod ludobójstwa nie ma lepszego określenia, niż 
właśnie katynizm.

Nie wiem, jakie będą polityczne następstwa raportu 
Komisji, ale niemałym rezultatem byłoby już przyjęcie 
się w świecie tego nowego wyrażenia.

* * *
Praca tych Polaków, którzy od lat zbierali materiały 

na temat mordu katyńskiego, nie poszła na marne.

Raport Komisji Kongresu przedrukowuje ze znane-
go wydawnictwa „Zbrodnia katyńska w świetle doku-
mentów“ zamieszczone tam mapy, przy czym na jednej 
z nich nie zmieniono nawet nazw polskich. Mam jednak 
nadzieję, że kongresmani domyślą się, iż Moskwa to 
Moscow!

Najwięcej miejsca raport nieoczekiwanie poświęca 
zeznaniom Józefa Mackiewicza, autora książki o mor-
dzie katyńskim w języku angielskim, który przesłu-
chiwany był jako rzeczoznawca na temat sprawozdania 
komisji sowieckiej. Na 30 stron raportu, z czego 20 stron 
przypada na zeznania świadków, zeznania Mackiewi-
cza wypełniają pełne dwie strony. 

B Y WA L E C

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 163 z 9 lipca, s. 4.
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ZDOŁAŁEM WCZORAJ zamienić kilka słów 
w Izbie Gmin z prof. Sir Douglas Savory, bar-

dziej jeszcze zajętym niż zwykle, jako że niestrudzenie 
zbiera podpisy pod swoim wnioskiem w sprawie akcji 
w ONZ na temat zbrodni katyńskiej.

„Wielu posłów nie słyszało w ogóle o raporcie komi-
sji Kongresu amerykańskiego i muszę każdemu szcze-
gółowo opowiadać o prowadzonym przez tę komisję 
śledztwie i jego wynikach“ — mówił mi Sir Douglas, 
jak zawsze, mimo swych 74 lat bardzo ruchliwy i ener-
giczny. Jasne jest, że całą duszę włożył w zorganizo-
wanie potężnej manifestacji parlamentu brytyjskiego 
w sprawie Katynia. Pasjonował się tą sprawą od prawie 
9 lat, już w 1944 r. rozesłał poufny memoriał, dotyczący 
mordu katyńskiego, który — jak słyszałem — dotarł 
również do króla Jerzego.

Prof. Savory ma wszelkie powody do zadowolenia 
z dotychczasowych wyników swej akcji. Pierwszego 
dnia zebrał podpisów drugiego już 17. Wśród podpisa-
nych posłów — listę ich podaje dziś Dziennik na stronie 
1-szej — figurują politycy obu partii: do tej pory 8 so-
cjalistów przyłączyło się do tej akcji. Jestem pewny, 
że dojdzie jeszcze dużo innych podpisów, jako że na li-
ście rzuca się w oczy brak kilku znanych bojowników 
o sprawiedliwość dla Polski, których widocznie jeszcze 
organizator akcji nie zdołał osiągnąć.

Nie wszyscy co prawda spośród nich mogą podpisać 
wniosek: jak mi wyjaśnił prof. Savory, członkowie rzą-
du nie mogą złożyć podpisu pod rezolucją skierowaną 
właśnie do rządu.

Albo dziś, albo w następny czwartek, prof. Savo-
ry na posiedzeniu Izby prosić będzie rząd o wyznacze-
nie czasu na debatę nad wnioskiem. Przewidywać trzeba 
niestety, że wobec przeładowania programu sesji, czas 
na. tę debatę nic będzie przyznany. W niczym jednak 
nie umniejsza to znaczenia wniosku, będącego przede 
wszystkim pewnego rodzaju gestem i symbolicznym.

* * *
Na tle sprawy raportu katyńskiego mam do zanoto-

wania fakt może drobny, ale znamienny. Oto w biule-
tynie prasowym rozsyłanym w poszczególnych krajach 
przez ambasadę amerykańską m.in. również w Lon-
dynie, zamieszczona została depesza Prezydenta R.P. 
do przewodniczącego Komisji Katyńskiej Maddena, 
z wyrazami wdzięczności za jej prace.

Chyba po raz pierwszy w oficjalnym wydawnictwie 
ambasady amerykańskiej mowa jest o „głowie polskie-
go rządu na wygnaniu“. Jeszcze niedawno byłoby to 
bodajże nie do pomyślenia.

Powoli coś się zmienia w świecie.
B Y WA L E C

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 164  
z 10 lipca, s. 4.

(Od korespondenta parlamentarnego)
Zgodnie  z przewidywaniami,  rząd odmówił przyznania  czasu na debatę nad wnioskiem zgłoszonym 

przez prof. Savory o akcję w ONZ w sprawie mordu katyńskiego.

Gdy Lord Tajnej Pieczęci Harry Crookshank, któ-
ry jest przywódcą Izby Gmin, przedstawił porządek 
dzienny obrad na nadchodzący tydzień, prof. Douglas 
Savory zwrócił się o wyznaczenie czasu na dyskusję 
wniosku podkreślając, że podpisany on został przez 
dużą  liczbę  posłów  zarówno  z  ław  rządowych  jak 

i  opozycyjnych. Jak wiadomo poprzednio już pod 
wnioskiem figurowało 29 podpisów a w czwartek do-
szły dalsze.

Prof. Savory stwierdził, że wniosek wzywa rząd 
do poparcia delegacji St. Zjednoczonych w ONZ gdy 
będzie żądała aby jednomyślny werdykt specjalnej ko-
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misji Izby Reprezentantów dla obadania mordu w lesie 
katyńskim przedłożony został Zgromadzeniu Ogólne-
mu. Raport komisji — dodał prof. Savory — w oparciu 
o dowody nie do obalenia wykazuje kto jest sprawcą 
mordu w Katyniu oraz rzezi w Charkowie i na Morzu 
Białym.

„Czy w imię współczucia dla rodzin 15 tysięcy za-
mordowanych oficerów polskich rząd przydzieli dodat-
kowy dzień na rozpatrzenie wniosku?” — zakończył 
poseł Savory.

Min. Crookshank odpowiedział, że rząd nie roz-
porządza czasem, który by mógł przydzielić na tę 
dyskusję.

Znany ze swych prokomunistycznych wystąpień po-
seł S. O. Davis ze swej strony wyraził nadzieję, że rząd 
przydzieli czas na dyskusję nie tylko wniosku, ale rów-
nież jego poprawki do tego wniosku. Oświadczył on, że 

wielu posłów socjalistycznych będzie chciało przedys-
kutować sprawę „propagandy okrucieństw”, za którą 
ukrywa się polityka zagraniczna rządu. 

Speaker, tj. przewodniczący położył kres wymianie 
zdań, oświadczając że sprawa nie może być w danym 
momencie dyskutowana.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 166  
z 12 lipca, s. 1, 4.

(Od korespondenta parlamentarnego)
Prof. Douglas Savory, niezrażony odmową rządu przydzielenia  czasu na debatę nad  jego wnioskiem 

w sprawie Katynia, w dalszym ciągu zbiera podpisy pod tym wnioskiem i do wczoraj uzyskał ich już 78.

Podpisy wciąż napływają i prof. Savory spodzie-
wa się dojść do  setki,  co byłoby poważnym osią-
gnięciem.

Wśród nowych podpisów figurujących pod wnio-
skiem znajdują się niemalże wyłącznie nazwiska po-
słów konserwatywnych. Spośród socjalistów jest do 
zanotowania podpis posła Lindgrena.

Kilka znanych nazwisk polityków konserwatyw-
nych znajduje się wśród nowych podpisów, m.in. bryg. 
Fitzroy Macleana, autora głośnej książki o przeży-
ciach w Rosji i Jugosławii, gdzie w czasie wojny gdzie 
w czasie wojny stał na czele misji brytyjskiej przy Ti-
cie, Victora Raikes, jednego z wypróbowanych przyja-
ciół Polski i oponenta Jałty w 1945 r., Henry Brooke, 
przywódcy konserwatystów w londyńskim County 
Council, Christophera Hollisa, znanego wydawcy i au-
tora, p. Asshetona i wielu innych.

Ogłoszony został tekst poprawki zgłoszonej do 
wniosku prof. Savory przez posła Daviesa, znanego ze 
swych sympatii prokomunistycznych. Poprawka ma 
charakter prowokacyjnie probolszewicki.

Zamiast, by delegacja brytyjska do ONZ otrzy-
mała polecenie poparcia inicjatywy amerykańskiej 
w żądaniu wysunięcia sprawy przed Międzynarodo-
wym Trybunałem Sprawiedliwości, jak tego domaga 

się wniosek prof. Savory poprawka poleca delega-
cji brytyjskiej w ONZ, by „nie dawała wiary historii 
o okrucieństwach świadomie sfabrykowanej dla za-
szkodzenia dobremu imieniu jednego z naszych głów-
nych sojuszników w ostatniej wojnie i domagała się od 
Zgromadzenia wyznaczenia bezstronnego i niezależ-
nego organu, do którego wchodziłyby Chiny i Korea, 
w celu zbadania masakry, która miała miejsce w Ko-
rei, zwłaszcza wskutek użycia bomb Napalm i środków 
bakteriologicznych“.

Poprawka jest typowym przykładem propagandy 
bolszewickiej, usiłującej odwrócić uwagę od mordu 
katyńskiego przez kłamstwa na temat Korei. 
Pod prowokacyjną  poprawka posła Daviesa  nie 

podpisał się żaden inny członek Izby Gmin.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1952, nr 169  
z 16 lipca, s. 1, 4.
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(Od korespondenta parlamentarnego)
Profesor Douglas Savory, który od tygodnia nie-

strudzenie zbierał podpisy pod swoim wnioskiem 
o akcję w sprawie Katynia, osiągnął wczoraj cel, któ-
ry sobie wyznaczył; wczoraj liczba podpisów posłów 
ze wszystkich partii politycznych przekroczyła setkę.

Ze względu na zbliżające się ferie parlamentarne poseł 
Savory nie zamierza chwilowo podejmować dalszych, 
kroków dla doprowadzenia do dyskusji nad swoim wnio-
skiem. Jak wiadomo rząd stanął z ubolewaniem na sta-

nowisku, że nie może przydzielić obecnie czasu na de-
batę nad tym wnioskiem.

Prof. Savory oświadczył wszakże sprawozdawcy 
Dziennika, że spodziewa się po wznowieniu sesji par-
lamentarnej,  uzyskać  zgodę  rządu na debatę nad 
wnioskiem, który zgromadził tak wielką ilość pod-
pisów.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 170  
z 17 lipca, s. 1.

Chicago,  24.  7. — Potępienie mordu katyńskiego  i  stwierdzenie,  że  zbrodni  tej  dokonali  bolszewicy, 
zawiera program polityczny partii demokratycznej, uchwalony po długich sporach z przedstawicielami 
Departamentu Stanu. Program  ten wyraża  również nadzieje na uwolnienie Polski  i  innych gnębionych 
państw satelickich.

„Nie opuścimy niegdyś wolnych narodów cen-
tralnej i wschodniej Europy, cierpiących obecnie 
pod tyranią Kremla, który pogwałcił jak najbar-
dziej uroczyste zobowiązania przyjęte przez Zw. 
Sowiecki w Teheranie, Jałcie i Poczdamie“ — brzmi 
odpowiedni ustęp programu polityki zagranicznej par-
tii demokratycznej.
,,Stany Zjednoczone — głosi program — powin-

ny  wraz  z  innymi  narodami  formalnie  ogłosić  lu-
dobójstwo międzynarodową  zbrodnią  i  to  zarówno 
w okresie pokoju, jak i w okresie wojny. Zbrodnia ta 
została jeszcze raz zdemaskowana przez wstrząsają-
ce ujawnienie odpowiedzialności  sowieckiej za rzeź 
w lasku katyńskim“.
„Spodziewamy  się  —  brzmi  dalej  program  — 

że nadejdzie dzień, w którym przywrócona będzie 
wolność  Polsce  i  innym  gnębionym  satelitom  so-
wieckim,  łącznie z Czechosłowacją, Węgrami, Ru-
munią, Bułgarią, Albanią, Litwą, Estonią  i Łotwą 
oraz  narodami Azji  podbitymi  przez  Sowiety  i  że 
narody te będą mogły znowu zająć należne im miej-
sce w społeczeństwie wolnych narodów“.

„Będziemy dalej wykonywać i rozszerzać ważny 
i skuteczny program „Głosu Ameryki“ by przenikać 
przez żelazną kurtynę i nieść prawdę i nadzieję wszyst-
kim ludom podbitym przez sowieckie imperium“.

POMOC DLA UCHODŹCÓW
Dalej program polityczny partii demokratycznej za-

wiera obietnicę dopuszczenia do Ameryki dalszych 
uchodźców, zliberalizowania przepisów  imigracyj-
nych, oraz zrównania w prawach naturalizowanych 
obywateli  amerykańskich  z  obywatelami  miejsco-
wego pochodzenia:

„Zagadnienie rozwiązania problemu uchodźców 
uciekających przed komunizmem, oraz z krajów prze-
ludnionych, stanowi nieodłączną część programu polity-
ki zagranicznej partii. Zobowiązujemy się do dalszej 
współpracy z innymi wolnymi narodami nad rozwiąza-
niem tego zagadnienia. Zobowiązujemy się do udzie-
lania  dalszej  pomocy  dla  uchodźców uciekających 
przed komunizmem i zobowiązujemy się do przepro-
wadzenia ustawodawstwa proponowanego w tej dzie-
dzinie  przez  prez.  Trumana. W ten sposób dodamy 
nadziei i odwagi ofiarom sowieckiej brutalności i utrzy-
mamy humanitarną tradycję zapoczątkowaną ustawą 
o wysiedleńcach. Elementy wywrotowe nie mogą mieć 
wstępu do Ameryki, ale wrota Ameryki muszą być sze-
roko otwarte dla takich ilości pożądanych elementów zza 
granicy, jakie praktycznie będzie można przyjąć. Wzbo-
gacą oni nurt życia amerykańskiego, a ponadto imigracja 
ich w znacznym stopniu przyczyni się do rozwiązania 
światowego zagadnienia uchodźczego i przeludnienia“.
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„Zobowiązujemy się do zmiany naszych przepisów 
imigracyjnych i o naturalizacji — brzmi dalej pro-
gram partyjny — i do usunięcia z nich wszelkich nie-
sprawiedliwych uprzedzeń dotyczących grup narodo-
wościowych, które dostarczyły Ameryce niektórych 
spośród jej najlepszych obywateli. Jesteśmy również 
zdecydowani do usunięcia wszelkich rozróżnień mię-
dzy obywatelami urodzonymi w Ameryce, a oby-
watelami naturalizowanymi, nie chce my bowiem 
mieć żadnych „obywateli drugiej klasy w wolnej 
Ameryce”.

Część programu partyjnego dotyczącą Europy wschod-
niej wywołała na komisji opracowującej, program poli-
tyczny gorącą walkę między zwolennikami, popierane 
przez rząd prez. Trumana, doktryny „powstrzymywania“ 
komunizmu, a zwolennikami bardziej dynamicznej po-
lityki „wypierania komunizmu”.

WALKA O HASŁO WYZWOLENIA
Obrady w komisji toczyły się przy drzwiach za-

mkniętych, wiadomo jednak, że niektórzy  delegaci 
zażądali by program partyjny potępił  rzeź katyń-
ską  i  stwierdził wyraźnie,  że  odpowiedzialność  za 
nią ponosi Rosja  sowiecka. Z programu wynika, że 
ten punkt widzenia w końcu zwyciężył. Ta sama grupa 
delegatów domagała się również włączenia  do  pro-
gramu wyraźnej zapowiedzi, że w razie ponownego 
dojścia do władzy demokratów rząd uczyni wszyst-
ko  co  będzie  konieczne  dla  uwolnienia  narodów 
podbitych przez imperializm sowiecki.
Zaprotestował przeciw temu przedstawiciel Dep. 

Stanu, który podkreślił iż takie wyraźne zajęcie stano-
wiska może mieć w obecnej sytuacji światowej bardzo 
poważne skutki.
Gorąca dyskusja toczyła się do 4 rano, po czym 

została odroczona i dopiero po przerwie nastąpiła osta-
teczna decyzja.

W kuluarach podkreślają, iż co najmniej dwóch 
kandydatów do nominacji demokratycznej znajduje się 
wśród zwolenników uaktywnienia polityki zagranicz-
nej St. Zjednoczonych. P. Harriman, przemawiając do 
delegacji nowojorskiej, oświadczył, że „nigdy nie był 
zwolennikiem  doktryny  powstrzymywania  komu-
nizmu  gdyż  jedynie  polityka  wypierania  komuni-
zmu doprowadzić może do uwolnienia państw znaj-
dujących się obecnie pod panowaniem sowieckim”.

Wiadomo także, że czołowy faworyt partii guber-
nator Stevenson zamierza zdecydowanie odciąć się 
od  polityki  zagranicznej  obecnego  sekretarza  sta-
nu Achesona. Krytyka tej polityki jako „negatywnej 
i defensywnej“ stanowi jeden z głównych argumentów 
wyborczych partii republikańskiej, która przed dwoma 
tygodniami zapowiedziała, że w razie dojścia do wła-
dzy prowadzić będzie politykę ofensywną, dążącą do 
przywrócenia wolności satelitom sowieckim.

Obecny rząd amerykański stał na stanowisku, iż tego 
rodzaju polityka jaką proponują republikanie, zawie-
rałaby poważne ryzyko wojny. Dlatego też przedsta-
wiciele rządu dokładali w komisji ustalającej program 
polityczny partii demokratycznej wysiłków by program 
ten nie zawierał przyjętej przez republikanów zasady 
wyzwolenia narodów podbitych.

INNE PUNKTY PROGRAMU
Ponadto program polityczny partii demokratycznej 

zawiera następujące postanowienia:
Środkowy i Daleki Wschód: zwiększenie pomocy 

wojskowej i dalszą pomoc gospodarczą dla tego rejonu 
oraz powitanie Japonii jako „przyjaznego sąsiada“.
Zagadnienia  światowe: dążenie do zasadniczego 

celu, jakim jest honorowy pokój i nieszczędzenie wy-
siłków dla uniknięcia nowej wojny. Potwierdzenie, że 
partia w dalszym ciągu stoi na stanowisku, iż tylko kon-
tynuowanie polityki, którą pod przywództwem demo-
kratycznym Ameryka prowadzi od końca drugiej wojny 
światowej, zapewnić może pokój i bezpieczeństwo.
Zbiorowe bezpieczeństwo: program odrzuca wszel-

kie teorie izolacjonistyczne i stwierdza, że Ameryka 
potrzebuje silnych sprzymierzeńców na całym świecie.
Jedność  europejska:  poparcie dla dążeń gospo-

darczego i politycznego zjednoczenia wolnej Europy 
oraz dla wzrastającej solidarności narodów Wspólnoty 
Atlantyckiej.
Handel światowy: potwierdzenie stanowiska partii 

demokratycznej dążącej do budowy wymiany handlo-
wej między wolnymi państwami.
Obrona  narodowa: rozwój zarówno sił zbrojnych 

jak i potencjału gospodarczego, potrzebnego do obrony 
narodowej.
Niemcy: program partii demokratycznej wita Fe-

deralną Republikę Niemiec w łonie wolnych narodów 
i wyrażając sympatie dla idei zjednoczenia Niemiec, 
obiecuje, że partia uczyni wszystko co w jej mocy, by 
pokonać trudności jakie Kreml stwarza na drodze do 
osiągnięcia tego celu.
Rozbrojenie: Ameryka gotowa jest przystąpić 

do umowy o ograniczeniu zbrojeń łącznie z bronią 
atomową, pod warunkiem zorganizowania systemu in-
spekcji, który by uniemożliwił wszelkie nadużycia.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 177  
z 25 lipca, s. 1, 4.
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PRAWDA O KATYNIU dotrze w najbliższych 
dniach i tygodniach do najdalszych zakątków 

świata wolnego i do milionów ludzi, którzy być może 
nigdy nic słyszeli o Katyniu oraz o śledztwie komisji 
Kongresu. A jeśli nawet słyszeli, to nie mieli jasnego 
obrazu sprawy. Teraz otrzymają go.

Oto w księgarniach i kioskach 59 krajów świata wol-
nego ukazuje się właśnie sierpniowy numer najpopu-
larniejszego pisma na świecie „Reader’s Digest”, wy-
dawanego w kilkunastu językach m.in. w hiszpańskim, 
szwedzkim, włoskim, japońskim, duńskim, norweskim 
i innych. Numer ten zawiera dwa artykuły poświęcone 
mordowi katyńskiemu. Jeden, pióra brytyjskiego auto-
ra Hudsona, opiera się na francuskim wydaniu książki 
„Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów”, na książce 
Józefa Czapskiego wydanej po angielsku „The Inhuman 
Land“ i wreszcie na książce Józefa Mackiewicza „The 
Katyn Wood Murders“. Drugi artykuł, napisany przez 
ambasadora Arthura Bliss-Lane omawia prace komisji 
katyńskiej Kongresu. 

Myślę, że warto przy tej sposobności przypomnieć 
kilka liczb, ilustrujących fantastyczną wprost poczyt-
ność amerykańskiego miesięcznika. 

Ogólny nakład wszystkich wydań „Reader’s Digest“ 
wynosi obecnie 15.500.000 egzemplarzy, z czego ok. 
dwie trzecie przypadają na wydanie amerykańskie.

We Francji i w Belgii wydanie w języku francuskim 
„Selection du Reader’s Digest“, mając 936.070 nakła-
du, jest największym ze wszystkich miesięczników. 
Nawiasem dodam, że ogłoszenia w prasie francuskiej 
zapowiadające sierpniowy numer reklamują właśnie 
artykuły o Katyniu. 

Również w Szwecji przy nakładzie 268.184 „Det 
Basta ur Reader’s Digest” jest największym miesięcz-
nikiem, tak samo jak w Finlandii pod trudną nazwą 
„Valitut Palatkoonnut Reader’s Digest”. 

W Japonii pismo ma nakład 651.000. Nazwy nie 
próbuję wymówić. 

W Ameryce nawet 31.000 niewidomych może czytać 
„Reader’s Digest” dzięki specjalnemu wydaniu syste-
mem Braille’a.

Niedawno Hiszpania zgodziła się dopuścić 20.000 
egzemplarzy wydania w języku hiszpańskim. Nowe 
wydanie planowane jest w Indiach.

B Y WA L E C

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 182  
z 31 lipca, s. 4.

Waszyngton, — Katyń — jak można było przewidzieć — stał się już bronią w rozgrzewającej się kam-
panii wyborczej. W  ogłoszonej  przed  dwoma  tygodniami  pierwszej  części  raportu Komisji Katyńskiej 
Kongresu USA, republikanie znaleźli dogodne argumenty przeciw administracji demokratycznej.
Z tego też względu — na żądanie demokratycznych członków Komisji — druga część raportu będzie 

ogłoszona dopiero po wyborach.

Jednym z pierwszych pocisków wymierzonych przez 
republikanów w partię polityczną odpowiedzialną za to, 
co w ostatnich latach dwudziestu uczyniła administra-
cja Roosevelta i Trumana, stał się właśnie stosunek tej 
administracji do sprawy mordu katyńskiego. Z kwatery 
republikańskiej (nie głównej, gdyż gen. Eisenhowerowi 
może być trudno mówić o wydarzeniach, które miały 
związek z europejskim teatrem działań wojennych) — 

nie z Denver w stanie Colorado, ale z kwatery stanów 
wschodnich (które gęsto zamieszkuje Polonia), z New 
Jersey, wyszedł pod firmą kongresmana republikań-
skiego Charles A. Wolvertona pierwszy drukowany 
atak na rząd demokratyczny w sprawie Katynia.

Opisawszy wszystko co o Katyniu w tej chwili już 
wiadomo oficjalnie, zadaje kongresman Wolverton 
partii demokratycznej i jej rządowi kilka pytań:
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Dlaczego — pyta — rząd znając w roku 1945 raporty 
Van Vlieta, Stewarta i Szymańskiego nie zaprotesto-
wał przeciw zbiorowemu morderstwu popełnionemu na 
jeńcach wojennych? Dlaczego nie poinstruował proku-
ratora amerykańskiego w Norymberdze, aby użył tych 
trzech raportów już wówczas znanych Departamen-
tom Stanu i Wojny.

Dlaczego — pyta dalej — administracja zadała sobie 
specjalny trud, aby raporty trzech wiarygodnych ofice-
rów amerykańskich ukryć? Dlaczego — wbrew temu co 
wiedziała — pozwoliła oficjalnej propagandzie amery-
kańskiej przyjąć całkowicie i bez zastrzeżeń sowiecką 
wersję mordu katyńskiego? Dlaczego — pyta wreszcie 
— znaleźli się na wysokich stanowiskach rządowych lu-
dzie, którzy postarali się o zniknięcie wszystkich trzech 
raportów, a o zniszczenie przynajmniej dwóch z nich 
(Van Vlieta i Stewarta)?

Odpowiedzi udziela sobie kongresman Wolverton 
w aprobowanym stylu amerykańskich kampanii wybor-
czych. Dlatego — odpowiada — że rządzą nami ludzie, 
którzy ślubowali wierność Rosji sowieckiej i przeto 
musieli nie tylko, ukryć przed nami i przed światem 
prawdę o masakrze katyńskiej, ale działali również na 
rzecz Sowietów, rozgłaszając po świecie to, co Moskwa 
o zbrodni mówiła.

Wydaje mi się, że pierwszy strzał z New Jersey jest 
tylko zapowiedzią dalszych pocisków wyborczych, 
naładowanych prochem katyńskim. O ile mnie źródła 
moje nie mylą nawet republikańscy członkowie Komisji 
Katyńskiej mają zamiar skorzysta z tego typu amunicji, 
a zdaje się nie ulegać wątpliwości, że demokratyczna 
grupa Komisji Katyńskiej sama się pod obstrzał wy 
stawiła, odraczając opublikowanie części drugiej ko-
misyjnego raportu.

Część pierwsza raportu oraz kilka tomów zasteno-
grafowanych zeznań świadków, badanych w Waszyng-
tonie, Chicago, Londynie, Paryżu i Rzymie ukazało 
się już drukiem i księgi te są dla wszystkich dostępne. 
Sam raport doskonale zresztą analizujący przedstawio-
ne komisji dowody i zeznania, stwierdza bez zastrze-
żeń i wątpliwości, że Sowiety dokonały morderstwa. 
Co jednak zastanawia czytelników raportu to to, że nie 
mówi on zupełnie o tej fazie śledztwa komisyjnego, 
która miała ustalić winę za wieloletnie przemilczenie 
sprawy katyńskiej przez czynniki rządowe amery-
kańskie i za przyjęcie przez nie tezy sowieckiej.

Demokratyczni członkowie Komisji Katyńskiej, 
zapytywani o powód braku omówienia tego ważne-
go szczegółu, z tajemniczą miną wskazują palcem na 
wydrukowane pod tytułem raportu słowa „Part One” 
i dodają: „o tym mówić będzie „Part Two“. A kiedy się 
ta druga część raportu ukaże? Odpowiedź dokładną 
uzyskać trudno, ale z tego, co się słyszy wnioskować 
wolno, iż ukaże się... po wyborach. Gdzieś pomiędzy 
4 listopada i 31 grudnia br., w którym to dniu mandat 
komisji wygasa

Domyślać się więc wolno, iż Komisja  Katyńska 
ma  zamiar  powiedzieć  p r a w d ę   o amerykańskiej 
fazie sprawy katyńskiej, ale dopiero po wyborach. Ja-
sne jednak, iż republikanom już sama ta zwłoka dostar-
cza amunicji wyborczej, powiedziałbym „zastępczej“. 
Demokraci zaś nie chcą dać przed wyborami amunicji 
prawdziwej w postaci drugiej części raportu.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 201  
z 22 sierpnia, s. 1, 4.

W Toronto zakończył się właśnie kongres Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Był to najburzliw-
szy  zjazd w dziejach  tej  instytucji. Blok  sowiecki  atakował Czerwony Krzyż w  sposób bezprzykładny, 
obrzucając błotem jego humanitarną działalność. W końcu Rosjanie złożyli oświadczenie, że nie uznają 
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i że żadne dochodzenia na terenach podlegających ich władzy nie 
będą mogły być przez te organizacją podjęte.

Czerwony Krzyż jest dzieckiem wielkiej fali huma-
nitarnej XIX wieku. Dzieje tej instytucji, która i działa 
wszędzie gdzie się zjawiają klęski i nieszczęścia — od 
wojen do powodzi — należą do najpiękniejszych w hi-
storii ludzkości. Niestety państwa komunistyczne, które 
panują obecnie nad trzecią częścią ludności świata od-
rzucają z pogardą wszelkie uczucia humanitarne, trak-
tując je jako produkt epoki burżuazyjnej. Życie ludzkie 

ma w tych państwach małą wartość. Ponadto prowadząc 
na wielką skalę obozy pracy niewolniczej oraz stosując 
metody tępienia miłych narodów i masowego mordowa-
nia jeńców nie mogą z natury rzeczy tolerować na te-
renach podległych ich władzy żadnych badań, żadnych 
międzynarodowych instytucji. Dlatego też Rosja, mimo 
że formalnie przyjęła konwencję genewską, kilkakrot-
nie bojkotowała kongresy Czerwonego Krzyża.
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Ku zdziwieniu świata, kongres w Toronto nie tylko 
nie został zbojkotowany, lecz wprost przeciwnie ko-
muniści przysłali liczne delegacje zarówno z Rosji jak 
i Chin oraz satelitów. Ponieważ do Czerwonego Krzy-
ża mogą należeć jedynie państwa, które uznają kon-
wencję genewską, Chiny komunistyczne i północna 
Korea ogłosiły na kilka dni przed zjazdem deklarację, 
że uznają konwencję, aby móc uczestniczyć w obra-
dach. Komuniści przybyli do Toronto aby wyzyskać 
zjazd do walki z Zachodem. Niestety Zachód ułatwił 
komunistom ich grę przez politykę appeasementu, łu-
dząc się, że w ten sposób ocali jedność Międzynarodo-
wego Czerwonego Krzyża.

APPEASEMENT NIE POMÓGŁ
Zaczęło się od tego, że zjazd, który miał się od-

być początkowo w USA przeniesiono do Kanady, aby 
ułatwić wszystkim agentom komunistycznym udział. 
Następnie Londyn zdołał przekonać rządy USA i nie-
których państw zachodniej Europy, że będzie lepiej 
aby te państwa były reprezentowane na zjeździe je-
dynie przez obserwatorów, bez prawa głosu, mimo, 
że wszystkie państwa komunistyczne wysłały oficjal-
ne delegacje rządowe. W. Brytania miała nadzieję, że 
w ten sposób uniknie się starcia pomiędzy przedstawi-
cielami rządów Zachodu i Wschodu

Rząd kanadyjski poszedł nawet dalej. Nie bacząc 
na to, że komuniści zasypali zjazd powodzią propa-
gandowej literatury antyzachodniej, policja kanadyj-
ska konfiskowała każdą ulotkę antykomunistyczną 
i wszelkie druki, które różne organizacje usiłowały 
kolportować wśród delegatów, motywując to tym, 
że kongres nie powinien być użyty dla celów pro-
pagandowych. Nawet wydawnictwa Komitetu Wol-
nej Europy były konfiskowane. W ten sposób dele-
gaci otrzymywali jedynie komunistyczny materiał 
propagandowy, który był rozdawany bezpośrednio 
przez delegatów ze Wschodu. Te ustępstwa Zachodu, 
jak się można łatwo domyśleć, rozzuchwaliły jedynie 
komunistów.

Od pierwszego dnia komuniści zamienili kongres 
w wiec propagandowy, atakując bez przerwy instytu-
cję Czerwonego Krzyża, obrzucając błotem państwa 
zachodnie, zarzucając im wszelkie możliwe zbrodnie 
od wojny bakteriologicznej do mordowania jeńców. 
Nad każdym zagadnieniem toczyła się wielodniowa 
burzliwa dyskusja.

POLSCY AGENCI ROSJI
W niektórych atakach Rosjanie posługiwali się 

swoimi polskimi agentami, zwłaszcza niejaką Ireną 
Domańską  z  warszawskiego  Czerwonego  Krzyża. 
Zgłosiła ona wniosek wzywający wszystkie państwa 
do natychmiastowej ratyfikacji konwencji w sprawie 
zakazu wojny bakteriologicznej. Należy zaznaczyć, 

że konwencja ta przeprowadzona została z inicjatywy 
rządu amerykańskiego. Niestety senat odmówił jej 
ratyfikacji. Rosjanie liczyli, że Amerykanie będą mu-
sieli wobec tego głosować przeciw wnioskowi i będzie 
można ich piętnować jako zwolenników wojny bakte-
riologicznej.

Zamieszanie w obozie sowieckim wywołał jednak 
przedstawiciel Belgii hr. Fryderyk de Merode. Zapro-
ponował on dwie poprawki do wniosku p. Domańskiej: 
pierwszą o charakterze prawno-stylistycznym, a drugą 
— aby dodać do rezolucji słowa „bez zastrzeżeń” tj. 
wzywa się wszystkie państwa aby natychmiast ratyfi-
kowały konwencję o zakazie wojny bakteriologicznej 
bez zastrzeżeń. P. Domańska nie wiedziała co robić, 
lecz delegat rosyjski dał jej znak, który zrozumiała 
jako zgodę, wobec czego oświadczyła przewodniczą-
cemu, że przyjmuje poprawki belgijskie.

Teraz nastąpiła niebywała scena gdy zastępca prze-
wodniczącego delegacji rosyjskiej, niejaki Borys M. 
Paszkow, zerwał się z miejsca podszedł do Domańskiej 
i publicznie ją zwymyślał za niezrozumienie polece-
nia. Rosjanie, jak się okazało, zgadzali się jedynie na 
pierwszą poprawkę. Ta druga była dla nich szczegól-
nie nieprzyjemna, gdyż Rosja ratyfikowała konwencję 
właśnie z licznymi zastrzeżeniami i wniosek w tej po-
staci godził w Rosję.

Na próżno nieszczęśliwa Domańska usiłowała od-
wołać swoją zgodę twierdząc, że przyjęła tylko pierw-
szą  poprawkę. Przewodniczący był innego zdania. 
Domańska odwołała się do pełnego zjazdu, lecz zjazd 
podzielił zdanie przewodniczącego. W końcu uchwalo-
no wniosek Domańskiej z poprawkami belgijskimi 
49 głosami. Cały blok sowiecki wraz z Domańską mu-
siał głosować przeciw własnemu wnioskowi, podczas 
gdy Ameryka wstrzymała się od głosowania. W ten 
sposób gra sowiecka wskutek nieszczęśliwej pomyłki 
Domańskiej, zakończyła się żałośnie. Właśnie  blok 
sowiecki, a nie Ameryka, wypowiedział się przeciw 
zakazowi wojny bakteriologicznej.

WIDMO KATYNIA NA ZJEŹDZIE
W jeszcze gorszej sytuacji znaleźli się polscy agenci, 

gdy na zjeździe zjawiła się niespodziewanie sprawa 
Katynia. Debata toczyła się nad sprawą jeńców wo-
jennych. Podjęli ją delegaci północnej Korei, zarzu-
cając Amerykanom, że mordują jeńców koreańskich. 
Wywołało to bardzo ostrą reakcję ze strony delegatów 
z Zachodu oraz południowej Korei. Dopiero jednak 
delegat Malty doprowadził do furii komunistów gdy 
zaczął szeroko omawiać mord katyński, o którym 
dziwnym trafem żaden z delegatów USA, W. Brytanii 
czy Francji nie wspomniał, chociaż byłaby to najlepsza 
odpowiedź na zarzuty komunistów.

Rosjanie, których Katyń zawsze wyprowadza z rów-
nowagi, czym prędzej wysunęli swych polskich agentów 
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aby odpowiedzieli na atak. Delegat  rządu  warszaw-
skiego był wyraźnie zażenowany swoją rolą obrońcy 
morderców katyńskich. Nie zajmując się bezpośrednio 
sprawą Katynia ograniczył się on do atakowania delega-
ta Malty za to, że wprowadza na zjazd momenty pro-
pagandowe (sic!) zamiast zajmować się faktami. Czyżby 
delegat warszawski uważał, że Katyń nie jest faktem?

ROSJA NIE UZNA M.C.K.
Długa debata wywiązała się nad sprawą statusu 

Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. 
Atak rosyjski kwestionował nie tylko neutralność 
komitetu lecz nawet neutralność Szwajcarii. Ponad-
to Rosjanie zarzucili komitetowi, że nie walczy z hitle-
rowskimi obozami koncentracyjnymi i że nie dostar-
czał Rosji w czasie wojny spisów jeńców sowieckich 
w Niemczech.

Delegat Szwajcarii odpowiedział bardzo ostro, że 
MCK nie ma egzekutywy i oczywiście mógł walczyć 

z obozami koncentracyjnymi w Niemczech, tak jak nie 
jest w stanie walczyć z łagrami rosyjskimi.

Wbrew twierdzeniom Rosji komitet dostarczył Mo-
skwie pierwszego spisu jeńców sowieckich w Niem-
czech, lecz gdy Rosja ze swej strony nie zgodziła, się 
dostarczyć spisów jeńców niemieckich, hitlerowcy od-
mówili podania dalszych nazwisk. Winę w tej sprawie 
ponosi zatem Moskwa.

Rezultatem zjazdu jest, że przepaść dzieląca Za-
chód od Wschodu jeszcze się pogłębiła. Po raz pierw-
szy Rosjanie oficjalnie zakomunikowali, że nie będą 
uznawali działalności Międzynarodowego Komitetu 
Czerwonego Krzyża. Nie jest to jeszcze koniec MCK, 
lecz praktycznie działalność tej instytucji faktów ogra-
niczona do świata niekomunistycznego.

I. K-ski

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 208  
z 30 sierpnia, s. 2.

Natychmiast po zebraniu się Izby Gmin na nową sesję, poseł Douglas Savory zwróci się do rządu o przydzie-
lenie czasu na debatę nad jego wnioskiem katyńskim, który podpisany został do tej pory przez 122 posłów ze 
wszystkich partii.

W liście ogłoszonym w „Daily Telegraph“ prof. Savo-
ry przedstawia nieznane szczegóły swoich wieloletnich 
wysiłków na rzecz pociągnięcia do odpowiedzial-
ności sprawców mordu katyńskiego. Nawiązuje on 
do ogłoszonego przez to pismo listu p. Dawsona, któ-
ry uważał, że sprawa mordu katyńskiego nie powinna 
być poruszana w Izbie Gmin, ponieważ właściwą porą 
i miejscem po temu była Norymberga siedem lat temu, 
kiedy to do dyspozycji były rozległe dowody odpowie-
dzialności za tę zbrodnię.

Prof. Savory podkreśla, że w Norymberdze Rosjanie 
uczynili wysiłek wykazania, że Niemcy ponoszą 
winę za mord. On sam przestudiował cały materiał 
dowodowy już w  lutym  1944  roku.  „W  tym  czasie 
przedstawiłem mój raport premierowi  i ministrowi 
spraw zagranicznych. Prez. Roosevelt przysłał depe-
szę, prosząc mnie o egzemplarz raportu“.

„Gdy rząd Labour Party doszedł do władzy i proces 
w Norymberdze miał się zacząć, poprosiłem o rozmo-
wę  z min. Ernestem Bevinem, który natychmiast 
przyjął mnie i wręczyłem mu kopię mojego raportu. 
„Savory, widzi pan tę teczkę ? Składane tam są doku-
menty, które muszę przeczytać dziś wieczorem“ — po-
wiedział Bevin. Dotrzymał on słowa, gdyż już nazajutrz 
zakomunikował mi, że mój raport został przesłany do 
Norymbergi. Mam nadzieję, że nie będzie to przechwał-

ką, jeżeli wyrażę przypuszczenie, że wyrok, z którego 
usunięto wszelką wzmiankę o Katyniu. Z pewnością 
p. Dawson musi zrozumieć, ze skoro jednym z sędziów 
był Rosjanin, niemożliwe było posadzić go na ławie 
oskarżonych. Sprawa pozostała otwarta“.

Omówiwszy prace komisji katyńskiej Kongresu, po-
seł Savory dodaje, że w pełni rozumie, iż pod koniec se-
sji rząd zmuszony był oświadczyć, iż nie może znaleźć 
czasu parlamentarnego do rozpatrzenia jego wniosku. 
Zamierza on jednak zwrócić się ponownie do rządu na-
tychmiast po ponownym zebraniu się parlamentu.

„Obawiam się, że p. Dawson nie zdaje sobie sprawy 
z uczuć wdów i dzieci zamordowanych Polaków, z któ-
rymi jestem w stałym kontakcie. Nie spełniłbym mo-
jego obowiązku, gdybym nie uczynił wszystkiego co 
leży w mojej mocy dla dania im moralnej satysfakcji 
przez pociągnięcie do odpowiedzialności tych, którzy 
ponoszą odpowiedzialność za tę zbrodnię. Na pewno 
nie powstrzyma mnie określanie mnie przez radio mo-
skiewskie jako „faszystowskiej bestii“, „podżegacza 
wojennego“, czy „przeklętego reakcjonisty“ — kończy 
prof. Savory.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 217  
z 10 września, s. 1.
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(Od korespondenta politycznego)
W wielkim przemówieniu w Izbie Gmin, p. Douglas Savory wzywał rząd brytyjski, aby zaprotestował 

przeciw spiskowi milczenia otaczającemu sprawę katyńską  i udzielił wszelkiego poparcia akcji Komisji 
Katyńskiej Kongresu USA,  zmierzającej  do  powołania  trybunału międzynarodowego  dla  rozpatrzenia 
sprawy. 

Przemówienie prof. Savory w debacie nad mową 
tronową, było uwieńczeniem wielomiesięcznych za-
biegów o możność poruszenia sprawy Katynia w Izbie 
Gmin. Do tej pory pomimo wytężonych starań, prof. 
Savory nie był w stanie przedstawić sprawy Izbie.

Jak wiadomo, p. Savory zbierał latem podpisy pod 
wniosek domagający się poparcia wniosku amerykań-
skiego na forum ONZ i uzyskał ogółem 123 podpisy 
posłów należących do wszystkich partii. Dwukrotnie 
prof. Savory zwracał się o przydzielenie czasu na de-
batę nad tym wnioskiem, ale dwukrotnie spotkał się 
z odmową ze strony rządu. Prof. Savory zgłosił rów-
nież w Izbie liczne interpelacje, ale — jak się dowiadu-
jemy — zostały one uchylone. Wielokrotnie też stawał 
do odbywającego się co tydzień losowania, w wyniku 
którego posłowie uzyskują prawo przemawiania na do-
wolne tematy; jednakże szczęście mu nie dopisało.
Wreszcie prof. Savory zwrócił się listownie do Spe-

akera czyli przewodniczącego Izby, z prośbą o udziele-
nie mu głosu. Osiągnął on swój cel, gdy w czwartek, 
w trzecim dniu debaty nad mową tronową, kiedy oma-
wiane były sprawy zagraniczne, Speaker udzielił mu 
głosu.

Prof. Savory całe długie przemówienie poświęcił 
sprawie katyńskiej. Mówiąc na wstępie o swym wnio-
sku podkreślił, że uzyskałby znacznie więcej podpi-
sów, gdyby członkom rządu wolno było podpisywać 
tego rodzaju dokumenty. Następnie przypomniał swo-
je długotrwałe studia nad sprawą katyńską i raport 
opracowany na ten temat już w 1944 r. Raport ten zło-
żył wówczas premierowi Churchillowi i min. Edeno-
wi. Później, gdy do władzy doszedł rząd Labour Par-
ty, prof. Savory przyjęty był przez min. Bevina, który 
przyrzekł, że jeszcze tego samego wieczoru przeczyta 
raport i który powiadomił go nazajutrz, że przesłał ten 
raport do Norymbergi. 

Opowiedziawszy bardzo szczegółowo dzieje zbrod-
ni katyńskiej stwierdziwszy, że w Norymberdze spra-
wa pozostała otwarta, p. Savory przeszedł do prac ko-
misji katyńskiej Kongresu przytaczając wyjątki z jej 
werdyktu, po czym oświadczył:

„Mam nadzieję, że rząd brytyjski udzieli poparcia 
delegacji amerykańskiej w ONZ. Byłem w Waszyng-
tonie w styczniu i maju br. i mogę zapewnić min. spraw 
zagranicznych, że zainteresowanie sprawą nie ograni-
czyło się bynajmniej do osób pochodzenia polskiego.
„Wzywam rząd JK Mości do wystąpienia  z na-

tychmiastowym  protestem  przeciw  spiskowi  mil-
czenia, który od 12 lat otacza straszliwą tajemnicę 
zamordowania 15.000 Polaków, wziętych do niewoli 
przez armię czerwoną w 1939 r. Zaprotestujmy prze-
ciw milczeniu narodów chrześcijańskich i zaapelujmy 
przeciw temu moralnemu złu. Wołajmy o sprawiedli-
wość w związku z tym nikczemnym mordem niewin-
nych ofiar, jednym z najbardziej barbarzyńskich okru-
cieństw wojennych. Powinniśmy sobie uświadomić, że 
zbrodnia katyńska jest grzechem moralnym przeciw 
ludzkości i przeciw wszystkim pojęciom chrześcijań-
skim o godności człowieka
„Wzywam min.  spraw zagranicznych — zakoń-

czył prof. Savory — by w Nowym Jorku, dokąd się 
udaje,  poparł  propozycję  utworzenia  trybunału 
międzynarodowego pod auspicjami NZ dla przepro-
wadzenia dochodzeń. Niech ten trybunał rozpatrzy 5 
białych ksiąg zawierających olbrzymi materiał dowo-
dowy. Niech przeprowadzi śledztwo jako ostrzeże-
nie, że wolny świat nie jest dłużej skłonny tolerować 
takiego lekceważenia prawa międzynarodowego i ta-
kiego poniżenia godności ludzkiej, jakie te ubolewania 
godne wydarzenia wykazały“.

Min. Eden. który przemawiał w tej debacie, pomi-
nął milczeniem apel prof. Savory.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 268  
z 8 listopada, s. 1, 4. 
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Waszyngton, 9. 11. — Komisja katyńska Kongresu USA wznawia we wtorek swoje prace, przy czym tym 
razem celem przesłuchań będzie ustalenie odpowiedzialności administracji w Waszyngtonie za niedopusz-
czenie do ujawnienia prawdy o mordzie katyńskim. 

Ze względu na osoby powołanych świadków prace 
komisji zapowiadają się sensacyjnie. Jak wiadomo, w le-
cie komisja postanowiła odłożyć sprawę konspiracji 
milczenia, otaczającej w okresie wojny i w pierwszych 
latach powojennych, aż po wyborach, gdyż w okre-
sie  wyborczym  groziło  wciągnięcie  tej  sprawy  do 
rozgrywek partyjnych. I tak ze strony republikanów 
wysuwane były zarzuty, że rząd Roosevelta nie dopu-
ścił do ogłoszenia prawdy o mordzie, a ze strony demo-
kratów próbowano odpowiedzieć na te zarzuty kryty-
kując gen. Eisenhowera, że jako wódz naczelny wojsk 
sojuszniczych nie nalegał na wyświetlenie sprawy.

Komisja powołała obecnie 27 świadków, wśród któ-
rych  jest  trzech  b.  ambasadorów  amerykańskich, 
a mianowicie adm. Stanley, b. ambasador w Moskwie 
w 1943 r., jego następca amb. Averell Harriman oraz 
b. ambasador w Polsce Arthur Bliss-Lane, który stał 
na czele komisji dla wyświetlania rzezi katyńskiej.

Dalszym świadkiem będzie Robert H. Jackson, 
obecnie sędzia  Sądu  Najwyższego  USA, który był 
przedstawicielem w trybunale norymberskim.

Wśród świadków, których przesłucha komisja, bę-
dzie również pani Mortimer, córka amb. Harrimana, 
która z ramienia ambasady amerykańskiej w Moskwie 
jeździła do Katynia w 1944 r. razem z sowiecką komi-
sją nadzwyczajną. 

Powołani zostali dalej gen. Clayton Bissell, jeden 
z najwyższych oficerów wywiadu w czasie wojny, który 
już zeznawał poprzednio w sprawie zaginięcia rapor-
tu płk. van Vlieta, Elmer Davis, który w czasie wojny 

stał na czele urzędu informacji i znany był wówczas ze 
swego prosowieckiego nastawienia, Sumner Welles, b. 
podsekretarz stanu, George II. Earle, b. poseł w Buł-
garii oraz Julius Holmes, minister w ambasadzie ame-
rykańskiej w Londynie. Urzędujący przewodniczący 
komisji, kongresman Tadeusz Machrowicz oświadczył 
na konferencji prasowej, że rząd USA był już w 1943 
r. oficjalnie poinformowany o winie Sowietów. Podjęte 
jednak zostały „systematyczne próby pewnych urzęd-
ników zatajenia  informacji przed opinią publiczną. 
Pragniemy ustalić, kto ponosi za to winę i dlaczego“.

W obecnej fazie dochodzeń — powiedział Machro-
wicz — komisja ponownie  zbada  sprawę zniknięcia 
raportu płk. van Vlieta, jak również ocenzurowania 
dwóch  przemówień  radiowych  dotyczących  mordu 
katyńskiego.

Jutro komisja rozpatrzy czy ma zalecić nowemu 
Kongresowi ustanowienie podobnej komisji dla zbada-
nia okrucieństw dokonywanych na żołnierzach Naro-
dów Zjednoczonych w Korei. W swoim wstępnym ra-
porcie komisja podkreśliła analogie pomiędzy mordem 
katyńskim a mordami na żołnierzach amerykańskich 
w Korei. 

Przesłuchania zakończą się prawdopodobnie w pią-
tek, a tym samym dobiegnie kresu działalność komisji.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1952, nr 269  
z 10 listopada, s. 1, 4.

Waszyngton, 12. 11. — Zeznając przed Komisją Katyńską Kongresu sędzia sądu najwyższego Robert H. 
Jackson oświadczył: „Jeśli schwytacie Stalina, to ja będę go sądził“. 

Sędzia Jackson był głównym prokuratorem w pro-
cesie norymberskim przeciw niemieckim zbrodnia-
rzom  wojennym. Przed Komisją Katyńską zeznawał 
dobrowolnie, aby wyjaśnić postawę i trybunału wobec 
sprawy Katynia. Zeznania jego wypadły jednak bar-

dzo  nieprzekonywająco. Jackson wykrętnie usiłował 
wytłumaczyć tchórzliwą postawę trybunału. 

Oświadczył on, że zarówno on jak i prokuratorzy 
brytyjscy początkowo sprzeciwiali się wysiłkom so-
wieckim umieszczenia w akcie oskarżenia zarzutu, 
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że Niemcy winni  są mordu  katyńskiego, ponieważ 
nie było dostatecznego materiału dowodowego ani też 
świadków. 

„Wiedziałem, że hitlerowcy i Sowiety oskarżają się 
nawzajem, że jedni i drudzy byli zdolni do popełnienia 
zbrodni, że być może jedni i drudzy mieli okazję do-
konania jej i że była ona całkowicie zgodna z polityką 
jednych i drugich wobec Polski“ — mówił Jackson. 

Jakkolwiek przedstawiały się fakty, przykryte one 
były grubymi pokładami propagandy i kontrpropa-
gandy hitlerowskiej i sowieckiej i wydawało się, że na 
sądzie międzynarodowym nie możemy w sposób roz-
sądny podjąć długiego zadania oddzielenia prawdy od 
fałszu.

(Osobliwa to teza, że oddzielenie prawdy od fałszu 
nie należy, do zadań trybunału, mającego wymierzyć 
sprawiedliwość — przyp. Red.).

Sędzia Jackson zeznał dalej, że jako główny proku-
rator w procesie norymberskim nie otrzymał żadnych 
dokumentów  amerykańskich  oskarżających  Rosję 
o  mord  katyński. Nie było mu nic wiadomo o ist-
nieniu raportu płk. Van Vliet i dwu innych oficerów 
amerykańskich, którzy byli w Katyniu jako niemieccy 
jeńcy wojenni, a po zwolnieniu z obozów jenieckich 
poinformowali Waszyngton o swych spostrzeżeniach. 
Raport płk. Van Vliet nie figurował wśród tajnych 
materiałów w sprawie Katynia, otrzymanych przez 
jego biuro w lutym 1946 r., na krótko przedtem gdy 
trybunał norymberski przystąpił do przesłuchiwań na 
temat Katynia. Jackson podkreślił, że liczbę świadków 
przedstawionych przez Rosjan i oskarżonych hitlerow-
ców ograniczono do 3 z każdej strony. Trybunał od-
mówił wysłuchania dalszych świadków i oskarżenie 
zostało poniechane bez uznania czyjejkolwiek winy. 
Zdaniem sędziego Jacksona decyzja pominięcia sprawy 
Katynia w wyroku była słuszna.

Odpowiadając na pytania członków komisji sędzia 
Jackson zaprzeczył by amerykańska ekipa prokurator-
ska w Norymberdze próbowała dopomóc Rosji do wy-
kazania, że Niemcy ponoszą winę za mord katyński.

Zaprzeczył on dalej by otrzymał instrukcje dopo-
możenia Rosjanom. Nie było żadnych nacisków zmie-
rzających do przedstawienia sprawy w sposób korzyst-
ny dla Rosji.

Sędzia Jackson powiedział, iż później dowiedział 
się — nie wymienił z jakiego źródła — że w czasie 
gdy odbywał się proces, Stany Zjednoczone posiadały 
raporty dowodzące winy Sowietów. Nie wie  on dla-
czego raporty te nie zostały zakomunikowane pro-
kuratorom amerykańskim w Norymberdze.

Jackson próbował tłumaczyć członkom Komisji, że 
teraz, w 6 lat po Norymberdze. „macie znacznie więcej 
materiału dowodowego niż myśmy mieli” .

(Twierdzenie to nie odpowiada prawdzie. Główne 
materiały dowodowe w sprawie Katynia były w pełni 
znane w 1946 r., a władze polskie przesłały do Norym-
bergi obszerny zbiór dokumentów, nie pozostawia-
jących żadnej wątpliwości co do odpowiedzialności 
Rosji. Gdyby trybunał norymberski pragnął, to mógł 
powołać niemalże wszystkich tych samych świadków, 
których przesłuchiwała komisja Kongresu — przyp. 
Red.).

Przed zeznaniami Jacksona przewodniczący ko-
misji kongresman Madden, otwierając ostatnią serię 
przesłuchiwań oznajmił, że komisja zakończy swe 
prace w tym tygodniu, ale jej członkowie współdzia-
łać będą z nowym Kongresem jeśli chodzi o badanie 
innych okrucieństw, m.in. dokonanych na żołnierzach 
amerykańskich w Korei.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 272  
z 13 listopada, s. 1, 4. 

Waszyngton, 13.11. — Dyplomata amerykański Sumner Welles, były podsekretarz stanu (w latach od 
1937 do 1943) oświadczył wczoraj na posiedzeniu komisji katyńskiej Kongresu, iż w jego przeświadczeniu 
przyczyną katastrofy samolotu gen. Sikorskiego w Gibraltarze dnia 4 lipca 1943 roku był sabotaż.
Na zapytanie członków komisji katyńskiej Kongresu p. Sumner Welles oświadczył, iż można przypuścić 

że Rosja chciała usunąć Sikorskiego z powodu zaciągniętych wobec niego tajnych zobowiązań.

Katastrofa samolotu Liberator Naczelnego Wodza 
wydarzyła się wkrótce po starcie z lotniska w Gibral-
tarze. Załoga składała się z 6 i 11 pasażerów. Wszy-
scy zginęli z wyjątkiem pilota pochodzenia czeskiego. 
Oprócz gen. Sikorskiego w katastrofie tej stracili życie: 
córka Zofia Leśniowska, szef sztabu Naczelnego Wodza 

gen. Klimecki, pułkownicy Marecki i Gralewski, adiu-
tant Naczelnego Wodza por. Ponikiewski, sekretarz 
osobisty premiera p. Kułakowski i poseł do Izby Gmin 
płk. V. A. Cazalet)

Według ówczesnych doniesień prasowych, w czasie 
gdy wydarzyła się katastrofa, w Gibraltarze przebywa-
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ła sowiecka misja. Gen. Sikorski ze swym otoczeniem 
wracał do Londynu po inspekcji wojsk polskich na 
Środkowym Wschodzie. W dniu wypadku oczekiwał 
również w Gibraltarze na samolot ambasador sowiecki 
w Londynie Majski.

Przed rozpoczęciem zeznań Sumner Wellesa komi-
sja katyńska Kongresu ujawniła dwa niepublikowane 
dotąd dokumenty. Z jednego z nich wynika, że prez. 
Roosevelt przesłał Stalinowi w 1943 r. tajną  notę, 
w której określił, iż rząd polski w Londynie popełnił 
„błąd“  zwracając  się  do Międzynarodowego  Czer-
wonego Krzyża  z prośbą  o przeprowadzenie  śledz-
twa w sprawie zbrodni katyńskiej.

Drugi dokument to również tajna nota do Stalina, 
o której nie był powiadomiony ambasador St. Zjedno-
czonych w Moskwie. Roosevelt wyraża w tej nocie prze-
świadczenie, że rząd polski w Londynie „będzie wy-
kazywał w przyszłości więcej zdrowego rozsądku“.

CHURCHILL WYPERSWADUJE...
Z dokumentów tych wynika, że na dwa dni przed 

zerwaniem przez Rosję stosunków dyplomatycznych 
z rządem polskim w Londynie, Stalin  przesłał  Ro-
oseveltowi  tajną  notę,  w  której  stwierdza,  że  nie 
może dłużej „ścierpieć nienormalnego“ postępowa-

nia rządu polskiego. Roosevelt w odpowiedzi prosił 
Stalina, aby ten określił swą akcję raczej jako „zawie-
szenie rozmów“, niż zupełne zerwanie stosunków dy-
plomatycznych. Roosevelt oświadczył, że jest pewny, 
iż premier Churchill zdoła wyperswadować rządowi 
polskiemu  w  Londynie,  aby  działał  w  przyszłości 
z większą dozą zdrowego rozsądku.

Dokumenty powyższe ogłoszono podczas przesłu-
chiwania przez komisję Kongresu admirała w stanie 
spoczynku Williama Standleya, który w latach 1941-
1943 był kolejno członkiem anglo-amerykańskiej ko-
misji, a następnie ambasadorem USA w Moskwie.

Admirał Standley oświadczył w swych zeznaniach, 
że nic nie wiedział o tych notach i pierwszy raz usły-
szał o nich dopiero w trakcie obrad w komisji ka-
tyńskiej Kongresu. Standley wyraził przekonanie, że 
zerwanie stosunków z rządem polskim w Londynie 
było  planowane w Moskwie  od  dłuższego  czasu. 
Adm. Standley opuszczał Moskwę w 1943 r. w prze-
konaniu, że Rosjanie są winni zbrodni katyńskiej.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 273  
z 14 listopada, s. 1, 4.

Waszyngton, 14. 11. — Komisja katyńska Kongresu przesłuchała wczoraj b. gubernatora Pensylwanii, 
George H. Earle, który opowiedział jej o rozmowie z prez. Rooseveltem w maju 1944 r.

Earle, który był w swoim czasie posłem w Bułgarii 
i jeździł na Bałkany w misji rządowej, oświadczył, że 
Roosevelt  zlekceważył  materiał  dowodowy  przed-
stawiony przez niego w czasie tej rozmowy, a wyka-
zujący winę Rosji za mord katyński.

Roosevelt wyśmiał także ostrzeżenia Earle, że Ro-
sjanie stanowią „większą groźbę, niż Niemcy“. Pre-
zydent powiedział mu, by nie martwił się o niebez-
pieczeństwo rosyjskie, ponieważ „gdy  ta  wojna  się 
skończy, Rosja rozleci się na sto kawałków, jak ze-
psuta centryfuga“.

Innym świadkiem był St. Mikołajczyk, który 
oświadczył komisji, że rząd polski w Londynie obcią-
żał Sowiety odpowiedzialnością za mord od chwili od-
krycia grobów przez Niemców.

Poprzednio komisja próbowała ustalić w  jakich 
okolicznościach  stłumiona była  prawda  o mordzie 
katyńskim. Zeznania świadków wykazały, że choć 
cenzura należała do specjalnego urzędu, który w spra-

wie katyńskiej nie interweniował, dwa inne urzędy, 
a mianowicie Urząd  Informacji  Wojennej  (OWI) 
oraz  Federalna  Komisja  Komunikacyjna  (FCC), 
wywierały nacisk na komentatorów radiowych, któ-
rych wystąpienia były krytyczne wobec Sowietów, 
zawieszając ich lub usuwając.

Choć wysocy urzędnicy obu tych urzędów gorąco 
temu zaprzeczali b. urzędnik cenzury Robert K. Ri-
chards zeznał, że oba  urzędy  bezprawnie  wykony-
wały cenzurę w sposób pośredni.

FCC nie mogło wprawdzie cenzurować audycji ra-
diowych, ale było w stanie zastraszyć komentatorów 
wykorzystując uprawnienie do odnowienia lub od-
mowy  odnowienia  licencji,  na  podstawie  których 
działały radiostacje.

Świadek Marian Kreutz, komentator radiowy 
w języku polskim, poprzednio zatrudniony w Detroit, 
zeznał, że był kilkakrotnie zawieszony ze względu na 
antysowiecki ton swoich audycji nie tylko w sprawie 
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Katynia, ale również w sprawie granic wschodnich 
Polski.

Szef Urzędu Informacji Wojennej, Elmer Davis, 
wypytywany o komunistów w tym urzędzie, oświad-
czył że, badania z punktu widzenia bezpieczeństwa 
były bardzo ścisłe; znaleziono około tuzina komuni-
stów, którzy zostali usunięci.

Komisja wysłuchała nagrane na płyty przemówie-
nie p. Davisa w 1943 r., z którego wynikało, że nie 
wierzy w zarzut, że Rosjanie popełnili mord katyński. 
Davis wyjaśnił, że oparł swoje przemówienie radiowe 

na informacjach pochodzących od Goebbelsa, „które-
go reputacja w zakresie prawdomówności była bardzo 
niska“. Później dopiero okazało się — dodał Davis — 
że „w tym jednym wypadku Goebbels miał rację“.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 274  
z 15 listopada, s. 1, 4.

Waszyngton, 17.11. — Komisja katyńska Kongresu zakończyła ostatecznie przesłuchania i przystąpiła 
do opracowywania końcowego raportu, który przedłożony będzie w początku roku Izbie z odpowiednimi 
zaleceniami.

Seria przesłuchań w ub. tygodniu należała niewąt-
pliwie do najbardziej doniosłych w pracach komisji, 
gdyż rzuciła  światło na kulisy dyplomatycznej ak-
cji amerykańskiej, zmierzającej do ukrycia prawdy 
o Katyniu. Niezależnie od tego, czy Roosevelt wie-
rzył czy nie wierzył w winę Rosjan — twierdził, że 
nie wierzy — był on zdecydowany nie dopuścić do 
ujawnienia prawdy. Posłuszna prezydentowi admini-
stracja łącznie z czynnikami wojskowymi współdzia-
łała w wybielaniu Rosjan. Fatalna rolę odegrała rów-
nież ambasada amerykańska w Moskwie.

Śledztwo uwypukliło również znaczenie sprawy 
katyńskiej jeśli chodzi o zaprzedanie Polski w nie-
wole sowiecką. Prawda o Katyniu musiała być ukry-
wana, aby nie stała na przeszkodzie zrealizowaniu 
planów jałtańskich. 
Ten aspekt sprawy został uwypuklony przez szefa 

wywiadu armii w czasie wojny gen. Bissella, który 
zeznał, że zaopatrzył raport płk. Van Vlieta na temat 
winy sowieckiej pieczątką „ściśle tajne“ ze względu 
na możliwe  „następstwa  polityczne“. Raport  ten, 
który w wciąż niewyjaśnionych okolicznościach 
zniknął z archiwów, pochodził z początków 1945 r. 
Gen. Bissell oświadczył, że raport zawierał „wielkie 
możliwości kłopotów“ ze względu na świeżo podpisa-
ny układ w Jałcie. Polska w tym czasie nie mogła już 
dopomagać w wojnie z Niemcami, a St. Zjednoczone 
poczyniły ustępstwa w Jałcie, aby nakłonić Rosje do 
udziału w wojnie z Japonią. USA „zapłaciły więcej 
niż ustępstwami terytorialnymi“ za pomoc Rosji, ale 
świadek nie sądzi, by „ktokolwiek w czasie Jałty wy-
obrażał sobie dzisiejszą Rosję“.

Na stanowisko administracji w tym momencie, tj. 
zaraz po Jałcie, rzuciły światło sensacyjne zeznania 
b.  gub.  Earle,  specjalnego  wysłannika  Roosevelta 
do Turcji. (Streszczenie tych zeznań „Dziennik“ po-
dał w ub. tygodniu).

15.000 DOLARÓW ZA LIST
Earle zeznał, że w Turcji otrzymał dokumenty ru-

muńskie i bułgarskie na temat winy sowieckiej. Już 
w maju 1944 r. pokazał je Rooseveltowi, ale prezydent 
odpowiedział: „George, to jest wyłącznie propagan-
da niemiecka i niemiecki spisek. Jestem całkowicie 
przekonany, że Rosjanie tego nie zrobili“. Earle do-
dał:  „Miłość,  szacunek  i wiara w Rosję,  panująca 
w Białym Domu, wydawała mi się wręcz niepojęta“.

22 marca 1945 r. Earle napisał list do prez. Roose-
velta, że jeżeli nie będzie sprzeciwu z jego strony, to 
ogłosi swój pogląd na Katyń jako pochodzący od b. 
emisariusza prezydenta. 24 marca — prezydent odpo-
wiedział, że „z troską“ dowiedział się o zamiarze Earle 
ogłoszenia tez, zawierających „niekorzystne informa-
cje o jednym z naszych sojuszników“. Roosevelt dodał, 
iż byłaby to „tym większa zdrada zaufania“, że pocho-
dziłaby od emisariusza prezydenta i dlatego „wyraźnie 
zakazuje“ ogłoszenia tego artykułu. Wręczając list ko-
misji katyńskiej Earle powiedział, że otoczenie Roose-
velta ofiarowało mu 15.000 dolarów za ten list.

NOTA STALINA
Jak już donosiliśmy, Roosevelt w 1943 roku. bezpo-

średnio po wykryciu grobów, wystosował notę do Sta-
lina w odpowiedzi na zawiadomienie o zamierzonym 
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zerwaniu stosunków dyplomatycznych z rządem pol-
skim. Nota ta, o której nie wiedział ani podsekretarz 
stanu  Sumner  Welles,  ani  ambasador  w  Moskwie, 
miała treść następującą:
,,Dobrze  rozumiem  pański  problem,  ale mam 

nadzieję, że w obecnej sytuacji znajdzie pan sposób 
określenia pańskiej akcji jako zawieszenie rozmów 
z rządem polskim na wygnaniu raczej niż całkowite 
zerwanie  stosunków dyplomatycznych. Moim zda-
niem Sikorski bynajmniej nie współdziałał z bandą 
Hitlera, lecz raczej popełnił błąd poruszając sprawę 
wobec Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Je-
stem również skłonny sądzić, że Churchill znajdzie 
sposoby  nakłonienia  rządu polskiego  do  działania 
z większą  dozą  zdrowego  rozsądku w  przyszłości. 
„Niech mi pan da znać, czy mogę dopomóc w jaki-
kolwiek sposób zwłaszcza, jeśli chodzi o opiekę nad 
Polakami, których zechce pan wysłać z Rosji”.

ROLA CÓRKI HARRIMANA
Ambasada USA w Moskwie podtrzymywała systema-

tycznie wersje sowiecką. Amb. Harriman zeznał przed 
komisją, że sam mało wiedział o mordzie katyńskim, 
ale wysłał swoją córkę Katarzynę i urzędnika ambasady 
Melbe do Katynia razem z komisją sowiecką. 25 stycznia 
1944 r. Harriman wysłał do dep. stanu depeszę głoszą-
cą: „Materiał dowodowy i zeznania nie upoważniają do 
wniosków, ale Katarzyna i urzędnik ambasady uwa-
żają za prawdopodobne, że mordu dokonali Niemcy: 
wydaje się, że Sowiety prowadzą bardzo szczegółowe 
badania wszystkich zwłok, przeprowadzając sekcje i stu-
diując ubrania, papiery i przedmioty osobiste“.

Zarówno Harriman jak i jego córka oraz p. Melbe 
zeznali przed komisją, że obecnie uważają winę Ro-
sjan za dowiedzioną. Tłumaczyli, że przyjęli to, co im 
Rosjanie pokazali, nie znając innych faktów odkrytych 
od tego czasu przez komisję. Harriman jest nadal zda-
nia, że konferencje w Jałcie i w Teheranie były poży-
teczne. Zaprzecza on, by Alger Hiss odegrał wpływo-
wą rolę w Jałcie. „Hiss był młodym człowiekiem, który 
nosił papiery dla Stettiniusa. Nigdy nie uczestniczył 
w dyskusjach, przy których byłem obecny“.

REWELACJE I FANTAZJE  
MIKOŁAJCZYKA

St. Mikołajczyk zeznał przed komisją, iż Rosjanie 
dawali do zrozumienia, iż gotowi byliby do życzli-
wego przedyskutowania sprawy granic, jeśliby rząd 
polski wycofał żądanie śledztwa Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża. „Według Sowietów mieliśmy 
wyrzec się naszego żądania zbadania sprawy przez 
MCK i przyznać się, żeśmy popełnili błąd. Wskazali 
oni, że jeśli to uczynimy, to będą gotowi do dyskuto-
wania sprawy granic z nami“.

Pewne poruszenie wywołało przedłożenie komisji 
depeszy p. Arthura Bliss-Lane, ambasadora amery-
kańskiego w Polsce po wojnie, wysłanej w 1945 r. do 
prokuratora w Norymberdze Jacksona. Amb. Lane 
powoływał się na informacje ze źródeł polskich, we-
dle których zbrodni „dokonać mogli Niemcy i Ro-
sjanie, działając wspólnie“.
(Z tą absurdalną tezą występował w pierwszych 

latach po wojnie Mikołajczyk i jego organy prasowe 
na Zachodnie. Amb. Lane niewątpliwie z tych źró-
deł otrzymał te fałszywą wersje — przyp. red.).
Amb. Lane oświadczył komisji, że nie przypomi-

na sobie tej depeszy, ale w każdym razie przekazał 
tylko otrzymane  informacje  i  żadnych  zaleceń nie 
formułował.

KOMUNIŚCI  
W INFORMACJI USA

W uzupełnieniu wiadomości o przesłuchiwaniu b. szefa 
Urzędu Informacji Wojennej, p. Davisa w sprawie wpły-
wów komunistycznych w tym urzędzie i zatajania prze-
zeń prawdy o Katyniu, warto zanotować, że kongresman 
Machrowicz zapytywał o trzy osoby, które stanowiły 
sekcję polską w OWI w czasie wojny i wykrycia Ka-
tynia, a mianowicie: Irenę Rajchman, która po wojnie 
była reprezentantką „Czytelnika“ w Nowym Jorku, Irenę 
Złotowską, obecnie żonę ambasadora Michałowskiego, 
Stefana Arskiego, obecnie jednego z głównych publicy-
stycznych agentów reżymu Bieruta.

Davis oświadczył, że wydalano komunistów gdy 
ich wykrywano. „Przyznaję, że przeoczyliśmy jednego 
czy dwóch“.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 276  
z 18 listopada, s. 1, 4.
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Vigil
Waszyngton, w listopadzie 1952 r.

Rząd amerykański wiedział już w roku 1943,  iż mord w Katyniu był dziełem rządu sowieckiego, ale 
postanowił prawdę ukryć w obawie przed zawarciem przez Sowiety pokoju z Niemcami, co pozwoliłoby 
Hitlerowi przerzucić wszystkie swe siły na front zachodni i uniemożliwić lądowanie sojuszników zachod-
nich we Francji.

W ten sposób w jednym zdaniu streścić można pię-
ciodniowe wielogodzinne szczegółowe i wyczerpujące 
zeznania „gwiazd“ amerykańskiej dyplomacji, polity-
ki wewnętrznej i wojska, złożone w czasie wznowio-
nych sesji kongresowej komisji katyńskiej.

Nawiasem dodam, iż łatwo zrozumieć dlaczego de-
mokratyczni i członkowie komisji, mimo iż najżycz-
liwiej usposobieni dla sprawy i polskiej, woleli drugą 
fazę  śledztwa odłożyć na okres powyborczy. Prze-
cież ta długa seria przesłuchań i druga część raportu 
komisji miała być — i była — poświęcona roli czynni-
ków urzędowych amerykańskich w ukryciu i skoszla-
wieniu prawdy o Katyniu. Ponurej roli odegranej przez 
administrację demokratyczną, przez rząd Roosevelta.

Stenogram przesłuchań ukaże się drukiem przed 
końcem bież. roku. Bez przesady powiedzieć można, 
iż tom ten będzie jednym  z  najważniejszych  przy-
czynków do największej historii Polski i... USA. To, 
co mówili pp. Sumner Welles. Harriman, gen. Bissell 
(szef wywiadu amerykańskiego w czasie wojny), ad-
mirał Standley (b. ambasador amerykański w Mo-
skwie i Kujbyszewie), sędzia Jackson i inni, zajmie ok. 
tysiąca stron druku.

Oto pierwsza porcja wrażeń z sali obrad Komisji 
Katyńskiej, które postaram się streścić w kilku kolej-
nych korespondencjach.

SĘDZIA JACKSON 
Norymberga — zeznania sędziego Jacksona: — 

znakomity prawnik ograniczył się właściwie do prze-
prowadzenia obrony tezy zasadniczej procesów no-
rymberskich i okazał zdumiewający brak znajomości 
historii sprawy katyńskiej. Właściwie — jak twierdził 
— dowiedział się o niej „naprawdę“ dopiero z książ-
ki generała Andersa. W Norymberdze słyszał o niej 
w wersji sowieckiej, jak twierdzi, silnie popieranej 
przez urzędujących w Norymberdze delegatów reży-
mu warszawskiego. Z całości zeznań sędziego Jackso-
na wynika, iż w Norymberdze, w biurach prokura-
tury amerykańskiej, wiedziano o istnieniu szeregu 
dokumentów,  oskarżających  Sowiety  o  dokonanie 
zbrodni. Otrzymano, ale nigdy nie pokazano sędzie-

mu Jacksonowi, telegramu amb. Bliss Lane z Warsza-
wy ostrzegającego, aby nie godzić się na oskarżenie 
Niemców o zbrodnię, gdyż o ile stwierdzić można 
w Warszawie — istnieją dowody winy Sowietów.

Wszystko to jednak, zdaniem sędziego Jacksona, 
nie dawało dowodów dostatecznych do zbudowania 
oskarżenia. Sprawa utrudniona była również przez to, 
że tezę winy sowieckiej stawiali ci, którzy pragnęli 
bronić Niemców, a głównie Göringa. Sędzia Jackson 
twierdzi, iż ze strony obrony Göringa zwracano się do 
gen. Andersa, by złożył zeznania w sprawie Katynia. 
Gen. Anders odmówił i sędzia Jackson wyraża się o tej 
odmowie z uznaniem, tym bardziej, iż Niemców osta-
tecznie o Katyń nie oskarżono, więc sprawiedliwość 
nie ucierpiała. Sędzia Jackson twierdzi, iż po otrzy-
maniu i przeczytaniu książki gen. Andersa, w  liście 
osobistym wyjaśnił generałowi historię stanowiska 
amerykańskiego w Norymberdze. Istota tego stano-
wiska zdają się być trzy punkty:
1) Niemcom nie przypisano winy za Katyń; 2) So-

wiety nie znajdowały się na ławie oskarżonych i nie 
można  ich  tam  było —  jako  współzwycięzców — 
posądzić;  3)  dopiero  śledztwo  kongresowej  komi-
sji  katyńskiej  przyniosło  przekonywające  dowody 
o winie Sowietów ; dowodów tych nie posiadała pro-
kuratura amerykańska w Norymberdze, choć były 
znane wywiadowi amerykańskiemu i Departamen-
towi Stanu.

GNIAZDO KOMUNISTÓW 
Rola propagandy amerykańskiej — Elmer Davis 

i Office of War Information (OWI): — chorobliwie 
antypolski w czasie wojny i nadal nie szczędzący ni-
gdy Polsce i Polakom przykrych słów (przyjemne 
zachowuje wyłącznie dla Czechów i Czechosłowacji) 
w swych komentarzach radiowych, eks-szef propa-
gandy amerykańskiej odznaczył się w czasie swych 
zeznań niezmiernie słabą pamięcią. Komisja katyńska 
starała się odświeżyć ją w sposób nawet złośliwy. Ka-
zano mu  odczytać  głośno  i wyraźnie,  pełny  tekst 
15 minutowej pogadanki  radiowej,  którą wygło-
sił  jako  dyrektor OWI  przed mikrofonami  swej 
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instytucji w dn. 3 maja 1943 r. Pogadanką ta, prze-
tłumaczona na kilkanaście języków, była następnie 
nadawana przez rozgłośnie rządowe amerykańskie na 
cały świat. Davis próbował protestować przeciw tym 
„torturom“. Twierdził, iż w roku 1943 „nie wiedział nic 
o Katyniu, oprócz tego, iż obowiązkiem jego było za-
przeczyć temu, co mówił dr. Göbbels“. Tym tłumaczył 
pogadankę wymyślającą rządowi polskiemu w Londy-
nie i oskarżającą go o współpracę z dr. Göbbelsem, 
a chwalącą rząd sowiecki za zerwanie stosunków 
z tym „nieprzyjaznym rządem“. Twierdził dalej Davis, 
iż obecnie nie wygłosiłby takiej pogadanki, gdyż wie-
rzy absolutnie, iż mordu dokonali Rosjanie i „że był 
to  ten  jeden  jedyny wypadek, kiedy Göbbels miał 
rację“. Przedstawienie, w którym można się nawet 
dopatrzeć pewnego sadyzmu na wesoło — odbyło się 
jednak i Davis calutką swą pogadankę z 1943 r. odczy-
tał. Jak brzmiała w 1952 roku? — można sobie łatwo 
wyobrazić ...

WSPÓŁPRACOWNICY DAVISA
A potem zaczęły się pytania. Czy wysłannicy OWI 

grozili właścicielom stacji radiowych (tzw. obcojęzycz-
nych) w Nowym Jorku, w Buffalo, w Detroit i w Bo-
stonie, iż rząd nie  przedłuży  im  koncesji, o ile ich 
polscy komentatorzy radiowi nie przestaną oskarżać 
Sowietów  o  dokonanie  mordu  katyńskiego? Davis 
nie pamięta, oczywiście, ale przed komisją przedefi-
lowali kolejno właściciele stacji i komentatorzy, dając 
nazwiska urzędników p. Davisa, pod których naci-
skiem musieli „zamknąć usta” komentatorom. Davis 
nie pamiętał…

Czy działem polskim kierowała p. Irena Rajchman, 
córka dr. Rajchmana, późniejsza przedstawicielka re-
żymowego ,,Czytelnika“ w Nowym Jorku? Davis nie 
pamięta… Czy pomocnikiem jej był Stefan Arski 
alias Artur Salman, obecnie redaktor warszawskiego 
„Robotnika”  lżący  USA  przez  radio  warszawskie? 
Davis nie pamięta nic a nic…

Czy obok panny Rajchman w dziale polskim OWI 
p. Mira Złotowska ówcześnie, a ambasadorowa Micha-
łowska obecnie? Nie  pamięta… Czy nie ostrzegano 
Davisa ze strony polskiej, iż cały jego dział polski jest 
w rękach komunistów lub ich sympatyków? Ostrze-
gano, powiada, ale nie uważa iż ludzie z zewnątrz mają 
prawo wtrącać się do działalności. No, i pod sam ko-
niec z powodu pro-czeskich amorów Davisa — zapy-
tał kongresman Machrowicz (ten sam, który pamiętał 
i pytał o Rajchmanową, Złotowską i Arskiego) - czy 
prawda jest, że szef działu czeskiego OWI w czasie 
wojny jest obecnie ambasadorem Czechosłowacji 
w Paryżu? Tak, to Davis pamięta. 

Rewelacje ponurej roli Davisa i jego zespołu w stłu-
mieniu wszelkich komentarzy o Katyniu najbardziej 
ponurym  widowiskiem  w  czasie  pięciodniowych 
przesłuchiwań komisyjnych. Może tylko p. Harriman 
i jego , córka, ,,inspektorka zwłok katyńskich”,  byli 
bardziej ponurymi widmami przeszłości.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 278  
z 20 listopada, s. 1, 4.

Vigil

Waszyngton, w listopadzie
Brak pamięci dotknął nie tylko szefa propagandy 

amerykańskiej w czasie wojny p. Elmer Davisa, który 
nie potrafił przypomnieć sobie nazwisk komunistów 
i prokomunistów kierujących urzędowym amerykań-
skim biurem spraw polskich w Office of War Informa-
tion, co dało im możliwość dopomożenia w ukryciu 
prawdy o Katyniu. Takim samym brakiem pamięci 
dotknięty jest widocznie eks-kandydat na stanowisko 
prezydenta USA p. W. Averell Harriman, b  .amba-
sador USA w Moskwie, uczestnik konferencji w Te-
heranie, Jałcie  i Poczdamie  i wespół z Mołotowem 
i  amb. Clark Kerrem, współtwórca  rządu Bieruta 
— Osóbki — Mikołajczyka.

Oprócz braku pamięci, Harriman odznacza się rów-
nież uporem w czasie swych zeznań przed kongresową 

komisją katyńską jak i w czasie ubiegłej kampanii wy-
borczej okazał się nieugiętym zwolennikiem bronie-
nia do upadłego słuszności Jałty. Rozwinął niezmier-
nie interesującą teorię, oponując bardzo energicznie 
przeciw nazywaniu Jałty przez kilku członków komisji 
„szczytem appeasementu“.

Ściśle wedle zeznań Harrimana — oto jego rozu-
mowanie w obronie Roosevelta, Jałty i... siebie samego.

— Polska dostała się do niewoli sowieckiej nie w wy-
niku, ale wbrew Jałcie. Prezydent Roosevelt, w Jałcie, 
chciał Polskę przywrócić Polakom. Kiedy zebrała się 
konferencja jałtańska, w lutym 1945 r., ziemie polskie 
znajdowały się pod okupacją sowiecką. To był — mówi 
p. Harriman — „realny stan rzeczy“. Nie mieliśmy 
żadnej możliwości wyparcia Sowietów z Polski, chyba 
przez użycie siły, ale tego nie mogliśmy uczynić, gdyż 
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potrzebna nam była współpraca Stalina dla pokonania 
Niemiec. W tych warunkach prezydent Roosevelt starał 
się o otrzymanie od Stalina przyrzeczenia wolnych wy-
borów, widząc w wykonaniu tego przyrzeczenia jedyną 
możliwość poprawy losu Polaków.

— Sowiety przyrzeczenia nie wykonały — ciągnie 
p. Harriman. Nie wykonały zresztą żadnego przyrze-
czenia politycznego, ale wykonały wszystkie przyrze-
czenia natury wojskowej.

Pamięć mnie 
zawodzi

Kongresman O‘Koński: Jakie na przykład?
Harriman: — Przyrzeczenie zaatakowania 199-ciu  

(sic!) dywizji niemieckich na froncie wschodnim 
w chwili naszego lądowania w Normandii. Niemcy 
mieli tylko 60 dywizji we Francji i gdyby Rosjanie 
przez swój atak nie związali dywizji niemieckich na 
wschodzie, mogliśmy łatwo być z powrotem wrzuceni 
do morza... Rosjanie dotrzymali przyrzeczenia w stu 
procentach i podjęli atak.
O’Konski: — Czy pamięta pan, że lądowaliśmy 

w Normandii dn. 6 czerwca 1944 r. ?
Harriman: — Tak.
O‘Konski: — Czy pamięta pan, że konferencja 

w Jałcie odbyła się w lutym 1945 r.. niemal osiem mie-
sięcy później, kiedy Niemcy były już „kaputt“? Więc 
chyba nie w Jałcie dali Rosjanie te przyrzeczenia, na-
tury wojskowej...
Harriman (przerywając) —  Pamięć mnie  zawo-

dzi, przecież to niemal osiem lat temu... Ale twier-
dzę  stanowczo,  że  Rosjanie  zawsze  wykonywali 
wszystkie umowy wojskowe, choć nie dotrzymywali 
żadnych zobowiązań politycznych...

Pozostałe trzy godziny zeznań Harrimana poświę-
cone były w lwiej części przypominaniu mu jego 
własnych depesz z Moskwy i Londynu. Najciekaw-
sza część jego zeznań, to te właśnie dokumenty, które 
obok dokumentów adm. Standley‘a (b. amb. U.S.A. 
w Moskwie) stanowić będą najcenniejszy materiał hi-
storyczny.
Ani jednego ze swych raportów moskiewskich p. 

Harriman  nie  pamięta. Każdy po kolei, trzeba mu 
było przedstawiać. Na szczęście, rozpoznawał je i wo-
bec tego znajdą się w protokołach komisji, jako oficjal-
nie zidentyfikowane.

Jeden z tych, których Harriman także nie pamiętał, 
to ściśle tajony raport o wycieczce jego córki, Kath-
leen, obecnie pani Mortimer  (również zeznawała) 
do Katynia z grupą dziennikarzy amerykańskich, 
urzędników sowieckich itd. na wielkie przedstawie-
nie, nazywane w raportach „inspekcji zwłok“. Otóż 
ta ambasadorska inspektorka zwłok (w drodze przez 
wydział prasowy sowieckie go Narkomindiełu suto 
wódą szampanem goszczona) opowie działa ojcu, 

że jej zdaniem — Niemcy zamordowali Polaków 
w Katyniu. Ojciec-ambasador wysłał natychmiast 
do Waszyngton depeszę szyfrowaną, do prezydenta 
Roosevelta, w której opinię córki (popartą przez to-
warzyszącego jej sekretarza ambasady nazwiskiem 
Melby) powtórzył.

Z września-grudzień
A czy nie dodał pan ambasador w depeszy swojej 

kilku słów o depeszach prasowych, wysłanych przez 
towarzyszących córce pani dziennikarzy amerykań-
skich? — pytała komisja.

Znów ta pamięć przeklęta. No nie pamiętał p. Har-
riman. Jakże by mógł, przecież tyle już lat minęło. 
Więc wydostali z teczki depeszę. Poznaje Pan amba-
sador? Poznaje. O.K. — czytaj pan zakończenie. Czyta 
— „wszystkie depesze wysłane przez dziennikarzy 
amerykańskich po wizycie pod Smoleńskiem cenzu-
ra sowiecka zatrzymała“.

Pyta urzędnik komisji Puciński: — Czy wie pan 
ambasador dlaczego zatrzymano ich depesze? Nie 
wie. Więc Puciński wyciąga złożone komisji ze-
znanie b. korespondenta Associated Press w Mo-
skwie, p. Cassidy, który odbył „inspekcję zwłok“ 
razem z ambasadorską córeczką. Cassidy zeznawał, 
iż dziennikarze amerykańscy w depeszach lekko 
zakwestionowali prawdopodobieństwo wersji sowiec-
kiej, podkreślając jeden tylko szczegół: zwłoki — nie-
mal wszystkie — odziane były w ciężkie płaszcze, 
a władze sowieckie stwierdziły, iż mordu masowe-
go  dokonano  we  wrześniu. Wrzesień pod Smoleń-
skiem jest b. ciepły, podkreślali dziennikarze i wobec 
tego przypuszczać należy, iż morderstwa dokonać 
musiano o innej aniżeli wczesna jesień porze roku.

Depesze prasowe trzymano trzy dni w cenzurze. 
Po czym wezwane dziennikarzy i powiedziano im, iż 
„okazuje się, że Niemcy dokonali morderstwa w grud-
niu 1941 r.“ Dziennikarze poprawili „wrzesień“ na 
„grudzień“ i depesze poszły do Ameryki i na cały 
świat, Harriman tego incydentu nie pamiętał zupeł-
nie. Nie pamiętana go również „inspektorka zwłok“, 
także znana (wedle prasy amerykańskiej) jako królo-
wa salonów moskiewskiej dyplomacji“.

Nie zauważył
Zła pamięć Harrimana idzie parze z jego złym 

wzrokiem.
Pytali go członkowie komisji czy w latach 1943 

i 1944 nie zauważył, iż w Moskwie przygotowują się 
do objęcia władzy w kilku krajach specjalne ekipy 
kominternowskie, jak szajka Gottwalda dla Czecho-
słowacji, Bieruta dla Polski, Anny Pauker dla Rumu-
nii, Dymitrowa dla Bułgarii itd.
Nie — powiada p. Harriman — niczego  podob-

nego nie zauważyłem i nic o  tym nie wiedziałem. 
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Jak to — powiada przewodniczący Madden — pański 
poprzednik w Moskwie, admirał Standley już w po-
czątkach roku 1943 donosił Departamentowi Stanu, 
iż Rosja przygotowuje na swoim terenie ekipy rządo-
we dla kilku krajów wschodnio-europejskich, a pan 
w rok i dwa lata później, niczego nie dostrzegł?... Nie, 
nie dostrzegłem — powiada Harriman.

Ale Harriman był kandydatem — głównym — na 
następcę Achesona w razie gdyby w Białym mu za-
siadł gub. Stevenson.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 280  
z 22 listopada, s. 2.

Waszyngton, w listopadzie 1952
Przewodniczący Komisji Katyńskiej Kongresu, 

kongresman Madden polecił zespołowi urzędników 
przygotowujących ostateczny raport, aby postarali się 
o stworzenie dokumentu krótkiego, treściwego i aby 
ukończyli swe prace i przedstawili projekt do zatwier-
dzenia plenum komisji nie później, aniżeli  10  grud-
nia b.r. Zdaniem kongresmana Maddena oddany już 
do druku stenogram czterodniowych przesłuchań od-
powie najbardziej przekonywająco na pytanie — kto 
i z jakiego powodu postanowił w USA ukryć prawdę 
o mordzie katyńskim. Raport, wedle instrukcji kongr. 
Maddena, ma właściwie tylko zreasumować te wnioski, 
które automatycznie nasuwały się słuchaczom zeznań 
gwiazd wojska, dyplomacji i polityki amerykańskiej.

Jasne jest, iż o Katyniu (poczynając nie od 1943 r. 
ale od chwili rozmów polsko-sowieckich w 1941 r.) 
zakazały mówić i pisać czynniki najwyższe — pre-
zydent Roosevelt osobiście i w wykonaniu jego roz-
kazów: — minister wojny gen. Marshall  i  jego za-
stępca p. J. J. McCloy, sekretarz stanu Hull  i  jego 
zastępca  Sumner  Welles. Na szczeblach niższych, 
tam gdzie działał szef wywiadu gen. Bissell, szef pro-
pagandy Elmer Davis oraz w zakamarkach podziemia 
gdzie działali ludzie tacy jak Alger Hiss i szajka OWI 
(organ propagandy amerykańskiej podczas wojny), jak 
Cranston (propaganda w prasie obcojęzycznej), David 
Karr (jego pomocnik, eks-reporter komunistycznego 
„Daily Worker’a“), jak Rajchmanówna, Złotowska, 
Salman-Arski itd. Czyli gdzieś, poniżej trzeciego 
szczebla, po prostu już nie pozostawało jak tylko en-
tuzjastycznie wykonać rozkazy pochodzące z samego 
szczytu piramidy rządowej.

Powodem zakazu była nie tyle, jak to opowiadali 
upraszczając zagadnienie, pp. Harriman i Sumner Wel-
les „obawa przed zawarciem przez Sowiety oddzielne-
go pokoju z Niemcami“, ale po prostu całość polityki 
Roosevelta, który raz uwierzywszy w podrzucony mu 
przez Harry Hopkinsa i przez  siebie  samego  sobie 
samemu udowodniony mit możliwości powojennej 
współpracy z Sowietami tzw. „great design“, nie do-
puszczał do swego umysłu na przestrzeni pełnych lat 

czterech najmniejszej wątpliwości na temat lojalności 
Sowietów. Dlatego właśnie więcej aniżeli nawet raporty 
o Katyniu, więcej aniżeli raporty o uprawianym przez 
Sowiety szpiegostwie w USA, złościły go wiadomości 
o tym, iż w Sowietach przygotowano rządy marionetko-
we dla krajów, które mu Stalin obiecał wyzwolić.

Wiadomości te Roosevelt odrzucał od siebie z uporem 
człowieka chorego psychicznie. Odnosił się z nieubłaganą 
nienawiścią do tych, którzy choćby tym jednym, ale prze-
czącym jego fantazji szczegółem pragnęli mu otworzyć 
oczy. Kiedy admirał Standley taki oficjalny raport nade-
słał z Moskwy w 1943 roku i zaczął się upierać przy praw-
dziwości swych spostrzeżeń — Roosevelt zlikwidował 
go momentalnie. Harriman natomiast, który nawet w rok 
i dwa lata później żadnych sowieckich przygotowań do 
zniszczenia wizji rooseveltowskiej „nie zauważył“ — był 
ukochanym pupilkiem, a „lap dog“, pieskiem na kolanach, 
jak go tu nazywano.

Kiedy wreszcie Roosevelt sam w Jałcie, gdzie Stalin 
osobiście nastawać zaczął na osadzenie w Warszawie 
rządu przez siebie stworzonego przekonać się o tym, 
czym jest jego wizja — świadomość prawdy zabiła go. 
Nie jest literacką metaforą mówienie, iż Jałta zabiła 
Roosevelta żył zaledwie dwa miesiące po jej zakończe-
niu, a pamiętniki jego lekarza osobistego, wiceadm. 
dr Mclntyre wyraźnie przypisują nagłe załamanie się 
zdrowia prezydenta rozczarowaniom i zawodom koń-
cowego okresu wojny upostaciowanym w Jałcie.

Na podstawie przypomnianego przez Komisję Ka-
tyńską obrazu lat 1941-45, stwierdzić wolno, iż stosu-
nek najwyższych czynników amerykańskich do spra-
wy Katynia był po  prostu  funkcją  całości  polityki 
Roosevelta wobec Sowietów. Zupełnie tak samo, jak 
stosunek jego do sprawy zamordowanych przez Ro-
sjan żydowskich przywódców socjalistycznych, Al-
tera i Ehrlicha. W warunkach amerykańskich, gdzie 
głosy żydowskich środowisk politycznych odzywają 
się szczególnie mocno i gdzie wywołują długotrwa-
łe, potężne, głośne i efektywne echa — nawet sprawa 
Altera i Ehrlicha została stłumiona wysiłkiem rządu 
w  imię  tego  samego,  czym powodowano  się w  tłu-
mieniu akcji i dyskusji w sprawie Katynia. W imię 
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nie zakłócania wizji Roosevelta: USA i Sowiety w oto-
czeniu dziatek (mniejszych państw) kierujące losami 
świata, wyzwalające narody kolonialne, likwidujące 
wielkie imperia, planujące światowego zasięgu roboty 
publiczne i wzajemnie wymieniające doświadczenia 
w dziedzinie sprawowania rządów systemem „demo-
kracji politycznej“ (USA) i „demokracji gospodarczej“ 
(w ZSSR).

Wygląda na to, że odbiegłem daleko od sprawy Katy-
nia? Nie, sformułowania, które podaję pochodzą bezpo-
średnio ze zwierzeń tych, którzy jak Roosevelt i ludzie 
jemu najbliżsi w to właśnie co streściłem wierzyli.

Jakżeż dziecinnie, niewinnie w porównaniu z rozmia-
rami ,wielkiej wizji“ wygląda odpowiedź gen. Bissell'a na 
pytanie: — dlaczego sklasyfikował pan raport katyński 
ppłk. Van Vlieta jako „ściśle tajny“, skoro nigdy nie kla-
syfikowano w ten sposób raportów składanych przez in-
nych jeńców amerykańskich wyzwolonych z niewoli po 
zakończeniu wojny z Niemcami?

— Tak — odpowiedział gen. Bissell — wojna z Niem-
cami była już wówczas zakończona i Polska nie mo-
gła wobec tego nic więcej dla nas uczynić. Natomiast 
Sowiety miały jeszcze brać udział w wojnie z Japonią. 
Mogły nie wykonać tego zobowiązania, przyjętego 
w Jałcie, gdybyśmy raport Van Vlieta rozgłosili. Więc 
go sklasyfikowałem jako „ściśle tajny“.

Co gen. Bissell uczynił z raportem Van Vlieta, aby 
być zupełnie pewny, iż żadna niedyskrecja nie popsuje 
planów udziału Sowietów w wojnie z Japonią? Komi-
sja Katyńska nie otrzymała na to pytanie odpowiedzi. 
W kółko opowiada gen. Bissell o panach Lyon i Hol-
mes i wysłaniu raportu do Departamentu Stanu.
Nie wiem co o tym powie ko misja w oficjalnym ra-

porcie, ale jeżeli chcecie wiedzieć co o tym myśli czło-
wiek, który ani słówka nie uronił ze składanych przed 
komisją zeznań — oto co się stało: — raport Van Vlieta 
nigdy nie poszedł do Departamentu Stanu, dzienniczek 
Bissella nie zawiera śladu rozmów z Holmesem, raport 
zniknął albo u Bissella albo w biurze gen. Marshalla — 
tam gdzie wiedziano, że wieść o nim może być przyjęta 
w Białym Domu tak, jak był przyjęty raport adm. Stan-
dley'a o Bierutach, Gottwaldach itd.

Raportowi Van Vlieta „skręcono łeb“ na miejscu, bez 
wynoszenia na zewnątrz, po prostu w celu nie drażnienia 
nowego wyższego „boss‘a“ w Białym Domu, p. Trumana, 
który odziedziczył pełny zespół współtwórców ,,wielkiej 
wizji“ i nie pozbył się jej i ich aż do 1947 roku.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 288  
z 2 grudnia, s. 2.

Waszyngton, 22. 12.— Komisja katyńska Kongresu USA w ostatecznym swoim raporcie zaleciła dziś, 
by  prezydent  przekazał  jej  raport  delegacji  amerykańskiej  do ONZ w  celu  przedłożenia Narodom 
Zjednoczonym.

Stany Zjednoczone powinny zabiegać, by ONZ 
wystąpiła do Trybunału Międzynarodowego z oskar-
żeniem Sowietów o mord katyński.
Jednocześnie delegacja amerykańska w ONZ po-

winna zabiegać o ustanowienie międzynarodowej ko-
misji dla zbadania „innych masowych zbrodni i mor-
derstw przeciw ludzkości“.

Stwierdzając „uderzające podobieństwo.“ pomiędzy 
mordem popełniony na Polakach w Katyniu a zbrod-
niami wobec żołnierzy amerykańskich i innych w Ko-
rei i wskazując na to, że „taktyka komunistyczna w Korei 
jest identyczna z taktyką w Katyniu” komisja doma-
ga  się,  by Kongres  podjął  natychmiastowe  śledztwo 
w sprawie okrucieństw komunistycznych w Korei.

Raport komisji ogłoszony został w kilka godzin po 
debacie na Zgromadzeniu ONZ nad wnioskiem so-

wieckim domagającym się śledztwa w sprawie rzeko-
mych masowych morderstw popełnianych przez „po-
twory amerykańskie“ na jeńcach komunistycznych. 
Przewodniczący komisji katyńskiej, kongresman Mad-
den, w osobnym oświadczeniu określił zarzuty Gro-
myki jako próbę odwrócenia uwagi od winy rosyjskiej. 
Mowa Gromyki stanowiła fragment „propagandy ro-
syjskiej podjętej przed rokiem dla obalenia druzgocą-
cego materiału dowodowego. zebranego przez komisję 
katyńska na temat odpowiedzialności sowieckiej za 
morderstwo ponad 14.000 Polaków w początkach dru-
giej wojny światowej“.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1952, nr 306 
 z 23 grudnia, s. 1.
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Waszyngton, 23. 12. — W kołach politycznych Waszyngtonu przewiduje się, że ogłoszone wczoraj koń-
cowe zalecenia Komisji Katyńskiej Kongresu znajdą się na porządku dziennym obrad nowego Kongresu 
wkrótce po jego zebraniu się po Nowym Roku.

Fakt, że komisja wystąpiła obecnie z zaleceniem 
przeprowadzenia śledztwa na temat koreańskich Ka-
tyniów, zdaje się zapewniać, że problem rzezi katyń-
skiej  będzie  w  1953  r.  przedmiotem  akcji  amery-
kańskiej na forum międzynarodowym.

Wydaje się prawdopodobne, że zgodnie z zalece-
niami komisji Eisenhower wyda  polecenie  delega-
cji amerykańskiej w ONZ, by zabiegała o śledztwo 
Trybunału Międzynarodowego w tej sprawie. Jeżeli 
Kongres zatwierdzi zalecenia w styczniu lub w lutym, 
to Amerykanie  mogliby  poruszyć  sprawę  Katynia 
podczas drugiej części 7-go Zgromadzenia NZ, która 
rozpocznie się 24 lutego 1953 roku.

Ogłoszony wczoraj raport końcowy zajmuje się spra-
wą, która stanowiła temat badań w ostatniej fazie prac 
komisji, a mianowicie czy rząd USA celowo ukrywał 
prawdę o Katyniu przed narodem amerykańskim. 
Komisja stwierdza, że „wielka część materiału dowo-
dowego zebranego przez komisję była lub mogła być 
dostępna ludziom odpowiedzialnym za naszą politykę 
zagraniczną już w 1952 roku“. 
„Osobliwa psychoza jakoby konieczności wojsko-

we  wymagały  poświęcenia  lojalnych  sojuszników 
i naszych własnych zasad, aby powstrzymać Sowiety 
przed zawarciem odrębnego pokoju z hitlerowcami, 

panowała w wyższych  kołach  rządowych  i  wojsko-
wych w końcowym okresie drugiej wojny światowej“ 
— głosi raport.

Nastrój ten trwał nawet po zakończeniu wojny dla 
przyczyn, które nie są jasne dla komisji dodaje raport.
Raport  komisji  ostro  krytykuje  wywiad  armii, 

za to co nazywa zagubieniem lub ukryciem rapor-
tu płk. Van Vliet i stwierdza, że polityka wywiadu 
w latach 44-45 powinna być przedmiotem wszech-
stronnego śledztwa. Komisja przesyła kopie swojego 
raportu dep. obrony dla podjęcia ewentualnej akcji 
przeciw  gen.  Bissell,  odpowiedzialnemu  za  znik-
niecie raportu. „Czynimy to, ponieważ sądzimy, że 
gdyby raport Van Vlieta był natychmiast udostęp-
niony  dep.  stanu  i  opinii  amerykańskiej  polityka 
naszego rządu wobec Związku Sowieckiego mogła-
by być bardziej realistyczna, co miałoby lepsze re-
zultaty po wojnie” — głosi raport.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. AB 1952, nr 307  
z 24 grudnia, s. 1.

Tuż przed świętami Komisja Katyńska Kongresu 
amerykańskiego zaleciła wyznaczyć rządowi Stanów 
Zjednoczonych nie lada zadanie: wnieść na teren mię-
dzynarodowy sprawę mordu katyńskiego. Komisja 
Katyńska spełniła swój cel: wydobyła sprawę na forum 
publiczne, zainteresowała nią zatykający uszy świat, 
zebrała materiały, przeprowadziła dochodzenia, usta-
liła ponad wątpliwość winę sowiecką. Teraz parlament 
przekaże sprawę nowemu prezydentowi i rządowi 
Ameryki. Sprawa Katynia nie kończy się więc, lecz 
dopiero zaczyna na dobre. Widmo z Kozich Gór staje 
się coraz większe. Nieuchwytny cień upiora pada na 
spiczaste wieże Kremla. Mieszkaniec stanu Oklahoma 

czy republiki Guatemala, który dotąd znał dwie miej-
scowości w Rosji — Moskwę i Stalingrad, zna dziś 
trzecią — Katyń.

Katyń jest symbolem reprezentującym setki miej-
scowości o mniej złowrogo brzmiących nazwach lub 
nawet nieznane z nazwy nikomu poza mordercami. 
Z kilkunastu tysięcy Polaków (podkreślmy tu od razu: 
nie tylko oficerów i nie tylko inteligentów, lecz ludzi 
wszelkich warstw i zawodów), którzy zaginęli bez wie-
ści w 1940 r., wywiezieni w niewiadomym kierunku 
z obozów jenieckich, jedna tylko grupa z trzech obo-
zów wymordowana została w lasku katyńskim, letni-
sku NKWD. Każdy chyba z nas ma kogoś znajomego, 
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kto zaginął w tym czasie w Sowietach, a nie znajduje 
się na liście katyńskiej. A ilu zostało zamordowanych 
strzałem z nagana w podstawę czaszki potem, w latach 
następnych, ilu jeszcze w latach rewolucji 1917-1921?

Amerykanie zrozumieli Katyń, gdy na Korei zna-
leziono ciała jeńców amerykańskich z rękami skrępo-
wanymi z tyłu i dziurą od kuli w podstawie czaszki. 
Wiadomo, że liczba pomordowanych jeńców sojusz-
niczych na Korei wynosi 8.000, a więc zbliża się do 
liczby ofiar Katynia.

Ludność okolic Katynia twierdziła, że Polacy nie byli 
pierwszymi ofiarami lasku „wypoczynkowego“, że od lat 
mordowano tam swoich, to jest sowieckich, więźniów. 
Prości ludzie sowieccy, a także zwykli enkawudziści, 
nie mogli się nadziwić, dlaczego tyle szumu o te kilka 
tysięcy Polaków; przecież rzecz to normalna, że się więź-
niów morduje, przecież „szeroka, ojczysta ziemia” usiana 
jest mogiłami zbiorowymi, a w tych mogiłach wszystkie 
czaszki mają jednakowy otwór z tyłu u nasady.

Gdy kiedyś w odległej przyszłości badacze szukać 
będą granic zasięgu dawnych cywilizacji w wykopali-
skach, nie napotkają na trudności wytyczenia w przestrze-
ni i czasie zasięgu cywilizacji bolszewickiej. Od Łaby po 
Jang-tse i od drugiego dziesiątka lat wieku dwudziestego 
wytyczą im te granice czaszki z otworem po kuli rewol-
werowej. Znajdą je nie tylko w wielkich cmentarzyskach 

nad Dnieprem i nad Yalu ale w każdym prawie zakątku, 
gdzie stanęła stopa czekisty i enkawudzisty.

Gdy dowiedzieliśmy się dziesięć lat temu o zbrodni 
katyńskiej, gdy przed oczami każdego z nas stanął ktoś 
ze zgładzonych jeńców, gdy później świat zakrywał oczy 
i uszy, starał się wtłoczyć nam w gardło z powrotem każ-
de słowo wypowiedziane o zbrodni, pytaliśmy się siebie: 
czy nie ma zupełnie sprawiedliwości na tym świecie, czy 
ofiara tych ludzi pójdzie zupełnie na marne, czy pozosta-
nie po tysiącach naszych przyjaciół, krewnych i rodaków 
tylko proch w zbiorowej mogile i tylko głuchy żal, który 
my zabierzemy ze sobą do grobu? Dziś głos ich, głos po-
mordowanych w Katyniu i innych miejscach zbrodni co-
raz głośniej rozbrzmiewa w świecie. Przemawiają nie tyl-
ko w imieniu własnym, ale także imieniem tysięcy ludzi 
innych narodowości, nawet imieniem pomordowanych 
Rosjan. Domagają się sprawiedliwości dla ujarzmionych 
narodów, kary na ustrój zbrodniczy i skrytobójczy.

Spod ziemi bije i bić będzie coraz potężniej głos: 
Katyń, Katyń, Katyń, Katyń, Katyń . . .

W. W.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. A 1952, nr 309  
z 29 grudnia, s. 2.

Nowy Jork, 5. 1. — Komentując raport końcowy komisji katyńskiej Kongresu, prasa amerykańska 
na ogół wyraża wątpliwości, czy będzie możliwe podjąć zalecaną przez komisję akcję na forum między-
narodowym.

„New York Herald Tribune” stwierdza, że komisja 
Kongresu oddała naprawdę wielką usługę z punktu wi-
dzenia ustalenia prawdy historycznej. Z drugiej strony 
jest mało  prawdopodobne,  by  proponowana  akcja 
przeciw  Rosji  w  Międzynarodowym  Trybunale 
Sprawiedliwości była w praktyce możliwa. Dziennik 
nie sądzi też, by była jakaś korzyść w przeprowadzeniu 
śledztwa na temat działalności wywiadu i służb infor-
macyjnych w czasie wojny. „Lepiej jest pracować nad 
udoskonaleniem polityki wobec Rosji na przyszłość, 
niż rozwodzić się nad błędami przeszłości”.

Waszyngtoński „Evening Star” również sądzi, że 
„wątpliwe jest, by można było obecnie podjąć prze-
ciw Rosji jakąś skuteczną akcję karną, z wyjątkiem 
wojny”.  Komisja zaleca apel do Zgromadzenia NZ 
i Trybunału Sprawiedliwości, ale oba te słabe organy 

nic nie mogą zrobić. Natomiast w przeciwieństwie do 
„New York Herald Tribune“, pismo waszyngtońskie 
uważa, że warto zbadać politykę amerykańską w tej 
sprawie i wyciągnąć wnioski z popełnionych błędów.

Istotny problem nie polega — zdaniem pisma — na 
tym, kto, jak i dlaczego obwijał sprawę w bawełnę. 
„Ważniejszym zagadnieniem jest, czy nie dajemy się 
oszukiwać nadal lub nie oszukujemy samych siebie, 
gdy udajemy, że wierzymy w możliwość dojścia do 
przyzwoitego porozumienia z Rosjanami. Z pewno-
ścią szczegóły mordu katyńskiego wskazują, że usiłu-
jemy dojść do porozumienia z mordercą i że czeka 
on tylko na pomyślną okazję pchnięcia nożem”.

„Washington Post“ stwierdza, że w okresie wojny 
brakowało prasie odwagi cywilnej przeciwstawienia 
się naciskom rządu i ten brak umożliwił politykom 
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i propagandzistom popełnienie błędów w sprawie Ka-
tynia, które teraz zostały ujawnione.

Korespondent „New York Times“ w Waszyngtonie 
powołując się na autorytety w dziedzinie prawa mię-
dzynarodowego wyraża wątpliwość, czy uda się spra-
wę przedłożyć Trybunałowi Haskiemu. Sowiety do tej 
pory nigdy nie uznały jurysdykcji Trybunału w sprawie, 

w której były stroną. Musiałyby one zgodzić się na roz-
prawę w Trybunale, zanim możnaby je postawić tam 
w stan oskarżenia.

 „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1953, nr 5  
z 6 stycznia, s. 1.

Chicago, 28. 1. — Kongres Polonii Amerykańskiej podjął akcję, mającą na celu zebranie co najmniej 
miliona podpisów pod petycją do prezydenta Eisenhowera wzywającą do przedłożenia sprawy Katynia 
Zgromadzeniu ONZ, w celu pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności przed trybunałem światowym.

Zbieranie podpisów pod petycją już się rozpoczęło. 
Petycja ma stanowić poparcie dla akcji podjętej w Izbie 
Reprezentantów przez członków komisji katyńskiej, któ-
rzy zgłosili już wnioski by nowy Kongres przyjął zalece-
nia komisji.

Jak wiadomo, komisja zaleciła właśnie przesłanie jej 
raportu Zgromadzeniu NZ z żądaniem, by Narody Zjed-
noczone wystąpiły do trybunału światowego. Dyskusja 
w Izbie Reprezentantów nad tymi wnioskami oczekiwa-
na jest w niezbyt dalekiej przyszłości.

Canberra, 23. 2. — Rząd australijski wypowie-
dział się dziś za oddaniem sprawy Katynia do ONZ.

Australijski minister spraw zagranicznych Casey, 
oświadczył dziś oficjalnie, że Australia poprze propozy-
cję poddania sprawy mordu w lasku katyńskim pod obra-

Z inicjatywy Kongresu Polonii odbyły się tu w nie-
dzielę nabożeństwa za dusze ofiar katyńskich. Ponad 
2.000 osób wzięło udział w tych nabożeństwach.

Odbyło się także zebranie publiczne, na którym prze-
mawiał kongresman Tadeusz Machrowicz, jeden z człon-
ków komisji, który również w nowym Kongresie rozwija 
energiczną działalność w sprawie Katynia.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1953, nr 25  
z 29 stycznia, s. 1.

dy ONZ w celu dalszego przekazania tej sprawy Między-
narodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości w Hadze.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1953, nr 47 z 24 lutego, s. 1.

Waszyngton, 25. 2. — B. przewodniczący Komisji Katyńskiej Kongresu kongresman Madden, wezwał 
formalnie Rosję do udzielenia odpowiedzi „na forum Narodów Zjednoczonych” na stwierdzenia zawarte 
w raporcie komisji.

Madden wystąpił z tym żądaniem w liście wystoso-
wanym do sowieckiego ministra spraw zagranicz-
nych Wyszyńskiego.

W liście tym p. Madden oświadcza, że celem sowiec-
kiej „fałszywej, złośliwej i wprowadzającej w błąd pro-

pagandy” na temat wojny bakteriologicznej, jest odwró-
cenie uwagi od „barbarzyńskiej zbrodni popełnionej 
przez wasze sowieckie NKWD w Katyniu i w dwóch 
innych miejscowościach, gdzie ogółem 15.000 Polaków 
zostało wymordowanych”.
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Madden informuje Wyszyńskiego, że przesyła mu 
oprawiony tom, zawierający 2.362 strony zeznań i ma-
teriałów dowodowych zebranych przez Komisję Ka-
tyńską w czasie wielomiesięcznych prac w Stanach 
Zjednoczonych i Europie.
„Naród Stanów Zjednoczonych i cały świat ocze-

kuje, że pan, jako sowiecki minister spraw zagra-

nicznych odpowie na ten miażdżący materiał do-
wodowy” — pisze Madden.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1953, nr 49  
z 26 lutego, s. 1.

Sydney, w marcu 1953 r.
Zainteresowania polityczne australijskiej opinii pu-

blicznej rzadko wykraczają poza zagadnienia o cha-
rakterze wewnętrznym. W ciągu wielu miesięcy prasa 
tutejsza codziennie poświęca całe strony szczegółowym 
sprawozdaniom z działalności specjalnej „komisji kró-
lewskiej” badającej nadużycia przy sprzedaży piwa lub 
defraudację popełnioną przez wyższego urzędnika sta-
nowego, podczas gdy np. europejskie problemy politycz-
ne traktowane są wyraźnie po macoszemu: omawiane 
rzadko, doraźnie i fragmentycznie. Ciekawostkom po-
litycznym w rodzaju ostatnich ataków parlamentu bel-
gijskiego na króla Baldwina użycza się proporcjonal-
nie więcej miejsca niż zagadnieniom poważniejszym, 
np. Europejskiej Wspólnocie Obronnej.

W sumie należy stwierdzić, że ogół społeczeństwa 
australijskiego wykazuje niezwykle skromną znajo-
mość problemów europejskich. Nierzadko są wypad-
ki kompromitującej wręcz ignorancji nawet u osób, 
u których należałoby spodziewać się chociaż elemen-
tarnej znajomości przedmiotu na temat którego zabie-
rają głos.

IGNORANCJA CZY ZŁA WOLA 
Oto charakterystyczny przykład. Gdy w ub. roku pra-

sa całego świata w tej lub innej formie wypowiadała się 
na temat działalności specjalnej Komisji Kongresu 
Stanów Zjednoczonych dla zbadania zbrodni katyń-
skiej, na falach radiostacji należącej do Australian Bro-
adcasting Commission zabrał głos jeden z oficjalnych 
komentatorów, p. J. G. Stark. Komentarz p. Starka da się 
ujać w następujących punktach:
1) Kongres amerykański kontynuuje zapoczątko-

waną przez Göbbelsa akcję szkalowania sowieckich 
czynników oficjalnych i armii sowieckiej (!).
2) Wobec oświadczenia sowieckiego, że zbrodnię 

katyńską popełnili Niemcy, nie powinno już być żad-
nych wątpliwości w tej sprawie.
3) Kongres amerykański nie powinien wznawiać 

sprawy, którą „rząd polski w Warszawie” uznał za 
załatwioną (!).

4) Akcja Kongresu amerykańskiego jest zagroże-
niem suwerenności państwa polskiego.

To kompromitujące oświadczenie nie wywołało żad-
nego echa w kołach australijskich, a artykuł na ten temat 
opublikowany w „The Polish Bulletin“ (wydawnictwo 
Rady Naczelnej Organizacji Polskich w Australii kol-
portowane wśród osobistości australijskich) został zi-
gnorowany.

Stanowisko prasy australijskiej w tego rodzaju spra-
wach jest podobne, zaprawione ponadto sosem wpły-
wów bewanistycznych i — niezręcznie maskowanych 
— neutralistycznych.

RZĄD AUSTRALIJSKI  
POPRZE WNIOSEK AMERYKAŃSKI

Na tym tle ostatnie wypowiedzi australijskiego mi-
nistra spraw zagranicznych, R. G. Casey’a, nabierają 
specjalnego znaczenia i odpowiedniej wagi.

18 lutego br. poseł Robertson (liberał) skierował pod 
adresem ministra następujące pytanie:

— Chciałbym zapytać ministra spraw zagr., jakie jest 
jego stanowisko wobec zaleceń zawartych w ostatecz-
nym raporcie specjalnej Komisji Kongresu Stanów Zjedn. 
powołanej do zbadania zbrodni katyńskiej? W wypadku 
gdyby na Zgromadzeniu ONZ wpłynął wniosek o prze-
kazanie tej sprawy Trybunałowi Międzynarodowemu 
w Hadze, czy rząd australijski taki wniosek poprze? Czy 
minister zechciałby złożyć krótkie oświadczenie w spra-
wie wniosków specjalnej Komisji Kongresu amery-
kańskiego?

Minister Casey odpowiedział: Czytałem raport Komi-
sji Kongresu St. Zjedn. dla zbadania zbrodni katyńskiej, 
w którym zawarte jest zalecenie przekazania tej sprawy 
do ONZ celem rozpatrzenia jej przez Trybunał Między-
narodowy. O ile mi wiadomo, rząd St. Zjedn. nie powziął 
jeszcze żadnej decyzji co do przekazania tej sprawy 
ONZ. Jeżeli rząd St. Zjedn. to uczyni, rząd australijski 
będzie musiał rozważyć, czy poprze ten wniosek. Nie 
chciałbym w tej chwili składać wiążącego oświadcze-
nia, jednak spodziewam się, że Australia taki wniosek 
poprze. Bardzo chętnie złożę oświadczenie na temat 
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raportu Komisji Kongresu amerykańskiego dla zba-
dania zbrodni katyńskiej, gdyż jest to niezmiernie in-
teresujący dokument.

Jednakże do złożenia oświadczenia w parlamencie nie 
doszło wobec sprzeciwu jednego z przedstawicieli opo-
zycji socjalistycznej Warda. Według regulaminu Izby 
zezwolenie w takim wypadku musi być udzielone jedno-
głośnie.

Oświadczenie to min. Casey przekazał prasie. Na 
jego treść składa się streszczenie raportu Komisji Kon-
gresu wraz z końcowym wnioskiem, że sprawcą mordu 
jest ponad wszelką wątpliwość sowieckie NKWD oraz 
ponowne stwierdzenie, że „jeżeli do ONZ wpłynie 
wniosek o skierowanie spraw mordu katyńskiego 
do rozpatrzenia przez Trybunał Międzynarodowy, 
rząd australijski wziąłby pod uwagę poparcie takie-
go wniosku”.

Szczegół bardzo charakterystyczny: prasa codzienna 
pokryła milczeniem obie wypowiedzi min. Casey’a…

AUSTRALIJSKIE WAHANIA
Pierwsze jaskółki przemian zachodzących w umy-

słach australijskich mężów stanu wydają się być funkcją 
i fragmentem wpływów zasadniczej zmiany, jakiej uległa 

polityka Stanów Zjedn. Blask polityki Eisenhowera ście-
ra się z zaśniedziałą szarzyzną polityki brytyjskiej. Li-
nia polityczna Australii znalazła się na rozdrożu. Więzy 
imperialne sa jeszcze bardzo silne, ale młody dynamizm 
obecnej polityki Stanów Zjedn. działa jak magnes. Przy-
kładem tej rozgrywki jest ANZUS, którego ramy są tak 
bolesnym ciosem dla prestiżu W. Brytanii.

Australia pretenduje do roli mediatora pomiędzy Sta-
nami Zjednoczonymi i W. Brytanią. Ale ambitne te aspi-
racje są raczej wstydliwą zasłoną dla wahań jej polityki.

Roman Gronowski

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1953, nr 59  
z 10 marca, s. 2-3.

Od zerwania stosunków polsko-sowieckich mija 
lat dziesięć. Nastąpiło ono w związku z wyjściem na 
jaw rzezi katyńskiej i zostało upozorowane reakcją na 
to rządu polskiego. W istocie sprawa dziś nazwana 
katyńską, sprawa wielu tysięcy wojskowych polskich 
ogarniętych przez Sowiety we wrześniu 1939 r., jak 
również sprawa masy milionowej wygnańców, później 
wywiezionych z naszych ziem wschodnich, od samego 
początku odgrywały rolą bardzo poważną w polityce 
naszego rządu na obczyźnie. Już z Paryża apelowa-
no do prez. Roosevelta o interwencję w obronie na-
szych  jeńców w czasie,  gdy późniejsze ofiary rzezi 
były jeszcze do ocalenia. Myśl o jeńcach, więźniach 
i wygnańcach, nie dawała gen. Sikorskiemu spokoju. 
Wyzwolenie ich uważał za swój najświętszy obowią-
zek. Usiłował zainteresować Zachód tym elementem 
ludzkim jako potencjalną siłą w walce z Hitlerem, a za-
grożoną wyniszczeniem w niewoli. Odgadywał już 
w czerwcu 1940 r., że dojdzie do wojny między Hitlerem 
a Sowietami, że może dojść nawet do tworzenia wojska 
polskiego w Rosji. Napad niemiecki na sowieckiego 
wspólnika, dokonany 22 czerwca 1941 r., potwierdził 
przewidywania. Zaczęły się rokowania. Gdy się waży-
ła sprawa podpisania układu lipcowego z Sowietami, 
Sikorski — opowiadał mi to później — ważył w sobie 

długo decyzję, czy podpisać taki układ, jaki się dało 
wtedy uzyskać przy pomocy brytyjskiej, czy też pró-
bować jeszcze dalszych targów: ale zdawało mu się 
wciąż, że słyszy jakby szept tysięcy więźniów i zesłań-
ców: „Spiesz się, ratuj!”

Zanim jeszcze układ stanął, szły już od niego tele-
gramy do ambasady brytyjskiej z pytaniami o ludzi, 
o których wiedział że byli w sowieckich rękach. Już 
niepokoiło to, że niewielu z nich udawało się znaleźć. 
Gen. Anders, mianowany dowódca powstającej ar-
mii polskiej na wschodzie, wydobyty został po ciężkich 
przejściach z więzienia na Łubiance.

Jeszcze tam słyszał on od współwięźnia o trzech wiel-
kich obozach jeńców polskich: Kozielsk, Starobielsk 
i Ostaszków, gdzie do wiosny 1940 r. było łącznie około 
15.000 ludzi, w czym w przybliżeniu 10.000 oficerów: 
jeńców z tych obozów wywieziono w marcu i kwietniu 
tegoż roku. Paruset tylko z nich znalazło się w nowym 
obozie w Pawliszczewie Borze, a później w Griazow-
cu. Gdy gen. Anders zaczął się dowiadywać o ofice-
rów, by tworzyć kadry przyszłej armii, odpowiadano 
mu, że jest ich tysiąc — tyle było istotnie w Griazowcu 
łącznie z przywiezionymi z Litwy i państw bałtyckich. 
O całej wielkiej masie jeńców z trzech obozów od wio-
sny 1940 r. słuch zaginął.
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JESZCZE  
NIE PRZYPUSZCZANO…

Zaczęły się wysiłki, by wymóc ich uwolnienie. Jesz-
cze nie przypuszczano, by wyginęli. Upominali się 
o nich gen. Anders, gen. Sikorski, amb. Kot, amb. 
Raczyński, wtedy kierownik ministerstwa spraw za-
granicznych, na konferencjach, notami i memoran-
dami, w rozmowach ze Stalinem i Mołotowem. Było 
ogółem czterdzieści kilka interwencji. Z informacji 
dawnych towarzyszy niewoli odtwarzano w sztabie 
armii listy imienne zaginionych, wciąż uzupełniane. 
Będąc w dniu 3 grudnia na Kremlu gen. Sikorski po-
wiedział Stalinowi:
„Mam z sobą listę około czterech tysięcy ofice-

rów. Ci  ludzie znajdują  się  tutaj  i nikt z nich nie 
wrócił” (do Polski)

Tamten odparł:
„To jest niemożliwe. Oni uciekli”.
— „Dokąd mogli uciec?“ — wtrącił gen. Anders.
— „No, do Mandżurii”.
Zakrawało to na dowcip, i złowróżbny.
W rozmowie z gen. Andersem na Kremlu 18 mar-

ca 1942 r., Stalin mówił: „Nie wiem, gdzie  są. Na 
co mam ich trzymać. Być może, że znajdując się 
w  obozach  na  terytoriach,  które  Niemcy  zajęli, 
rozbiegli  się“. Była to pierwsza wzmianka, mająca 
odwrócić uwagę Polaków ku Niemcom. Nikomu z nas 
nie trafiła ona do przekonania. Przede wszystkim 
nie dawała odpowiedzi na pytanie, co się z jeńcami 
działo od wiosny 1940 r. do lata 1941 r. i dlaczego 
strona sowiecka nic nie wiedziała dotąd o ich ogar-
nięciu. Następnie byłoby nie do uwierzenia, by „roz-
biegłszy się“ przepadli wszyscy, by żaden zwiastun 
masowej katastrofy nie dotarł do kraju. Mieliśmy co 
do ich losu coraz gorsze przeczucia. Ale staraliśmy 
się dojść prawdy. Znane są poszukiwania prowadzone 
z polecenia gen. Andersa w ciągu miesięcy przez mjr. 
Józefa Czapskiego. Opisał on je w swych pamiętni-
kach. Stwierdził jedno: że tajemnica jest strzeżona 
przez NKWD, które też poszukiwaniom kres położy-
ło. A wypłynęła już wtedy wiadomość o przegadaniu 
się Mierkułowa, jesienią 1940 roku przed Berlingiem 
wobec innych oficerów polskich. „Z nimi (tj. z tysią-
cami oficerów z trzech obozów) zaszła wielka po-
myłka”.

Los ich kojarzył się nam wtedy z wiadomością o Ko-
łymie i masowym wymieraniu tam zesłańców. Gen. Si-
korski powiedział 3 grudnia Stalinowi: „Te trupy dużo 
zaważą na naszych przyszłych stosunkach”. Ale prze-
konaliśmy się, że tam nie było większej liczby oficerów. 
Później szerzyły się wiadomości o zatopieniu jakichś 
transportów naszych jeńców u ujścia Pieczory. Były 
pogłoski o wywożonych na Nową Ziemię, a nawet — 
co było już zupełnie niemożliwe — na bezludną ziemię 
Franciszka Józefa.

NABRZMIEWAŁ INNY KONFLIKT
Gdy w październiku 1942 r. objąłem ministerstwo 

obrony narodowej, sprawa naszych jeńców była jedną 
z naczelnych poleconych mej uwadze. Tuż potem byłem 
zaproszony przez ambasadora Bogomołowa. Z uporem 
nawracałem w rozmowie do tej sprawy. Odpowiadał, że 
może się rozproszyli, może ogarnięci przez Niemców, 
z naciskiem przy tym nalegał, by mówić o przyszłości, 
nie o przeszłości, a gdy zaryzykowałem przypuszcze-
nie, że może my będziemy mogli go poinformować 
o śladach, które ułatwią ich odszukanie, zmienił się i za-
milkł. Pisałem w sprawozdaniu z rozmowy: odniosłem 
wrażenie, że nie żyją.
Tymczasem nabrzmiewał konflikt między rzą-

dem sowieckim a Polską o ziemie wschodnie Rze-
czypospolitej i o los naszych wygnańców. Rząd polski 
nie schodził ze stanowiska, że układ lipcowy oznacza 
powrót do traktatów i granic obowiązujących  przed 
wojną. Ze strony sowieckiej interpretowano go w tym 
sensie, że sprawa granic jako nieuzgodniona pozosta-
ła w zawieszeniu do dalszych rokowań. Coraz jednak 
ostrzej zaznaczali Rosjanie, że za stan prawny uważają 
dokonane zabory i protestowali przeciw sprzecznym 
z tym wystąpieniom naszym, nawet przeciw wymie-
nianiu wśród miast naszych Wilna i Lwowa. Sprawa 
wzięła groźny obrót, gdy notą 16 stycznia 1943 r. cof-
nęli swą zgodę na traktowanie osób narodowości 
polskiej, pochodzących z tych ziem, jako obywateli 
polskich i narzucili setkom tysięcy naszych wygnań-
ców obywatelstwo sowieckie. Już przed tym, w 1942 r., 
nastąpiła gwałtowna likwidacja naszego aparatu opie-
ki nad wygnańcami, teraz odmawiano nam wszelkie-
go prawa do występowania w ich sprawie. Zarazem 
wszczęto publiczną kampanię przeciw polskim „pre-
tensjom” do „Ukrainy“ i „zachodniej Białorusi”. Rząd 
nasz odpowiedział na notę stanowczo i z godnością, 
na publiczne zaś wystąpienia ogłoszonym w prasie 
oświadczeniem. Gen. Sikorski wyczuwał że idzie ku 
zerwaniu. Starał się jednak utrzymać wątłą nitkę ukła-
dów, które prowadził z Moskwą z nadludzką cierpliwo-
ścią nasz ambasador Tadeusz Romer, by ratować na-
sza ludność wygnańczą. Zarazem zabiegał o interwencję 
prez. Roosevelta w obronie praw Polski.

NIE BYŁO WĄTPLIWOŚCI
W tej sytuacji gruchnęła 14 kwietnia wiadomość 

o depeszy „Völkischer Beobachter“, głoszącej, że od-
kryto w lasku pod Katyniem na Kozich Górach masowe 
groby wymordowanych przez NKWD 10.000 oficerów 
polskich. Ani na chwilę nie mieliśmy wątpliwości, że ta 
straszna wiadomość tyczy się istotnie naszych zaginio-
nych towarzyszy broni. Gdyby ktoś wątpił, czy istotnie 
wymordowało ich NKWD a nie Niemcy, to wątpliwości 
rozwiewała reakcja sowiecka: komunikat z 15 kwietnia 
o „mordercach niemiecko-faszystowskich”, którzy jako 
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oszuści i kłamcy, przemilczeli fakt, że w pobliskiej wsi 
Gniezdowaja jest — cmentarzysko przedhistoryczne. Tą 
ucieczką w archeologię zdradzali się właściwi sprawcy 
na Kremlu.

Na krótkiej naradzie politycznego komitetu Rady 
Ministrów u gen. Sikorskiego, rankiem 15 kwietnia, zgo-
dziliśmy się, że nie wolno nam milczeć, że reakcja jest 
konieczna, że nie wystarczy nota w tej sprawie do So-
wietów. trzeba zażądać zbadania sprawy przez organ 
bezstronny, powołany do tego w myśl umów międzyna-
rodowych, jedyny uznawany przez obie strony wojujące: 
Międzynarodowy Czerwony Krzyż.

O decyzji tej postanowiono wydać komunikat, z pod-
pisem ministra obrony narodowej jako odpowiedzial-
nego za sprawy jeńców. Komunikat ten nazajutrz był 
opracowany wspólnie z ministrami informacji i spraw 
zagranicznych i zatwierdzony przez premiera: ukazał 
się w prasie 17 kwietnia. Przedstawiał krótko dotych-
czasowy przebieg sprawy, fakt zniknięcia tej masy jeń-
ców i bezskuteczne starania, by ich uwolnić lub uzyskać 
wiadomość o ich losie. Uzasadniał konieczność bez-
stronnego zbadania sprawy i zwrócenia się do Genewy. 
W ślad za tym przyszło oświadczenie rady ministrów 
z tejże daty, ogłoszone 19 kwietnia, ostro odcinające się 
od propagandy Göbbelsa, która nabierała wciąż nasile-
nia, ale podnoszące zarazem prawo i obowiązek rządu 
do obrony swych współobywateli przez kogokolwiek są 
mordowani.
Jak wiemy, Sowiety odpowiedziały 25 kwietnia ze-

rwaniem stosunków dyplomatycznych z Polską przy 
akompaniamencie zniewag i oszczerstw przeciw nasze-
mu rządowi, naszym przedstawicielom i naszej armii 
na wschodzie.

Zarzucano nam wtedy i później żeśmy publicznie spra-
wę tę podnieśli. Byli i obcy i swoi, którzy uważali, że 
wystąpieniem tym nie mogliśmy przecież wskrze-
sić wymordowanych, a wywołaliśmy nieprzejednaną 
odtąd  i mściwą wrogość  Sowietów. W rzeczywisto-
ści milczenie nasze niczego by już nie ocaliło. Raczej 
ośmieliłoby tamtych do nowych zbrodni z wkrocze-
niem na ziemie polskie.

ŚCIANA NIEWIDZIALNA
Sprawa katyńska już przed ujawnieniem, ścianą 

niewidzialną stała między nimi a nami. Jakżeż mieli 

ufać armii polskiej, uzbrajać ją, dać jej rosnąć, gdy 
armia ta lada moment mogła dowiedzieć się o losie ty-
sięcy współbraci, o których tak uporczywie upominali 
się Polacy. Jakże miano na Kremlu wierzyć we współ-
działanie sojusznicze rządu polskiego, gdy ten rząd 
wbrew naleganiom, by nie mówić o przeszłości, na-
pomknieniom, by poszukiwania zaniechać, wciąż do 
tego nawracał. Po ujawnieniu zaś zbrodni katyńskiej, 
Moskwa nie mogła już znaleźć innej w stosunku do 
Polaków drogi, jak maskowany podbój przy użyciu 
ludzi spreparowanych na jego narzędzia i kontrolo-
wanych przez NKWD.

Nie uzyskaliśmy wtedy zbadania sprawy przez Mię-
dzynarodowy Czerwony Krzyż. Nie mógł jej podjąć 
się wobec sprzeciwu Sowietów. Ale sam ten sprzeciw 
zdradzał sprawę zbrodni.

Nie zdołaliśmy ani wtedy, ani w ciągu kilku lat na-
stępnych znaleźć w tej sprawie oddźwięku w opinii pu-
blicznej Zachodu, który poza garstką ludzi, co umieli 
prawdzie spojrzeć w oczy nie mógł i nie chciał uwierzyć 
w winę sprzymierzeńca.

Gdy w tymże 1943 roku, w Teheranie Stalin wywo-
dził, że musi się przy końcu wojny zgarnąć i wystrze-
lać 50.000 oficerów niemieckich, Roosevelt usiłował to 
w żart obrócić, a Churchill choć się oburzył i ostro za-
reagował, w końcu udał, że wierzy, że to był żart tylko. 
Obaj dobrze wiedzieli o sprawie katyńskiej i na pewno 
zestawili sobie w myśli ten projekt z tym, co już się stało 
z Polakami. Ale jeszcze wtedy i długo potem trzymali 
rzecz pod pieczęcią tajemnicy.

Dzisiaj już i Amerykanie mają swoich wymordowa-
nych na Korei po katyńsku. Zasłona z oczu spadła. Rok 
temu, gdy była tu Komisja Kongresu amerykańskiego do 
zbadania sprawy katyńskiej, po raz pierwszy mieliśmy 
uczucie, że to zbliża się zwycięstwo prawdy i że ofiary 
mogił katyńskich i innych, nieznanych — i te wszystkie 
dalsze ofiary nasze, co za tym poszły — stają się prze-
strogą dla wolnego jeszcze świata, przestrogą przed 
złudzeniami i przed słabością własną.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1953, nr 100  
z 28 kwietnia, s. 2.

W sobotę dnia 18 kwietnia 1953 roku obchodzono 
w Londynie doroczny obchód uczczenia pamięci ofiar 
Katynia. Żałobna msze św. odprawił o godz. 11 rano, 
przed ołtarzem Matki Boskiej Kozielskiej w Bromp-

ton Oratory ks. infułat Michalski, a w godzinach po-
południowych w salach Klubu „Białego Orła“ odbyło 
się uroczyste zebranie przy tłumnym współudziale 
publiczności. Zarówno w porannym nabożeństwie, 



1953	 „Dziennik	Polski	i	Dziennik	Żołnierza”

223

jak i w popołudniowym zebraniu, wzięli udział Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej, przedstawiciele rządu, 
organizacji politycznych i społecznych.

Zebranie zagaił gen. W. Anders, jako prezes Rady 
Stowarzyszenia b. Sowieckich Więźniów Politycznych 
obok którego zasiedli w prezydium: prof. T. Brzeski 
(Stow. b. Sow. Więźniów), W. Borkowski (Zjednocze-
nie Polskie), T. Drwęski (SPK), B. Hełczyński (Świat-
pol), jako prezesi organizacji urządzających akademię 
oraz gen. M. Kukiel, jako referent.

Na wstępie gen. W. Anders wygłosił przemówie-
nie, w którym po złożeniu hołdu pamięci ofiar Katy-
nia, nakreślił rozwój i obecny stan sprawy tej walki 
o sąd i karę na zbrodniarzy, którą od lat wśród wolnych 
krajów zachodnich uparcie prowadzimy.

„Sprawa Katynia — mówił gen. Anders — stawia-
jąc Sowiety w stan oskarżenia o nieludzką, ludobójczą 
zbrodnię, nabrała światowego znaczenia i pozostaje 
w ścisłym związku z całym położeniem międzynaro-
dowym i z całą polityką Zachodu w stosunku do Rosji 
sowieckiej.

„Rok miniony zaznaczył się w rozwoju sprawy Ka-
tynia na terenie międzynarodowym nadzwyczajnymi 
postępami. Mam na myśli prace Amerykańskiej Komisji 
Kongresowej, którą przed rokiem mieliśmy zaszczyt go-
ścić w Londynie i której członkowie brali wówczas udział 
w zeszłorocznej akademii katyńskiej. Amerykańska ko-
misja dokonała wielkiego dzieła... Głęboka wdzięczność 
nasza, wdzięczność całego narodu polskiego, wyraziła 
się w nadaniu jej członkom i współpracownikom wyso-
kich odznaczeń, którymi ostatnio w N. Jorku udekoro-
wał ich — w imieniu Pana Prezydenta Rzplitej — nasz 
ambasador w Stanach, J. Lipski. Przyłączamy się całym 
sercem do słów uznania i wdzięczności, które podczas 
tej uroczystości zostały przez ambasadora w imieniu 
Polski, wypowiedziane (oklaski).

„Wnioski komisji katyńskiej otwarły, w rozwoju 
sprawy Katynia na terenie międzynarodowym nową, 

niezakończoną jeszcze fazę i stawiają przed jej szer-
mierzami nowe, trudne zadania. Jak wiadomo bo-
wiem, prezydent Stanów nie zlecił jeszcze dotychczas 
swemu rządowi wystąpienia na ogólnym Zgromadze-
niu Narodów Zjednoczonych z wnioskami, przez komi-
sję katyńską zaleconymi i nie wiemy jeszcze kiedy do 
spełnienia tego słusznego postulatu dojdzie. Zostały 
jednak poczynione już pewne kroki wstępne, które 
z wdzięcznością witamy.

„Rozumiemy, że opinia publiczna, zwłaszcza Ame-
rykanów polskiego pochodzenia, w Stanach Zjedno-
czonych musi dziś przy obecnej fali nastrojów, zdobyć 
się na nowy wysiłek, aby utrzymać rząd amerykański 
na obranej raz drodze domagania się sądu i kary na so-
wieckich zbrodniarzy. Mam jednak nadzieję, że ostat-
nie przemówienie prezydenta Eisenhowera jest wyda-
rzeniem wielkiej wagi, zapoczątkowującym nowa erę 
w stosunku do perfidnej gry sowieckiej”.

Z kolei zabrał głos gen. M. Kukiel, który wygłosił 
referat pt. „Ujawnienie zbrodni katyńskiej i zerwa-
nie z Polską przez Sowiety” (streszczenie podajemy 
na str. 2-giej).

Po krótkiej przerwie R. Orwid-Bulicz, autor sztuki 
„Świadek”, której scena miała być odegrana, podał jej 
genezę i treść całości. Sztuka została napisana na wio-
snę 1948 roku. po przeczytaniu ogłoszonej wówczas 
książki „Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów”. 
Po tym wprowadzeniu, artyści scen polskich, A. Butscher 
i Z. Rewkowski, odegrali tę scenę ze sztuki „Świadek”, 
w której bohater opowiada, oparty na źródłowej doku-
mentacji, przebieg zbiorowego mordu w lesie katyń-
skim. Doskonale oddana scena stanowiła artystyczne 
uzupełnienie dobrze pomyślanej całości akademii i spo-
tkała się z gorącym przyjęciem publiczności.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1953, nr 100  
z 28 kwietnia, s. 3.

Dnia. 9 maja 1953 r. odbył się w Londynie w Klubie 
„Białego Orła“ II zwyczajny zjazd Polskiego Stowarzy-
szenia b. Sowieckich Więźniów Politycznych. Zagaił 
zebranie prof. T. Brzeski, prezes ustępującego zarządu, 
na którego wniosek wybrano przewodniczącym zjazdu 
gen. W. Andersa, zastępcą p. St. Lubodzieckiego i se-
kretarzem p. Teodozję Lisiewicz. Sprawozdania złożyli 
za trzyletni okres sprawozdawczy: sekretarz dr. Z. Stahl, 
p.o. skarbnika — A. Treszka, im. komisji rewizyjnej — 
A. Robakowski, im. komisji weryfikacyjnej — M. Jasiński.

Sprawozdania dały obraz dotychczasowego rozwoju 
Stowarzyszenia, które ma obecnie członków we wszyst-
kich skupiskach uchodźczych. Odczyty i zebrania dla 
publiczności polskiej, audycje radiowe, odczyty, artyku-
ły i listy do prasy — oto fragmenty bogatej działalności 
władz i członków Stowarzyszenia. Ponadto przedstawio-
no rolę organizacji w dwóch wielkich akcjach na terenie 
międzynarodowym, jakie w ostatnich latach poruszyły 
opinię całego świata: w sprawie pracy niewolniczej w So-
wietach oraz w sprawie Katynia.
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Po sprawozdaniach walny zjazd uchwalił ustępują-
cym władzom jednogłośnie podziękowanie za owocną 
działalność oraz absolutorium zarządowi, po czym na 
wniosek komisji-matki wybrano nowe władze w na-
stępującym składzie: rada — prezes gen. W. Anders, 
członkowie — E. Chełchowski, O. Daniłłowicz, J. Do-
mańska, T. Felsztyn, J. W. Furtek, E. Górnacz, W. Gru-
biński, J. Gryka, R. Grzymała, T. Jurowski, J. Lis, 
Teodozja Lisiewicz, S. Lubodziecki, E. Lubomirski, 
H. Naglerowa, A. Radziejowska, K. Rudnicki, N. Sulik, 
H. Stankowski, M. Trzepacz, K. Wiśniowski i M. Zając; 
zarząd: prof. T. Brzeski, S. Broś, W. Cichy, J. Hausne-
rowa, A. Pająk, Z. Stahl, Z. Stypułkowski, T. Tresz-
ka, R. Voit; komisja weryfikacyjna: J. Dobrostański, 

M. Jasiński, J. Kaczkowski, D. Maciejko, J. Romanow-
ski, Z. Racięski; komisja rewizyjna: A. Robakowski, 
T. Sobolewski, T. Zawidzki i zast. S. Rynkiewicz; sąd 
koleżeński: B. Brzezicki, Z. Czarnecki, A. Dąbrowski, 
B. Ławruczenko, K. Stankiewicz.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1953, nr 120  
z 21 maja, s. 3.

Waszyngton, 17. 6. — Na żądanie departamentu stanu komisja spraw zagranicznych Izby Reprezentan-
tów postanowiła poniechać rezolucji, na mocy której rząd Stanów Zjednoczonych miałby się zwrócić do 
ONZ o podjęcie akcji przeciw Rosji za dokonanie mordu katyńskiego.

19 głosami przeciw 4 komisja uchwaliła nie wnosić 
pod obrady Izby Reprezentantów rezolucji zgłoszonej 
na początku roku przez kongresmana Maddena, który 
w ub. roku przewodniczył komisji Kongresu dla zbadania 
mordu katyńskiego.

Uchwała komisji zapadła po odczytaniu listu pomoc-
nika sekretarza stanu Thurstona B. Mortona, który 
oświadcza, że „dalsza akcja Kongresu w tej sprawie 
nie przyniosłaby pożytku”.

Departament stanu stwierdza, że prace komisji katyń-
skiej stanowić będą nadal „niezmiernie wartościowy 
czynnik kampanii prawdy, mającej przedstawić świa-
tu dokładny obraz tyranii sowieckiej”. Prace komisji 
otrzymały szeroki rozgłos w całym wolnym świecie 
i w krajach za żelazną kurtyną poprzez audycje „Gło-
su Ameryki” i innymi sposobami, odnosząc duży 
efekt.

Departament stanu zapewnia, że wykorzystywać bę-
dzie zebrane przez komisję fakty w dyskusjach ONZ 
na temat „nowszych pogwałceń praw człowieka przez 
Sowiety”.

Jednakże, zdaniem dep. stanu, Rosja nie może być 
zmuszona do odpowiedzenia na zarzuty przed trybu-
nałem międzynarodowym, ponieważ nigdy nie przyję-
ła jurysdykcji tego trybunału.

Jak wiadomo, rezolucja komisji katyńskiej domaga-
ła się skierowania sprawy przez ONZ do Międzynaro-
dowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze.

Jeśli chodzi o dalsze zalecenie komisji katyńskiej 
by ONZ powołała komisję dla zbadania innych maso-
wych mordów i zbrodni przeciw ludzkości, departament 
stanu oświadcza, że można przewidywać iż prace ta-
kiego ciała byłyby systematycznie nadużywane przez 
blok sowiecki w celu wysuwania fałszywych zarzutów 
przeciw mocarstwom Zachodu, a w szczególności Sta-
nom Zjednoczonym.

Kongresman Madden oświadczył dziennikarzom po 
posiedzeniu komisji, że wznowi zabiegi o uchwalenie 
rezolucji przez komisje spraw zagranicznych Izby. Co 
najmniej 12 członków komisji zapewniło go, że popie-
rają propozycje.

(Wiadomości o posiedzeniu komisji Izby Reprezen-
tantów potwierdzają informacje Bywalca, który dono-
sił 5 czerwca, że departament stanu wywiera nacisk na 
przewodniczącego komisji spraw zagranicznych Izby by 
nie forsował rezolucji katyńskie . — przyp. red.).

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1953, nr 144  
z 18 czerwca, s. 1.
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JAKŻE osobliwych i pełnych wymowy 36 godzin 
mamy za sobą!

W Waszyngtonie, na żądanie dep. stanu, komisja 
Izby Reprezentantów opuściła zasłonę milczenia nad 
sprawą katyńską, poniechała planu zwrócenia się do 
ONZ o oskarżenie Rosji. Oczywiście, motywując swe 
żądanie, dep. stanu nie powiedział o co mu chodzi: 
nie przyznał, że moment jest niewygodny by poruszać 
sprawę zbrodni, gdy się myśli aby zasiąść ze zbrod-
niarzami do stołu obrad, że lepiej milczeć o Katyniu 
by nie drażnić Malenkowa, by nie miał pretensji Chur-
chill, by nie pogniewał się Nehru. Więc wysuwane są 

inne argumenty, wprost dziecinne w swej naiwności, 
gdyby nie tak cyniczne: że Rosja nie uzna jurysdykcji 
trybunału, lub że odpowie fałszywymi oskarżeniami. 
Ameryka dlatego nie ma mówić prawdy, bo Rosja mia-
łaby okazję — kłamać. Tak jakby potrzebowała do tego 
okazji!

Fakt pozostaje faktem. Piłat Poncjusz z departamentu 
stanu umył ręce.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. B 1953, nr 145  
z 19 czerwca, s. 2.

(Kablem od własnego korespondenta „Dziennika” Z. Nagórskiego jr.)
Nowy Jork, 24.2. — Senator demokratyczny Douglas, kontynuując swą akcję w sprawach narodów za 

żelazną kurtyną, podjął dwie nowe inicjatywy. Zaproponował on wysyłanie za żelazną kurtynę baloników 
z małymi paczkami żywności, a jutro zgłosi w Senacie wniosek o przedłożenie ONZ i Trybunałowi Między-
narodowemu sprawy Katynia w połączeniu z masakrą żołnierzy sojuszniczych na Korei.

Sen. Douglas ubiega się w tym roku, jak wiadomo, 
o ponowny wybór do Senatu ze stanu Illinois, w któ-
rym zamieszkuje — zwłaszcza w samym Chicago — 
wielka ilość wyborców pochodzenia polskiego.

Wniosek zgłoszony przez sen. Douglasa domaga się 
uchwalenia kredytów 2 milionów dolarów na ofensy-
wę balonikową, przy czym baloniki miałyby przenosić 
za żelazną kurtynę nie tylko ulotki, ale również nie-
wielkie paczki żywności. Rezolucja domaga się użycia 
na ten cel nadwyżek żywnościowych Ameryki, jak ma-
sło, ser i mleko w proszku. W ten sposób wniosek jest 
atrakcyjny również dla farmerów środkowych stanów.

Cokolwiek sądzimy o balonikach, trzeba pamiętać, 
że przemawiają one do wyobraźni różnych odłamów 
społeczeństwa amerykańskiego tak, iż rezolucja praw-
dopodobnie przysporzy sen. Douglasowi popularności.

Znacznie ważniejsza i bardziej interesująca jest re-
zolucja, którą sen. Douglas przedłoży w Senacie jutro. 
Domaga się ona, by Senat zażądał przedłożenia sprawy 
Katynia oraz masakry żołnierzy sojuszniczych w Ko-
rei Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwo-
ści. Senator powołuje się na raport komisji katyńskiej 
Kongresu, głosząc:
„Komisja Kongresu po rocznym śledztwie jedno-

głośnie stwierdziła, że masakra katyńska dokonana 
została przez NKWD. Masakra Amerykanów w Ko-

rei czyni akcję w ONZ i Międzynarodowym Trybu-
nale Sprawiedliwości dla ustalenia winy za zbrodnie 
wojenne zgodnie z zasadami ustanowionymi w pro-
cesie norymberskim, jeszcze bardziej nagląco ko-
nieczną”.

Szanse śmiałej inicjatywy sen. Douglasa trudno jest 
ocenić. Aczkolwiek amb. Lodge, delegat USA do ONZ, 
w przeszłości wyrażał gotowość przedłożenia sprawy 
Katynia Zgromadzeniu i teraz mógłby mieć poparcie 
obu stronnictw dla odpowiedniej propozycji, to jednak 
w Waszyngtonie istnieją wątpliwości co do celowości 
takiej akcji na forum ONZ. Dyplomacja amerykańska 
obawia się, że większość państw w ONZ nie byłaby 
skłonna oskarżyć Sowiety przed Trybunałem Między-
narodowym.

W każdym razie połączenie sprawy okrucieństw 
w Korei z mordem katyńskim zwiększa znacznie za-
interesowanie ogółu społeczeństwa amerykańskiego.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. C 1954, nr 48  
z 25 lutego, s. 1, 4.
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SENATOR DOUGLAS wniósł w senacie Stanów 
Zjednoczonych o przedłożenie sprawy Katynia 

i masakry żołnierzy amerykańskich na Korei Między-
narodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości. W ten 
sposób milczenie w sprawie Katynia, jakie zapanowa-
ło od czasu rozejmu na Korei zostało przerwane.

Zbrodnia katyńska popełniona została w roku 
1940, lat temu blisko 14. Przez blisko dwa lata udało 
się Sowietom ją ukryć. Potem usiłowano zwalić ją na 
Niemców, co się zakończyło po następnych trzech la-
tach wstydliwym usunięciem jej z wokandy trybunału 

norymberskiego, sądzącego zbrodniarzy wojennych. 
Po czym w świecie całym zapanowała konspiracja ofi-
cjalnego milczenia. Nie zniechęceni tym milczeniem 
Polacy, wbrew wszystkim, zbierali materiał dowodo-
wy, dobijali się wszędzie, głosili, gdzie mogli prawdę 
o grobach swych rodaków.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. C 1954, nr 49  
z 26 lutego, s. 2.

WYBUCHŁA wojna koreańska. Odkryto gro-
by pomordowanych ściśle „katyńską” tech-

niką żołnierzy amerykańskich. Nieliczni Amerykanie, 
którzy popierali polskie usiłowania przerwania kon-
spiracji milczenia w sprawie Katynia, doszli do głosu. 
Publiczność amerykańska nareszcie pojęła, że Sowie-
ty są zdolne do masowego mordowania bezbronnych 
jeńców. Kongres amerykański wyłonił komisję, która 
przeprowadziła badania w Ameryce i Europie i stwier-
dziła jednogłośnie, że sprawcami mordu są sowieccy 
enkawudziści i przedłożyła sprawozdania parlamen-
towi. Tu wszystko niespodziewanie utknęło. Na Korei 
nastąpiło zawieszenie broni, później umarł Stalin i za-
częto mówić o spotkaniu wielkiej czwórki. Skończyło 
się na bezowocnym spotkaniu małej czwórki w Berli-
nie. Niepowodzenie konferencji berlińskiej stworzyło 
atmosferę, w której sen. Douglas uznał za możliwe 
wznowić sprawę Katynia i mordów koreańskich.

Trybunał Międzynarodowy, podobnie jak całe ONZ 
jest dzieckiem nieprawego związku, zawartego w Jał-
cie między demokracją a bolszewizmem. Stąd obawy, 
że wniosek amerykański o oddanie sprawy do sądu 
międzynarodowego mógłby nie uzyskać należytego 
poparcia w t.zw. narodach zjednoczonych. Dlatego też 
ze strony rządu amerykańskiego a w szczególności de-
partamentu stanu, kierującego polityką zagraniczną, 
istnieją opory przeciwko uchwaleniu przez Kongres 
wniosku sen. Douglasa.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. C 1954, nr 49  
z 26 lutego, s. 2.

ISTOTNIE w ONZ, obok samych Sowietów i pod-
bitych przez Sowiety państw, zasiadają przedsta-

wiciele całego wachlarza państw „neutralistycznych“ 
lub po prostu zastraszonych, lub miłujących ... spokój. 
Wniosek o oskarżenie Sowietów przed Trybunałem 
Międzynarodowym jest wyzwaniem, jest rękawicą 
rzuconą w twarz potężnemu zbrodniarzowi. Aby do 
tego doszło, trzeba przełamania ducha i nastroju dużej 
części wolnego świata. Rzecz jest tym trudniejsza, że 
państwa zachodnie chcą w najbiższym czasie próbo-
wać zakończyć wreszcie jakimś kompromisem wojnę 
koreańską i że dwa co najmniej z nich marzą, by przy 
tej okazji uzyskać spokój w swoich posiadłościach po-
łudniowo-azjatyckich: Indochinach i Malajach.

Inna sprawa w samych Stanach Zjednoczonych. Tam 
sprawa dojrzała już do tego, by nieprzyzwoite milczenie 
o zbrodniach sowieckich zostało ponownie przerwane, 
by Kongres zajął się raportem komisji katyńskiej i przy-
gotował dalsze kroki na forum międzynarodowym.

Jeżeli nie dziś, jeżeli nie po tym, to po następnym 
rozczarowaniu wolny świat będzie musiał zdobyć się 
na twardy obrachunek z Sowietami. Sprawa zbrodni 
katyńskiej wtedy wypłynie. Polacy w wolnym świecie 
zapomnieć o niej nie pozwolą.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. C 1954, nr 49  
z 26 lutego, s. 2.
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(Kablem od własnego korespondenta Dziennika Z. Nagórskiego jr.)
Nowy Jork, 21. 3. — Sen. Douglas, demokrata z Illinois, wystosował do przewodniczącego komisji spraw 

zagranicznych Senatu sen. Wiley list domagający się przeprowadzenia dyskusji nad wszystkimi antykomu-
nistycznymi rezolucjami, zgłoszonymi ostatnio przez niego w Senacie.

Sen. Douglas w szczególności domaga się rozpa-
trzenia jego rezolucji wzywającej  do  podjęcia  akcji 
w  ONZ  i  przed  Trybunałem  Międzynarodowym 
w Hadze w sprawie mordu katyńskiego w połącze-
niu ze sprawą mordów jeńców w Korei.

Druga rezolucja, której rychłego przedyskutowania 
żąda Douglas, dotyczy pogwałcenia praw obywatel-
skich w Polsce i przyjęcia przez Narody Zjednoczone 
doktryny nieuznawania podbojów.

W liście do sen. Wiley, Douglas oświadcza: „Sądzę, 
że jesteśmy w takiej sytuacji, w której możliwe jest 
wywarcie na komunistów dodatkowej presji i wzmoc-

nienie pozycji wolnego świata dzięki krokom, które 
proponowałem”.

Sen. Douglas napisał mi, że planem jego jest po-
święcenie dnia 1  maja  na  uchwalenie  przez  Senat 
„druzgocącej  serii  rezolucji  potępiających  ko-
munizm  i  domagających  się  kategorycznej  akcji 
w ONZ dla uzyskania potępienia przez  świat  jego 
okrucieństw”.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. C 1954, nr 69  
z 22 marca, s. 1.

W 14 rocznicę zbrodni katyńskiej została odprawio-
na w niedzielę 25 ub.m. o g. 1 w południe w Brompton 
Oratory msza św. za dusze ofiar.

Po południu w wypełnionej sali Domu Kombatan-
ta staraniem Polskiego Stowarzyszenia b. Sowieckich 
Więźniów Politycznych wyświetlono film dokumen-
tarny „Katyń“. Przed wyświetleniem przemawiał prof. 
T. Brzeski, następnie p. W. Cichy mówił jak powstał 
film. Po wyświetleniu dr Z. Stahl przedstawił obecny 

stan sprawy katyńskiej na terenie międzynarodowym 
oraz dotychczasowe wyniki starań o stworzenie fun-
duszu w celu uczczenia pamięci ofiar i pomocy mate-
rialnej dla ich rodzin. (d)

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. C 1954, nr 103 z 1 maja, s. 3.

W Londynie odbył się obchód 15 rocznicy Katynia, 
jak corocznie zorganizowany z inicjatywy Polskiego 
Stowarzyszenia b. Sowieckich Więźniów Politycz-
nych. O godz. 11-ej rano przed ołtarzem Matki Boskiej 
Kozielskiej w Brompton Oratory ks. kan. A. Wróbel 
odprawił za dusze ofiar zbrodni żałobną mszę św., 
której wysłuchali, wśród licznie zebranych rodzin po 
ofiarach, m. in. gen. T. Bór-Komorowski, gen. Kle-
mens Rudnicki, obecny prezes Zarządu Stowarzysze-
nia b. Sowieckich Więźniów Politycznych i gen. K. 
Wiśniowski. Gen. W. Anders, który musiał być o tej 
samej godzinie na zjeździe Zjednoczenia, delegował 
kpt. E. Lubomirskiego.
W godzinach popołudniowych wyświetlono w sali 

S.P.K. polską wersję dokumentalnego filmu „Katyń“. 

Film został poprzedzony przemówieniem p. Adama 
Treszki, który przedstawił całość sprawy Katynia na 
podstawie książki  „Zbrodnia  katyńska  w  świetle 
dokumentów”, omówił prace amerykańskiej komi-
sji kongresowej, która w roku 1952 przeprowadzała 
swoje prace i ogłosiła raport, a wreszcie wspomniał 
o podjętej przez Stowarzyszenie  inicjatywie utwo-
rzenia funduszu katyńskiego w celu udzielenia po-
mocy, znajdującym się w potrzebie, rodzinom ofiar 
zbrodni. Mimo, że dotychczas inicjatywa ta nie przy-
niosła wyników, Stowarzyszenie, nie zrażone tym, 
prowadzić ją będzie w dalszym ciągu.

 „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. C 1955, nr 107 z 6 maja, s. 3.
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Nowy Jork, 18.3 — Były sekretarz amerykańskiego Komitetu dla zbadania mordu katyńskiego Juliusz Epstein 
wystosował depeszę do Nikity Chruszczowa z wezwaniem, by uznał odpowiedzialność Stalina za zamordowanie 
oficerów polskich w Katyniu.

Moskwa potwierdziła niedyskrecje w sprawie przemówienia Chruszczowa na tajnym posiedzeniu ostatniego 
zjazdu sowieckiej kompartii. Chruszczow nazwał Stalina zbrodniarzem. To oskarżenie wstrząsnęło Związkiem 
Sowieckim.

W ojczyźnie Stalina Gruzji wybuchły poważne rozruchy w następstwie ujawnienia ataku Chruszczowa na 
kongresie partii komunistycznej w Moskwie, który określił zmarłego dyktatora, jako masowego mordercę stosu-
jącego wyrafinowane tortury.

„Proponuję, by przyznał Pan Stalin, że jest winien 
zamordowania 4.243 oficerów polskich w Katyniu i 11 
tysięcy oficerów polskich gdzieindziej” — głosi depesza 
Epsteina.
„Dowody winy  sowieckiej  były  przedstawione 

przez Komisję Kongresu  amerykańskiego,  która 
ogłosiła  5  tomów  zeznań  świadków  i  2  raporty, 
które nie mogą być zakwestionowane. Ponad 120 
osób, które miały bezpośredni związek z tą spra-
wą było przesłuchanych przez komisję”.
„Przyznanie przez Pana odpowiedzialności Sta-

lina i Berii za mord katyński dopomoże do rozsze-
rzenia prawdy na temat tej zbrodni wśród komuni-
stów i sceptycznych liberałów w całym świecie“.

Wiadomość o rozruchach na Kaukazie nadeszła dro-
gą prywatnych informacji. Prasa sowiecka przemilcza-
ła te rozruchy. Sowiecka agencja prasowa TASS ogło-
siła jednak wiadomość, że do Gruzji wyjechało 15.000 
agitatorów, którzy mają 4 milionom mieszkańców 
Gruzji wyjaśnić znaczenie mowy Chruszczowa i po-
tępienia kultu Stalina. 15.000 agitatorów to niezwykle 
duża liczba jak na małą Gruzję jeżeli się weźmie pod 
uwagę, że w wielkiej Moskwie jest 37.000 agitatorów.

Rozruchy w Tyflisie wybuchły gdy do Gruzji doszły 
wiadomości o sensacyjnej mowie Chruszczowa. 8.000 
ludzi wyszło 9 marca na ulice miasta niosąc portre-
ty Stalina. Portrety Chruszczowa i Bułganina zostały 
zdarte i zniszczone. Tłum opanował centralę partii ko-
munistycznej. Roznamiętnionych Gruzinów uspokojo-
no obietnicą, że Chruszczow i inni komuniści, którzy 
atakowali Stalina będą pozbawieni stanowisk. Uniwer-
sytet i szkoły w Tyflisie zostały zamknięte na 4 dni.

RAPORT CHRUSZCZOWA
Organ partii komunistycznej Francji „Humanite“ 

potwierdził dziś doniesienia o tajnej mowie Chrusz-
czowa, podając na pierwszej stronie depeszę z Mo-
skwy o tym przemówieniu. Korespondent „Humanite” 
w Moskwie donosi. że Chruszczów dał kangresowi 
„głęboką analizę osoby i działalności Stalina, jego 

zasług i jego błędów”. Jednocześnie korespondent ten 
zaprzecza kategorycznie doniesieniom o zaburzeniach 
w Gruzji.

Korespondent donosi: „W Moskwie potwierdza się 
dzisiaj (tj. w sobotę), że w czasie specjalnego posiedzenia 
XX zjazdu partii komunistycznej (25 lutego) tj. w ostat-
nim dniu obrad tow. Chruszczow przedstawił delegatom 
raport o kulcie jednostki i jego następstwach”.

Raport Chruszczowa był początkowo uważany za 
sprawę wewnętrzną partii komunistycznej — przyznaje 
„Humanite”. Choć nie został on ogłoszony przez pra-
sę, jednak został przedłożony nie tylko kongresowi, 
ale również podany do wiadomości członkom partii 
i komsomołom. Jest on obecnie odczytywany na ze-
braniach robotniczych.

Choć pełny tekst mowy Chruszczowa nie został ogło-
szony w Rosji wydaje się że władze sowieckie postanowi-
ły udostępnić ten tekst niektórym obserwatorom zachod-
nim w Moskwie. Następstwem tej świadomej niedyskrecji 
było ogłoszenie na Zachodzie dwa dni temu sensacyjnych 
szczegółów mowy Chruszczowa, która zawiera wprost 
fantastyczne zarzuty pod adresem Stalina.

Chruszczow wygłosił swe przemówienie na zamknię-
tej sesji kongresu i podobno miał łzy w oczach opisując 
bestialstwa Stalina. Kilkudziesięciu delegatów, jak twier-
dzą, zemdlało podczas mowy Chruszczowa wstrząśnię-
tych jego rewelacjami.

WIERZYŁ HITLEROWI
Stalin wierzył święcie Hitlerowi i nie chciał dopu-

ścić myśli, że Hitler napadnie na Rosję. Zlekceważył on 
ostrzeżenie o szykującym się ataku Niemiec hitlerow-
skich przekazane mu przez Churchilla oraz sowieckiego 
attachee wojskowego w Berlinie. Gdy Hitler zaatako-
wał Rosję Stalin dał rozkaz, aby wojska sowieckie nie 
strzelały, uważał bowiem, że zachodzi tu wypadek nie-
subordynacji niemieckich oddziałów wojskowych. Gdy 
Niemcy podchodzili do Moskwy Stalin uciekł mówiąc: 
„Straciliśmy wszystko, co stworzył Lenin“. Stalin, 
według Chruszczowa, kierował działaniami wojennymi 
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posługując się globusem szkolnym, nie umiał czytać 
mapy. Stalin kazał rozstrzelać 5.000 oficerów rosyjskich 
po straceniu Tuchaczewskiego. Osłabiło to bardzo armię 
rosyjską.

MOŁOTOW W ARESZCIE
Partia komunistyczna została w latach 1936—38 

zdziesiątkowana przez Stalina. Masowe czystki były 
masakrą niewinnych ludzi.

Istnieje podejrzenie że Stalin był wmieszany 
w r. 1934 w morderstwo Kirowa, wybitnego komuni-
sty kierownika organizacji artyjnej w Leningradzie. 
Ordżonikidze, jeden z wybitnych komunistów sowiec-
kich, Gruzin z pochodzenia otrzymał do wyboru: albo 
popełnić samobójstwo albo być rozstrzelanym. Ordżo-
nikidze zastrzelił się i został pochowany z honorami. 
Wozniesieński członek politbiura został rozstrzelany 
bez wyroku i bez wiedzy swych najbliższych kolegów. 
Gdy Lenin umarł wdowa po nim krytykowała Stalina.

Stalin zagroził jej, że ogłosi, że nie była nigdy żoną Le-
nina, jeżeli nie przestanie go atakować.

Pod koniec swego życia Stalin stał się chorobliwie 
podejrzliwy, węszył wszędzie wrogów. Woroszyło-
wa podejrzewał, że jest szpiegiem brytyjskim. Stalin 
pozbawił Mołotowa stanowiska ministra spraw zagra-
nicznych i osadził go w areszcie domowym Ministrem 
spraw zagr. został wówczas mianowany Wyszyński. 
Żona Mołotowa została także aresztowana. W ostat-
nim okresie życia Stalin chciał się pozbyć Mołotowa, 
Chruszczowa i Bułganina. Bułganin opowiadał, że 
gdy wzywany był do Stalina nigdy nie wiedział czy 
ta wizyta nie zakończy się więzieniem.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. C 1956, nr 67  
z 19 marca, s. 1, 4.

Staraniem Polskiego Stowarzyszenia Sowieckich 
Więźniów Politycznych na ukończeniu jest film o Katy-
niu w wersji angielskiej. Komentatorem ang. jest znany 
dziennikarz Nicolas Caroll. W drugiej połowie kwietnia 
br. przewidziane jest urządzenie premiery prasowej tego 

filmu, na którą zostaną zaproszeni przedstawiciele prasy 
obcojęzycznej i polskiej.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. C 1956, nr 87  
z 12 kwietnia, s. 3.

Trasa niedzielnego pochodu — od kościoła Brompton Oratory do pomnika Nieznanego Żołnierza na 
Whitehall. Zbiórka o 14-ej, złożenie wieńca i koniec uroczystości — o 16-ej. Na str. 3. zamieszczamy 

plan grupowania pochodu.

OSTATNIE PRZYGOTOWANIA DO POCHODU ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE. OBECNIE LOS TEJ NAJWIĘK-
SZEJ MANIFESTACJI PUBLICZNEJ W HISTORII NASZEGO UCHODZTWA SPOCZYWA W RĘKACH PUBLICZ-
NOŚCI POLSKIEJ. WSZYSTKO WSKAZUJE NA TO, ŻE PUBLICZNOŚĆ TA NIE ZAWIEDZIE l ŻE Z HASŁEM 
„KTO SIĘ CZUJE POLAKIEM — POD BROMPTON ORATORY!“ — WIELOTYSIĘCZNE TŁUMY ŚCIĄGNĄ 
W NIEDZIELĘ O GODZ. 2 PP ZE WSZYSTKICH DZIELNIC LONDYNU I Z PROWINCJI NA MIEJSCE ZBIÓRKI.
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Wielka manifestacja Wolnych Polaków nie może być uzależniona od kapryśnej pogody angielskiej. 
Niech więc deszcz — jeśli będzie padać — nie zatrzyma nikogo w domu!
Poniżej zamieszczamy komunikat organizacyjny dotyczący porządku pochodu. Oto w jakiej kolejności 

będzie się pochód formował:

1) Harcerze z wieńcem.
2) Sześciu chorążych z flagami polskimi.
3) Przedstawiciele życia politycznego i społecznego 

z gen. W. Andersem na czele. W grupie tej również będą 
szli przedstawiciele prasy.

4) Delegacje narodów zza żelaznej kurtyny w kolej-
ności alfabetycznej.

5) Angielki, żony Polaków.
6) B. żołnierze Armii Krajowej.
7) Delegacje z prowincji.
8) Kombatanci z grupą generałów i umundurowanych 

żołnierzy na czele.
Wzywa się publiczność do ścisłego przestrzegania 

ustalonego porządku pochodu i dostosowania się do 
wskazówek straży porządkowej. Straż porządkowa 
będzie miała białoczerwoną opaskę, z orzełkiem na 
lewym ramieniu. Chodniki należy pozostawiać wolne.

Formowanie szóstek będzie odbywało się na jezdni. 
Należy zachować spokój w czasie formowania pocho-
du i w czasie marszu. Osoby próbujące wywołać za-
mieszanie przez wznoszenie jakichś okrzyków lub pro-
wokacyjne zachowanie się, będą usuwane z pochodu. 
Dołączenie do pochodu w czasie marszu jest dopusz-
czalne przez formowanie szóstek na końcu pochodu. 
Osoby, które nie mają zamiaru wziąć udziału w pocho-
dzie winny zaraz po zakończeniu nabożeństwa przejść 
na południową stronę Brompton Road.

Delegacje ze środowisk spoza Londynu pozostawia-
ją autobusy przy Imperial Royal Institute Road (ulica 
między Queens Gate a Exhibition Road) i udają sie na 

miejsce zbiórki przed Victoria and Albert Museum.
Złożenie wieńca i chwila skupienia zostaną zasygna-

lizowane przez trębacza. Wieniec złoży gen. W. Anders, 
któremu będą towarzyszyć amb. E. Raczyński, prez. St. 
Lis i mec. Z. Stypułkowski. Przy złożeniu wieńca asy-
stować będą przedstawiciele polskich czynników po-
litycznych i społecznych oraz delegaci krajów zza żela-
znej kurtyny, biorący udział w pochodzie. Po złożeniu 
wieńca zostaną odśpiewane hymny narodowe polski 
i brytyjski. Następnie delegacja polska wręczy petycję 
na 10 Downing Street.

Bezpośrednio po złożeniu wieńca uczestnicy po-
chodu powinni jak najszybciej opróżnić plac przed po-
mnikiem, rozchodząc się we wszystkie strony.

MIEJSCE W AUTOBUSIE
Polacy z Leicester! O godz. 7.50 sprzed kina Eving-

ton odchodzi autobus na uroczystości londyńskie, jest 
w nim jeszcze miejsce. O godz. 8 autobus zatrzyma się 
przed świetlicą.

SPECIAL ISSUE
Przypominamy że na miejscu zbiórki kolportowane 

będzie specjalne angielskie wydanie Dziennika poświę-
cone wizycie Bułganina i Chruszczowa, które powinno 
rozejść się jak najszerzej w społeczeństwie brytyjskim.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. C 1956, nr 95  
z 21 kwietnia, s. 1, 4.

A więc niedziela 22 kwietnia stała się dniem największego wystąpienia politycznego w historii naszego 
uchodztwa. Blisko 20 tysięcy Polaków wypełniło ulice londyńskie, maszerując w ciszy i skupieniu. Ta po-
waga i godność pochodu robiła olbrzymie wrażenie na zgromadzonej wzdłuż ulic publiczności.

Czoło pochodu osiągnęło Cenotaph, t.j. pomnik Nie-
znanego Żołnierza o godz. 3.40. Przed pomnikiem sta-
nął gen. Anders z przedstawicielami życia politycznego 
i społecznego, obok harcerze z wieńcami i straż po-
rządkowa z oprawionymi tomami petycji Dziennika.
Minęła przeszło godzina nim nastąpiło złożenie 

wieńca, gdyż czekano na koniec pochodu.
Gdy nadciągały poszczególne delegacje polskie, 

publiczność na Whitehall witała je oklaskami. Naj-

bardziej burzliwymi oklaskami został przyjęty trans-
parent przypominający wkład lotników polskich w bi-
twie o Anglię.

Gdy koniec pochodu szedł z Westminster do White-
hall ta szeroka arteria została wypełniona tłumem pol-
skim. Ruch uliczny był oczywiście całkowicie wstrzy-
many...

Na sygnał trąbki gen. Anders w otoczeniu przedsta-
wicieli życia politycznego i społecznego postąpił o kil-
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kanaście kroków w stronę pomnika i złożył przed nim 
wieniec. Bezpośrednio po złożeniu wieńca tłum zainto-
nował hymn polski, a następnie „God save the Queen“. 
Po tych 2 hymnach odśpiewano hymny wszystkich na-
rodów, które przysłały swe delegacje do pochodu.

Po odśpiewaniu hymnów, chorążowie z flagami i człon-
kowie straży porządkowej, niosący egzemplarze 10 tomów 
petycji oraz ci, którzy petycje mieli złożyć przedstawiciele 
Dziennika, dr. L. Kirkieu i red. T. Horko, prez. S. Lis oraz 
tak czynny w organizowaniu tego wystąpienia p. Mal-
colm Muggeridge udali się do siedziby prem. Edena. Gdy 
kolumna ta osiągnęła 10 Downing Street, tylko ci czte-
rej przedstawiciele zostali wpuszczeni do środka. Przed 
schodkami u wejścia, stał liczny tłum reporterów i foto-
grafów. Dokonali oni zdjęć z momentu, gdy wyższy oficer 
policji otworzył drzwi do siedziby brytyjskiego premiera 
i wszyscy czterej przedstawiciele, niosąc już sami petycję, 
weszli do środka gmachu. Petycję przyjął oczekujący na 
nią wysoki urzędnik rządu brytyjskiego.

CZOŁO POCHODU
Na czele pochodu ustawili się harcerze z wieńcem. 

Wieniec ma trzy stopy średnicy i uwity jest i biało-
-czerwonych kwiatów. Szarfy na wieńcu są koloru bia-
ło-czerwonego. Na szarfach widnieje napis:
„In memory of our compatriots who perished un-

der Communist terror“.

Do wieńca polskiego zostały dołączone szarfy al-
bańskie, czechosłowackie, jugosłowiańskie, łotewskie, 
litewskie i estońskie w barwach narodowych tych naro-
dów i z napisami oraz hasłami żądającymi przywróce-
nia wolności krajom ujarzmionym przez komunistów.

Za harcerzami niosącymi wieniec, kroczyło 6 cho-
rążych  z  polskimi  flagami  narodowymi  na drzew-
cach długości 2 metrów.

Tuż za nią na czoło pochodu wysunęła się grupa zło-
żona z gen. Andersa, amb. Raczyńskiego i p. Malcol-
ma Muggeridge’a. Następnie kroczyli przedstawiciele 
polskiego życia politycznego i społecznego, a za nimi 
tłumy publiczności.

Po czołowej grupie polskiej szły grupy innych naro-
dowości z własnymi sztandarami i trasparentami. Pro-
wadziła grupa czeska w liczbie około 300 osób, następ-
nie szli Estończycy 100 osób, Jugosłowianie, Bułgarzy, 
Łotysze, Litwini i Węgrzy.

Następnie kroczyła grupa Angielek, żon Polaków.
Dalej szła grupa Armii Krajowej z gen. Borem Ko-

morowskim na czele pod własnym transparentem. Kiedy 
grupa ta szła wzdłuż ulicy, tłumy zalegające chodniki 
spontanicznie zaczęły bić brawa.

Dalej szły grupy z prowincji, pod swoimi transpa-
rentami z Foxley, Kelvedon, Manchester, Oxford itd.

Następnie tłumy publiczności polskiej.
Wśród idących w pochodzie znajdowało się wiele 

kobiet i dzieci, widziało się również dzieci wiezione 
w wózkach.

Szła również grupa młodzieży z kościoła Devo-
nia, niosąc olbrzymi obraz Chrystusa w koronie cier-
niowej z zakneblowanymi ustami. Dużymi literami 
napis głosił: „May the silent Church in Poland be the 
warning to free World“ („Niech zakneblowany kościół 
w Polsce będzie ostrzeżeniem dla wolnego świata”).

Inne transparenty głosiły: „Free 
Cardinal Wyszyński”, „Eastern pro-
vinces back to Poland”, „Polish Air-
men fought in the Battle of Britain. 
Of the 12.000 Polish Airmen 2.000 lost 
their lives for freedom” itd., itd.

Transparenty nieśli również Pola-
cy z Checkendon, Stover Park, pol-
scy górnicy z Walii na czele dużej 
grupy przybyłej z Cardiffu, Polacy 
ze Swindon, Lubenham, Podington 
i wielu, wielu innych miejscowości. 
Grupę Polaków z Oksford prowadzi-
ło 4 absolwentów uniwersytetu w to-
gach uniwersyteckich.

 „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. C 1956, nr 96  
z 23 kwietnia, s. 1, 4. 

Fot. W. Bednarski
Tak wygląda kilka oprawionych tomów z petycją do rządu J. K. M.
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Rozmiary pochodu, jego barwność, pomysłowość w układaniu transparentów wywarły wielkie wraże-
nie na publiczności angielskiej. Wielokrotnie zrywały się brawa i przyjazne okrzyki. Oto garść migawek 
z pochodu, od naszych sprawozdawców, ustawionych wzdłuż trasy.

„MOBILIZACJA”
Dwieście tysięcy Polaków Andersa otrzymało nakaz 

mobilizacyjny na niedzielę — napisała jedna z niedziel-
nych gazet angielskich. Ale od kogo? Dziennik Polski 
wzywał do wzięcia udziału w pochodzie, ale Dziennik 
nie jest PKU i nie rozsyłał kartek mobilizacyjnych. 
Tłum gęstnieje przed Brompton Oratory. Na widok licz-
nych oddziałów policji Anglicy pytali ze zdumieniem: 
Co się stało, czy B. i Ch. wszczęli rewolucję? A dowie-
dziawszy się że chodzi tylko o pilnowanie polskiego po-
chodu, mówili: shame.

Tłum bardzo powoli wychodzi z kościoła. Przez 
megafon sprzed kościoła udzielane są nieustanne wska-
zówki dla chcących wziąć udział w pochodzie. Sta-
ry, dobry polski zwyczaj gapienia się działa w pełni. 
Chodnik i wszystkie rogi ulic wokół Brompton Oratory 
są nabite. Uformowanie pochodu idzie dość powoli. 
I dopiero o 2.30 pochód ruszył.

Zamiast iść w pochodzie bardzo wielu Polaków 
zajęło stanowisko obserwacyjne wzdłuż ulic, który-
mi miał defilować pochód. Nie szczędzili fachowych 
uwag, jak można było pochód lepiej zorganizować. 
Specjalnie obstawiona była Victoria, na którą czoło po-
chodu nadciągnęło o godz. 3.15. Na czele jechał polski 
motocyklista w czarnej skórzanej kurtce z biało-czer-
woną opaską.

Gdy pochód ciągnął nawet święte w Londynie świa-
tła czerwone nie były respektowane. Policja przerzu-
ciła ruch samochodowy na inne ulice i tylko z rzadka 
przejeżdżał jakiś autobus.

Na początku oddziału czeskiego szły Czeszki w stro-
jach ludowych. Podobnie w strojach ludowych szły Li-
twinki i Łotyszki.

OD POŁUDNIA ZACZĘTO SIĘ GROMADZIĆ
Piękna, słoneczna pogoda. Ciepło.
Już od rana przyjezdni oblegali polskie lokale. Mnó-

stwo autokarów na ulicach. Na trasie pochodu, na nie-
dzielnie pustych ulicach, co 200 jardów stoi policjant.

Począwszy od południa Polacy zaczęli się groma-
dzić wokół Brompton Oratory. Na chodnikach grup-
ki odświętnie ubranych ludzi. We wszystkich klapach 
wpięte są biało-czerwone orzełki. Nastrój pełen pod-
niecenia. Przebija tylko niepokój: „Czy aby przyjdzie 
dużo innych? Czy Polonia stawi się licznie?”

Im bliżej godziny rozpoczęcia pochodu — tym wię-
cej ludzi. Walą tłumy ze stacji South Kensington, z Earls 
Courtu, z Hyde Park Corner. Wszystkie sąsiednie ulice 
są zastawione samochodami przybyłych.

Do kościoła już od dawna nie można się docisnąć. 
Porządkowi w biało-czerwonych opaskach mają ostat-
nią odprawę na Egerton Gardens.

Dwóch policjantów na koniach, gniadym i białym, 
stoi po środku ulicy przed kościołem. Fotografowie po-
włazili na mur wokół podwórca przed kościołem.

ANGIELSKIE WYDANIE DZIENNIKA
Przed Brompton Oratoryą i w okolicznych ulicach 

kolportowany jest „Dziennik Polski” w angielskim wy-
daniu, który wykupywany jest masowo. Oto kilka ob-
razków: Przed początkiem nabożeństwa 13-letni Marek 
Lewicki sprzedał 100 egzemplarzy, 11-letni Jan Poźniak 
— 60 egzemplarzy. 13-letni harcerz Janusz Stolarczyk 
w ciągu 10 minut sprzedał 60 egzemplarzy. Władzio Ta-
bisz, 12-letni harcerz z Hufca Warszawa, w tym samym 
czasie sprzedał 50 egzemplarzy. Chłopcy konkurują 
ze sobą i co chwila biegają do specjalnego samochodu 
Dziennika, aby uzupełnić swe paczki.

MORZE GŁÓW
Zaraz po godz. 2 stojąc przed Brompton Oratory wi-

działo się tylko morze głów i transparentów sięgające 
w lewo aż w głąb Cromwell Road. Oto tekst kilku z nich: 
„Freedom for Poland“ „Eastern provinces back to Poland”, 
„We fought at Arnheim” potem cały szereg transparentów 
trzymanych przez delegacje z prowincji: „Polacy z Kel-
vedon“, „Polacy z Worcester“, „Polacy z Huddersfield” 
itd. Transparent za transparentem powiewa na wietrze.

Ok. godz. 2 zeszło się i zjechało masę policji. Przybył 
cały pluton na koniach. Wszędzie panuje spokój. Jedynie 
osamotniony faszysta, próbuje po polsku namówić ludzi, 
aby poszli wieczorem na zebranie faszystowskie. Ludzie 
mijają go i śmieją się. Poza tym panuje nastrój poważny.

Ludzie ustawiają się szóstkami i z niecierpliwo-
ścią oczekują sygnału na wyruszenie. Wzdłuż tłumów 
przejeżdża samochód z głośnikiem, z którego kierow-
nictwo pochodu wydaje szczegółowe instrukcje.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. C 1956, nr 96  
z 23 kwietnia, s. 1, 4. 
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Arcybiskup Gawlina w kazaniu wygłoszonym w czasie nabożeństwa w Brompton Oratory w najszlachet-
niejszych i najpiękniejszych słowach dał wyraz tym uczuciom, które kierowały masą polską w W. Brytanii 
i na Zachodzie, gdy spontanicznie powstawał i narastał ten protest wolnych Polaków: petycja i wczorajszy 
pochód.

Gdy mówiąc  o wewnętrznych  sporach  emigra-
cji,  wspomniał  o  „niedotrzymanych  obietnicach” 
o „egoizmie”,  o  tym,  że „nie urząd piastuje  czło-
wieka, ale człowiek urząd“, w zasłuchanym tłumie 
wiernych wzbudziło się uczucie nadziei, że może, te 
zaklęcia  sługi  Bożego  i  sługi  narodu  doprowadzą 
wreszcie do upragnionej zgody“

Arcybiskup Gawlina powiedział m.in.:
„Na nasze głębokie przygnębienie pada przynaj-

mniej ten promień pociechy, że episkopat angiel-
ski z Kardynałem Gryffinem, wielkim przyjacielem 
i obrońcą Polaków w Kraju i na obczyźnie, zarządził 
modły za Kościół milczenia. Za to składam wiernym 
arcypasterzom stokrotne staropolskie Bóg zapłać.

Gdziekolwiek na świecie o Kościele milczenia jest 
mowa, tam każdy katolik myśli zwłaszcza o Polsce, 
o tym Kraju, który wierny Bogu i Jego Matce Naj-
świętszej pracuje, cierpi i walczy. Po ojczyźnie naszej 
spodziewa się Kościół najsilniejszego oporu przeciwko 
potęgom zła, ale za to też należy się Polsce, szczególna 
pomoc i cześć.

Prymas w niewoli. 10 biskupów wygnanych. Rządy 
ich diecezji oddane intruzom. Kapłani więzieni. Wier-
ni prześladowani. Oto obraz rzeczywistości.

To, że kościoły są pełne, to że matki pilnują dusz 
dziatwy, to że młodzież buntuje się przeciw bezbożnej 
tyranii, to że społeczeństwo gardzi zdrajcami — to nie 
dowody wolności, to przejawy oporu, to świadectwo 
zdrowia duszy polskiej, to dokumenty niezłomności 
narodu.

ROZSIANE SĄ MOGIŁY...
A teraz idźmy dalej, na wschód o 1.000 mil. Krocz-

my tą samą drogą krzyżową którą naszych braci pro-
wadzono na golgotę syberyjską. Gdzież te dwa miliony 
Polaków? Gdzież te setki tysięcy dziatek niewinnych, 
których, ręka siepaczy gnała do łagrów i do kopalń za 
Ural i na Kołymę? Gdzie są nasi jeńcy wojenni? Gdzie 
deportowani żołnierze A.K.? Gdzie członkowie rządu 
polskiego, których perfidnie wywieziono do stron sza-
tańskich? Dziś mówią że Stalin zawinił. Czemuż więc 
ich nie zwalniają jego współwinowajcy?

Cóż na to Zachód?
I cóż ty na to, świecie zachodni, niegdyś aliancki, 

niegdyś użytkujący krwi i  wierności Polski? Chyba 
nie odpowiesz: ...Czy ja jestem stróżem brata mego?

Za prorokiem Izajaszem raczej powtórz: „Duch 
Pański nade mną, dlatego mnie posiał, abym głosił 
więźniom uwolnienie i uciśnionych wyprowadził na 
wolność”.

A teraz najmilsi kroczmy procesją świętą do pod-
ziemia naszych zmarłych. Gdzie ich szukać? Rozsiane 
są ich mogiły na całym wschodzie nieludzkim.

Wsród nich widzimy zamordowanych w Katyniu. 
Widzimy, których mogił nawet nie znamy. Tych co zgi-
nęli w tajdze, stepie, łagrach, kopalniach i więzieniach. 
Jeżeli dziś w milczącym i pełnym godności pochodzie 
od Matki Boskiej Kozielskiej do pomnika Nieznanego 
żołnierza kroczyć będziemy, wiedzmy, że i oni, choć 
niewidzialni towarzyszyć nam będą. Są oni nam brać-
mi, którym ślubowaliśmy wierność.

WEZWANIE DO ZGODY
Kochani Rodacy. Czy jednak wszyscy z ręką na ser-

cu powiedzieć możemy, żeśmy im wierność dotrzymali. 
Gdy patrzę na waszą dzielność w okopach, w natarciu 
i w boju, powiem: wierność wasza jest wielka. Gdy patrzę 
na rozgrywki, na swary, na niedotrzymywanie obietnic, 
egoizm, na poddawanie się podszeptom ukrytych potęg, 
czyż mogę, a raczej sami powiedzcie, czyśmy zasłużyli 
na naszych zmarłych dziękczynne „Bóg zapłać“?

Kto narodowi chce przewodzić, musi życiu patrzeć 
w oczy i liczyć się z głosem ogółu. Przodkowie nasi 
szanowali króla jako powagę moralną. Nie urząd pia-
stuje człowieka, lecz człowiek piastuje urząd. Nie mun-
dur nosi żołnierza, lecz żołnierz nosi mundur. Jeden 
i drugi winni być świadomi następstw swoich czynów.

Czy nie lepsza zgoda, niż spory? Nie zapominajcie 
kochani bracia, że sam Ojciec św. nawoływał nas Po-
laków w dwóch swoich wspaniałych listach do zgody 
i miłości społecznej.

W tej chwili modlą się zakonnice polskie, modlą się 
sieroty po poległych. O zgodę modlą się w Rzymie, 
w Anglii, na całym świecie. Odrzućcie waśnie. W ob-
liczu Boga żywego zaklina was sługa Boży i sługa na-
rodu. Odrzućcie waśnie. Wybierzcie jedność. Podajcie 
sobie dłoń do zgody.

Do Matki Najświętszej i królowej Polski zanoszę 
apelacje od miłości i nędzy naszej i błagam Niepoka-
laną Maryję: Królowo nasza, usuń zapory, wyjednaj 
błogosławieństwo ludziom dobrej woli.
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PRZYPADEK CZY PALEC BOŻY
Rozpoczął się w Polsce jubileuszowy rok Maryjny 

i w tym roku jubileuszowym powtarza się to samo, co 
przed 300 laty. Nieprzyjaciele odchodzą. Jak odchodzili 
wówczas od Jasnej Góry, tak dziś odchodzą ze świata. 
Po zakończeniu [wo]jny sądzono zbrodniarzy za ludo-
bójstwo w Norymberdze. Ale sumienie świata odczu-
wało wówczas niedopełnienie sądu nad zbrodniarzami, 
gdy potępiono tylko część winowajców a drugą z zaże-
nowaniem wyjęto spod wyroku.

Któż mógł przewidzieć, że wcale nie potrzebą bę-
dzie dopełnienia sądów norymberskich, gdyż właśnie 
teraz, w naszym świętym roku Maryjnym, wyrok na 
jednego z największych winowajców wydal jego wła-
sny naród, naród sowiecki.

Przypadek czy Palec Boży?
W polskim roku Maryjnym odszedł również ten, 

który własny naród zdradził, ten który Boga odstąpił, 
biskupów polskich wyganiał. Prymasa Polski uwięził 
i gnębił naszą świętą wiarę. Ale został on przed sąd 

Boży powołany dokładnie stamtąd, gdzie się Boga 
wyrzekł, gdzie naród i ojczyznę zdradził i zaprzedał. 
Gdzie? Na moskiewskim Kremlu.

Na Kremlu tym, skąd bezbożna ręka usunęła wize-
runek wniebowziętej Królowej Świata, który tam po-
wróci triumfalnie i będzie znów tam czczony, bo — da 
Bóg — spełni się bo się spełnić musi wizja O. Mak-
symiliana Kolbe, męczennika naszego z Oświęcimia, 
który widział Wniebowziętą Matkę Bożą w glorii nad 
kremlowskimi murami.

Na zakończenie kazania ks. arcybiskup wezwał wier-
nych, aby padli na kolana i odmówili jubileuszowa 
modlitwę na cześć Bogarodzicy, ułożoną przez episko-
pat polski na 300-lecie obrony Jasnej Góry i obrania 
Matki Bożej Królową Polski.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. C 1956, nr 96  
z 23 kwietnia, s. 1.

Potężna manifestacja niedzielna zrobiła swą powagą i rozmiarami wielkie wrażenie na społeczeństwie 
brytyjskim. Cała prasa zamieszcza obszerne sprawozdania i liczne fotografie z „milczącego“ pochodu.

Obszernie omówiło manifestację BBC w swoich ko-
lejnych programach wieczornych w niedzielę, przyta-
czając treść rozdawanych ulotek, które mówiły o współ-
odpowiedzialności Chruszczowa za mord katyński, 
oraz w programie telewizyjnym i w „newsreelach”.

Prasa rozmaicie oblicza ilość uczestników manife-
stacji. „Daily Telegraph” i „Daily Herald” ocenia liczbę 
uczestników pochodu na 20 tysięcy, „News Chronicle” 
na 30 tysięcy, „Daily Express“ na 16 tysięcy, a „Man-
chester Guardian”, który podaje wiadomość o prote-
ście na czołowym miejscu — na 15 tysięcy Natomiast 
większość pism zgodna jest co do tego że na Whitehall 
w czasie składania wieńca przez gen. Andersa, tłum, 
na który złożyli się zarówno uczestnicy pochodu, jak 
i osoby przybyłe specjalnie pod Cenotaph, liczył 40 
tysięcy ludzi.

Wszyscy reporterzy podkreślają poważny charak-
ter i spokojny przebieg manifestacji.

„Maszerowali po ośmiu w szeregu, młodzi i starzy, 
kobiety i dzieci — wszyscy w protestacyjnym milcze-
niu zaciśniętych ust, które trwało aż do Cenotaph”. 
Rezerwy policyjne zostały ściągnięte dla zapewnienia 
posiłków na wypadek, gdyby demonstracja wymknę-
ła się spod kontroli. Ale nie było hałasu ani gwałtów. 

Rezerwy policji pozostały w bocznych ulicach niepo-
trzebne — pisze „Daily Mail“
„Rozmiary i porządek pochodu zrobiły wrażenie 

na widzach. Nie było żadnej przeciw-demonstracji, 
a dla Polaków były owacje” — pisze „Daily Telegraph”

„Nie było orkiestr, muzyki ani śpiewów. Pochód 
długości 3 mil kroczył niemalże z żałobną powolno-
ścią — w grobowym milczeniu. Dzień wczorajszy był 
dniem żałoby i modlitwy Wolnej Polski” — pisze po-
pularny „Daily Mirror”.

„Nie była to demonstracja w zwykłym zrozumieniu 
tego słowa. Był to, tak jak organizatorzy zamierzali, pro-
test przeciwko wizycie przywódców sowieckich, tak 
zorganizowany, aby nie sprawić otwartego zakłopota-
nia rządowi brytyjskiemu” — stwierdza „Manchester 
Guardian”.

„Times” podkreśla ironiczną wymowę faktu, że 
wieniec złożony przez gen. Andersa znalazł się pod 
Cenotaphem po drugiej stronie wieńca złożonego dwa 
dni wcześniej przez Bułganina i Chruszczowa.

Prasa brytyjska oblicza również rozmaicie liczbę 
uczestników pochodu ukraińskiego, który zakończył 
się także pod Cenotaphem. Obliczenia wahają się 
w granicach od 2 do 5 tysięcy „Manchester Guardian” 



1956	 „Dziennik	Polski	i	Dziennik	Żołnierza”

235

pisze, że chodziło tu o ludzi, których „sprawa jest wy-
raźnie beznadziejna”. Dziennik podkreśla że w poro-
zumieniu z Polakami i innymi organizacjami uchodź-
czymi Ukraińcy zorganizowali osobną demonstrację 
zaraz po pierwszym pochodzie. Pochód ich sformował 
się w Hyde Parku. Zdaniem sprawozdawcy „Manche-
ster Guardian” Ukraińcy okazywali mniej polotu i byli 

gorzej zorganizowani jeśli chodzi o ulotki i transpa-
renty. Jeden z transparentów domagał się od Chrusz-
czowa, by wyjaśnił masowy mord w Winnicy.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. C 1956, nr 97  
z 24 kwietnia, s. 1, 4. 

Trzy godziny przed zapowiedzianą na poniedziałek 
dn. 23 bm. premierą prasową filmu o Katyniu, na którą 
zaproszono czołowe osobistości brytyjskiego życia 
politycznego i społecznego oraz Przedstawicieli pra-
sy brytyjskiej i zagranicznej kierownictwo kinoteatru 
British Council Cinema zerwało umowę i zawiadomiło 
Zjednoczenie Polskie w W. Brytanii, iż pokaz filmu nie 
będzie się mógł odbyć.

Przedstawiciel zarządu kinoteatru British Council 
Cinema oświadczył przez telefon p. Stanisławowi Liso-
wi, przewodniczącemu Zjednoczenia Polskiego, iż za-
rząd powziął tę decyzję dowiedziawszy się, że film „ma 
charakter polityczny”. Motywacja ta jest o tyle dziwna, 
że od samego początku organizatorzy pokazu reklamo-

wali film jako „film dokumentalny o zbrodni katyńskiej, 
której ofiarą padło wiele tysięcy polskich jeńców wojen-
nych”.

Tytuł zaproszeń brzmiał: „The  Crime  of  Katyn. 
Press showing of Polish documentary film”

W ostatniej chwili organizatorzy pokazu wydruko-
wali ulotki i wynajęli autobusy którymi przewieźli za-
proszonych gości do Instytutu gen. Sikorskiego, gdzie 
o godz. 5-tej odby się pokaz filmu.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. C 1956, nr 97  
z 24 kwietnia, s. 1.

Gdy niesiony w pochodzie wieniec został złożony pod Cenotaphem a petycja w siedzibie brytyjskiego 
premiera, jedno wspólne uczucie zawładnęło uczestnikami pochodu: zadowolenia i dumy.

Rzeczywiście mieliśmy być z czego dumni. 20.000 
ludzi przybyłych nieraz z odległych zakątków W. Bryta-
nii stanęło na apel Dziennika by zademonstrować wolę 
wałki o niepodległość Polski i bronić prawa naszego na-
rodu do wolności.

Społeczność polska w W. Brytanii od płd Kornwalii 
po Wyspy Szetlandzkie liczy około 130.000 ludzi. W ma-
nifestacji londyńskiej — w pochodzie i na chodnikach — 
wzięło udział ok. 30.000. Jest to procent olbrzymi.

Możemy być dumni nie tylko jednak z tego, że po-
trafiliśmy wystąpić tak licznie. Zachowanie się powa-
ga, porządek, dyscyplina, wygląd zewnętrzny tego 
polskiego tłumu — imponowały widzowi. Oczywiście 
dużą zasługą tego, że wszystko odbyło się w takim po-
rządku przypisać należy organizatorom, a w szczegól-
ności płk. Zygmuntowi Czarneckiemu i jego niezmor-
dowanej straży porządkowej. Ale płk. Czarnecki gdy 

mu pod Cenotaphem składano gratulacje — uśmiechał 
się tylko i mówił: „Co za sztuka z taką wspaniałą pu-
blicznością”

Trudno również nie wspomnieć o grzecznych uczyn-
nych, uśmiechniętych harcerzach. I tych co z taką 
godnością niosąc wieniec kroczyli na czele pochodu, 
i tych którzy pomagali w utrzymaniu porządku, i tych, 
którzy z okrzykiem „Polish Daily — English version“ 
wtykali Anglikom egzemplarze specjalnego wydania 
poświęconego wizycie Bułganina i Chruszczowa.

Spisali się wszyscy — od organizacji społecznych, 
szczególnie tych. co z prowincji zjechały całymi auto-
karami — do indywidualnych uczestników pochodu 
wykazujących niezwykłą pomysłowość w demon-
strowaniu uczuć które przywiodły ich na tę uroczy-
stość. Jakże wzruszające było choćby te małżeństwo 
polskie popychające w pochodzie wózek z dzieckiem. 
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Do wózka przypięty był napis: „We want to return to 
Free Poland”.

Warto również podkreślić niezwykłą życzliwość 
ulicy londyńskiej. Ta sama publiczność, która na widok 
Bułganina i Chruszczowa reagowała lodowatą obojęt-
nością, przyjmowała pochód polski oklaskami, które 
nieraz — jak np. na widok lotników z Battle of Britain 
— zmieniały się w gorącą owację.

— Co za zmiana nastrojów porównaniu z tym co 
się działo jeszcze kilka lat temu, kiedy nazywali nas 
faszystami — mówił niejeden z kroczących w pocho-
dzie Polaków.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. C 1956, nr 97  
z 24 kwietnia, s. 1, 4. 

Leicester (Kor. wł.). — Jak już donosił Dziennik, 
organizatorami akademii z okazji 16 rocznicy zbrodni 
katyńskiej było Koło Stowarzyszenia b. Więźniów So-
wieckich. Akademię poprzedziło uroczyste nabożeń-
stwo za dusze pomordowanych w Katyniu i innych ofiar 
komunizmu, odprawione przez ks. mgr. Aleksandra 
Murata. Mówcą podczas akademii, na którą prócz lo-
kalnej Polonii przybyło wielu przyjezdnych z okolicz-
nych hosteli był prezes Zarządu Głównego Stowarzy-
szenia b. Więźniów Sowieckich gen. K. Rudnicki. Jeśli 
chodzi o program artystyczny w wykonaniu zespołów 
Burton-on-the Wolds i Leicester, to był on na wysokim 
poziomie i starannie przygotowany. Szczególnie silne 
wrażenie wywołała inscenizacja wiersza Słowackiego 
pt. „Bo kiedy grzebią w Ojczyzny popiołach” opraco-

wana przez p. S. Bielczyka. Udział w niej prócz wyżej 
wymienionego brali M. Karwowska (która też pięknie 
śpiewała w innej części akademii) J. Jundziłł, J. Kołtu-
nowski i J. Szajkowski. Imponująco też wypadł wkład 
zespołu osiedla (R. Trybocka, R. Hani, J. Marczak,  
J. Orzeszek, K. Pagacz i W. Trybocki) wykonując ob-
razek sceniczny pt. „S.O.S. Tu Wilno” i inne pióra  
W. Trybockiego. Stronę muzyczną (fortepian i skrzyp-
ce) zapewnili małżeństwo Mr. i Mrs. Fieldhouse. Efek-
towne dekoracje były dziełem pp. J. Szotta i S. Mercało. 

Lucyfer

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. C 1956, nr 100  
z 27 kwietnia, s. 3.

Angielska wersja filmu dokumentalnego o grobach 
katyńskich została wyświetlona na specjalnym poka-
zie dla prasy brytyjskiej i zagranicznej w Instytucie 
Historycznym im. Gen. Sikorskiego w Londynie.

Pokaz urządziło Zjednoczenie Polskie w W. Bryta-
nii. Producentem filmu jest Polskie Stow. b. Sowieckich 
Więźniów Politycznych, realizatorem — Stanisław Li-
piński. Polska wersja filmu była już wyświetlana we 
wszystkich ośrodkach polskich w wolnym świecie. 
Obecnie, w związku z wizytą Bułganina i Chrusz-
czowa, zrobiono wersję angielską z angielskim ko-
mentarzem.

ZMASAKROWANE ZWŁOKI
Półgodzinny film, zatytułowany „The graves of Ka-

tyń”, opiera się na autentycznych fotografiach i frag-
mentach dwóch poprzednich filmów o Katyniu, nie-
mieckiego i sowieckiego.

Pokazuje kolejno wczesny okres formowania się 
Armii Polskiej w Rosji, przyjazd gen. Sikorskiego do 
Związku Sowieckiego, niemieckie dokumenty o odkry-
ciu grobów i zdjęcia terenu, groby i zmasakrowane 
zwłoki z przestrzelonymi czaszkami, fotografie rodzin-

ne znalezione przy zamordowanych, listy i delegacje, 
które na zaproszenie Niemców zwiedziły Katyń.

Pokazuje też inne sowieckie groby masowych mor-
dów z lat 1938—1941, m.in. na Ukrainie, odkryte przez 
Niemców.

W fragmentach sowieckiego filmu o Katyniu, zro-
bionego przez bolszewików zimą 1944 r., widać ruiny 
Smoleńska, szosę ze Smoleńska do Witebska, sowiec-
ką komisję śledczą z pisarzem Aleksym Tołstojem, 
duchownych prawosławnych, krajobraz z lasem i je-
ziorem i t. p.

BOGATA DOKUMENTACJA
W ostatniej części film ukazuje bogatą dokumenta-

cję, polską i obcojęzyczną, o zbrodni katyńskiej. W foto-
montażu prasy wysuwa się na czoło „Dziennik Polski”.

Zarówno sam film, jak komentarz, zrobione są rze-
czowo i obiektywnie. Przemawiają przede wszystkim 
siłą przykonywającą suchych faktów i dokumentów.

Wyświetlanie filmu było poprzedzone angielskim 
przemówieniem gen. Władysława Andersa do zgroma-
dzonych dziennikarzy o dotychczasowym przebiegu 
sprawy katyńskiej.
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* * *
Jak już doniósł „Dziennik”, pokaz filmu miał odbyć 

się w kinie „British Council” na Hanover Street w Lon-
dynie. Trzy godziny przed projektowanym pokazem 
kierownictwo kina odmówiło pozwolenia na wyświe-
tlenie filmu. Specjalnymi autobusami, wynajętymi 

w ostatniej chwili, przybyłych dziennikarzy przewie-
ziono do Instytutu Sikorskiego.

(k.)

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. C 1956, nr 103 z 1 maja, s. 3.

Z Waszyngtonu donoszą, że członek Izby Reprezentantów Sheenan wyraził gotowość udania się do Polski 
dla przedstawienia materiałów dowodowych na temat Katynia, zebranych przez komisję Kongresu.

Sheenan, który był członkiem komisji katyńskiej, 
wystosował w tej sprawie depeszę do Cyrankiewicza.

Nawiązuje on do doniesień, nie mających zresztą do 
tej pory żadnego potwierdzenia, jakoby reżym zamie-
rzał przeprowadzić nowe dochodzenia na temat zbrodni 
katyńskiej. W depeszy swojej wyraził on nadzieję, że 
dochodzenia będą równie bezstronne, uczciwe i wszech-
stronne jak dochodzenia komisji Izby Reprezentantów.

Na tle pogłosek o rzekomych dochodzeniach, jakie 
ma podjąć reżym sprawa Katynia znowu jest porusza-
na przez prasę amerykańską. W artykule pod tytułem 
„Duchy Katynia nadal straszą” dziennik „Kansas City 
Star” pisze, że dochodzenia w Polsce mogłyby mieć 
dwojaki cel: alba ponownie wybielić Rosjan albo też 
„obciążyć Stalina winą za morderstwa zgodnie z nową 

sowiecką polityką oczerniania zmarłego dyktatora”.  
W jednym i drugim wypadku jest rzeczą znamienną, 
że reżym komunistyczny w Polsce uważa takie docho-
dzenia za wskazane — dodaje dziennik amerykański.

Z Nowego Jorku donoszą, że sekretarz komitetu, 
który doprowadził do zbadania mordu katyńskiego 
przez Kongres, Juliusz Epstein, wysunął  projekt  by 
naród amerykański ofiarował narodowi polskiemu 
pomnik ku czci ofiar katyńskich, który by miał być 
wzniesiony w Warszawie.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. C 1956, nr 136  
z 8 czerwca, s. 1.

W dniu 22 bm. staraniem Komitetu Domu Komba-
tanta w Sheffield oraz łaskawej pomocy Stow. b. Więź-
niów Politycznych, wyświetlony został dokumentalny 
film o Katyniu.

Miejscowa prasa angielska, w przeddzień wyświe-
tlenia filmu umieściła bardzo przychylne notatki.

Jak wielkie zainteresowanie w społeczeństwie an-
gielskim wywołała wiadomość o wyświetleniu filmu 
dowodzi fakt, iż już od wczesnych godzin rannych 
w piątek kierownik Domu Kombatanta p. W. Szablew-
ski nie mógł nadążyć w odbieraniu telefonów i udzie-
laniu informacji na temat filmu.

Przy szczelnie wypełnionej sali (ponad 130 osób) 
dr. T. Felsztyn wygłosił słowo wstępne, odczytując 
następnie przemówienie gen. W. Andersa wygłoszone 
na konferencji prasowej przedstawicieli dziennikarzy 
pięciu państw w Londynie.

(S. Now.)

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. C 1956, nr 154  
z 29 czerwca, s. 3.
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MAMY ZA PASEM święto Niepodległości. 
Sądzę, że może ono i powinno być platformą 

do zbiorowej wypowiedzi uchodztwa. Nie stać nas na 
nic innego, ale stać nas przynajmniej na to, byśmy nie 
milczeli. Przeżywamy chwilę osobliwą, o daleko więk-
szym ciężarze gatunkowym, niż np. wizyta Chrusz-
czowa i Bułganina, na którą zareagowaliśmy olbrzy-
mią procesją, idącą w skupieniu przez ulice Londynu. 
Ta chwila osobliwa zasługuje na bez porównania sil-
niejszą reakcję, niż hasła, które przed rokiem ściągnęły 
tysiące Polaków do Manchester.

Milczenie w dniu dzisiejszym nie jest złotem, może 
zaś stać się ołowiem, który zaciąży na nas wszystkich. 
Jeśli by uchodztwo w momencie takim, jak obecny, nie 
miało nic do powiedzenia, grozi mu utrata racji bytu. 
To może ostatni dzwonek.

* * *

SZYBKIE, błyskawiczne tempo wypadków za-
skakuje nas. To, co ktokolwiek napisze albo też 

powie rano, już w południe przestaje być aktualne. Za 
godzinę przychodzą wiadomości nowe, które dystan-
sują poprzednie. Jesteśmy w lesie. Wiemy, że dzwonią 
we wszystkich kościołach, ale nie wiemy, jak długo bę-
dzie się rozlegał głos tych dzwonów.

Albo postawmy rzecz inaczej. Patrzymy z daleka, 
z bezpiecznej odległości, patrzymy jakby z loży na 
wielki dramat, który się w Polsce rozgrywa. W ręku 
mamy program, ale jest to program niekompletny, któ-
ry podaje obsadę tylko głównych ról. Reszta afisza jest 
podarta i nieczytelna. Nie znamy tytułu dramatu, nie 
jest nam wiadome, ile ten dramat będzie miał aktów.

Nie wiem, co czują i jak myślą inni Polacy na wy-
gnaniu, ale wiem, że nigdy nie czułem tak wielkiego 
przygnębienia albo nawet upokorzenia na myśl, że 
jestem widzem, że stanowię publiczność, że od sceny 
dzieli mnie rampa. Cóż czynić w tej przymusowej bez-
czynności? Na pewno powinniśmy wstrzymać się od 
bicia oklasków. Wyręczą nas w tej mierze inni, bo to 
przecież nic a nic nie kosztuje. Lada dzień prezydent 
Eisenhower, idąc w ślad Roosevelta, powie, że Polska 
jest „natchnieniem świata”, Dulles zaś równocześnie 
zapewni Moskwę, że Stany Zjednoczone w żadnym 
wypadku nie poprą zbrojnie krajów satelickich, wal-
czących o wyzwolenie.

Premier Eden już wyraził głęboki podziw dla po-
wstańców węgierskich i sypnął hojnym gestem dwa-

dzieścia pięć tysięcy funtów dla ofiar krwawej rewo-
lucji. Być może, pospieszy także z wyrazami podziwu 
dla narodu polskiego i pośle dziesięć tysięcy funtów.

* * *

TEMU BARDZO NIEDAWNO powrócił z Pol-
ski pewien zdenaturalizowany rodak, bardzo 

bystry publicysta, człek naprawdę wyjątkowo inteli-
gentny, bywały w świecie, otrzaskany z zagadnieniami 
polityki międzynarodowej. Bawił w Polsce przez mie-
siąc, właśnie podczas procesu poznańskiego, a wró-
ciwszy cudem na Londynu łono, poinformował angiel-
skich słuchaczy radiowych, że w naszym kraju nie ma 
nastrojów antyrosyjskich czy antykomunistycznych.

Ledwie odszedł od głośnika, ledwie przebrzmia-
ły jego słowa, a już z daleka, z Polski, dobiegło nas 
wołanie: „Precz z Rokossowskim! Precz z wojskami 
sowieckimi!” W ślad za tym krzykiem padło skando-
wane hasło: „Katyń! Ka-tyń! Ka-tyń!” Nie bijąc okla-
sków, pomyślałem sobie przecież, że naród nasz jest 
wspaniałym narodem. To jedyna rzecz pewna i wiado-
ma w tym zawiłym równaniu o wielu niewiadomych, 
jakim jest dzisiejsza sytuacja. Gdy przed laty wskazy-
waliśmy palcem na sprawców zbrodni katyńskiej, cen-
zura brytyjska tchórzliwie skreślała słowo „Katyń”, 
bojąc się, że zbrodniarze poczują się dotknięci na ho-
norze. A tam, w Polsce, pod bokiem i pod obstrzałem 
wojsk rosyjskich, ludzie krzyczą na cały głos: Katyń! 
Ka-tyń! Ka-tyń!” Wspaniały naród! Im dłużej milczy-
my, tym dalej jesteśmy od tego wspaniałego narodu. 

* * *

JAK WSPOMNIAŁEM, program czy afisz wiel-
kiego widowiska, na które patrzymy z loży, jest 

niekompletny, ale w każdym razie znamy nazwisko 
aktora, któremu ostatnie wydarzenia dały główną rolę. 
Wydaje mi się, że pewni emigranci polscy skłonni są 
już dzisiaj, w przyśpieszonym tempie przeprowadzić 
kanonizację Gomułki. Zaczyna się coś jak gdyby kult 
jednostki. Niewiele brakuje, byśmy tę część Cromwell 
Road, która w języku tubylców zwie się „Polish Cor-
ridor”, przemianowali na ul. Władysława Gomułki. 
Poczekajmy z tym! Może jutro Katowice, strąciwszy 
w błoto szyld z napisem „Stalinogród», zostaną „Go-
mułkowem”.

Wszelako nie wolno nam, uchodźcom politycznym, 
stosować negacji wobec tego, co dzieje się w Polsce. 
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Jesteśmy publicznością, w teatrze zaś bywa niekiedy, 
że dziecko zadaje pytanie: „Mamo, czy będą strzela-
li?”, na co pada odpowiedź: „Tak. Zatkaj sobie uszy!” 
Nie zatykajmy sobie uszu! Przypomina mi się w tej 
chwili utwór Panufnika, poświęcony powstaniu war-
szawskiemu. Niespokojne, nerwowe allegro przerwał 
tak potężny grzmot perkusji, że wzdrygnęliśmy się 
w fotelach. A przecie był to tylko koncert, tylko mu-
zyka, tylko estrada, nie scena prawdziwego dramatu, 
jaką jest w tej chwili cała Polska.

* * *

GOMUŁKA? Cóż o nim wiemy? Na pewno 
jest komunistą. Za pierwszych lat Polski po-

jałtańskiej poczynał sobie wcale nie gorzej, niż ci lu-
dzie, którzy dzisiaj poszli w odstawkę. Tępił zawzięcie 
opozycję. Odpowiedzialności za ostatni okres reżymu 
komunistycznego nie ponosi, bo siedział w więzieniu. 
Ponosi odpowiedzialność za ugruntowanie programu, 
który od pierwszych dni po Jałcie wiódł Polskę do ru-
iny gospodarczej, politycznej i społecznej.

Czy naród chce iść tą drogą, którą wskazuje Gomuł-
ka, a która prowadzi na lewo? Nie możemy przyłożyć 
uszu do bruku Warszawy, Poznania, Krakowa czy 
Wrocławia, nie możemy zbadać pulsu Polski, ale i bez 
tego wyraźnie słyszymy skandowane słowo „Ka-tyń”, 
a Gomułka przy każdej sposobności podkreśla, że nasz 
naród powienien utrzymać w pełni serdeczną, brater-
ską przyjaźń ze sprawcami katyńskiego mordu.

Wybory zostały odłożone do stycznia. Jakiż będzie 
przyszły sejm? Poinformował nas o tym poseł Chajn, 
dnia 24 października mówiąc w sejmie: „Stronnictwo 
demokratyczne nie chce powrotu do burżuazyjnego 
parlamentu... w którym sejm miałby stać się terenem 
walki między partiami politycznymi. Uważamy zresz-
tą, że powrót do burżuazyjnego parlamentu byłby 
sztucznym nawracaniem do przeszłości”. Cóż stąd wy-
nika? Chyba to, że w przyszłym sejmie reprezentowana 
będzie tylko jedna partia, mianowicie komunistyczna 
(pewnie pod kilkoma firmami).

* * *

ROKOSSOWSKI wyleciał z biura politycznego 
i podobno już opuścił Polskę. Gdybyśmy zebrali 

się w dniu Święta Niepodległości, hasło „Precz z Ro-
kossowskim!” nie byłoby już aktualne, jak nie byłoby 
aktualne hasło „Żądamy uwolnienia kardynała Wy-
szyńskiego!” Rokossowski jest już daleko, poza Pol-
ską, prymas jest w sercu Polski, w Warszawie.

Za drugiego z kolei aktora dramatu, jaki rozgrywa 
się w naszym kraju, wypada nam uznać Cyrankiewi-
cza. Utrzymał się i w biurze politycznym i na stano-
wisku premiera. Wprawdzie część uczestników zajść 
poznańskich została zwolniona, wprawdzie słyszymy 
o umorzeniu procesu przeciwko reszcie, ale kto ponosi 
odpowiedzialność za krew, która polała się w Poznaniu? 
Cyrankiewicz. Jest odpowiedzialny za dziesiątki, za 
setki procesów pokazowych, za deprawowanie sądów, 
za tortury stosowane w śledztwie. Był człowiekiem 
sztandarowym, firmował swym nazwiskiem wszystko, 
co działo się u nas w ciągu ostatnich lat.

Nie kto inny, ale Cyrankiewicz zawierał z Moskwą 
układy o dostawę węgla za bezcen, a raczej poniżej 
ceny wydobycia tego węgla. Cyrankiewicz jest sym-
bolem wyzysku robotników i chłopów. Za jego długich 
rządów byliśmy świadkami poniżenia polskiej nauki 
i polskiej sztuki i polskiej prasy. Za jego rządów ko-
ściół katolicki znosił straszliwe prześladowanie. Za 
jego rządów zmuszano młodzież, by denuncjowała ro-
dziców i nauczycieli. Za jego rządów Polska spadła na 
dno ostatecznej nędzy.

I właśnie on, na przekór czystce ostatnich dni, 
utrzymał się i w biurze politycznym i przy urzędzie 
premiera. Z dwunastu członków biura siedmiu poszło 
na zieloną trawkę, Cyrankiewicz został. Ale hasło 
„Precz z Cyrankiewiczem!” jutro może okazać się nie-
aktualne, co daj Boże.

Święto Niepodległości stanowi platformę dla naszej 
zbiorowej wypowiedzi. Winniśmy uświadomić sobie 
samym, naszym gospodarzom i światu, jaką drogę 
chce wybrać naród, który woła wielkim głosem: 
„Precz z Rosjanami! Ka-tyń! Ka-tyń! Ka-tyń!”

Nasze milczenie byłoby ołowiem. Wypowiedź może 
zmniejszyć dystans, dzielący uchodztwo od sceny.

„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” Wyd. C 1956, nr 261  
z 1 listopada, s. 2.
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(Od własnego korespondenta w Londynie).
W dniu 12 b. m. niemiecka radiostacja „Donau-Sender” o godz. 22.02, jak również kilka innych radio-

stacji niemieckich między innym Berlin o godz. 22, podały — powołując się na korespondenta węgierskiego 
„Pesti Ujstag” — wiadomość, że niemieckie władze wojskowe ujawniły fakt wymordowania przez władze 
sowieckie tysięcy polskich oficerów, wziętych do niewoli w czasie kampanii w Polsce. Komunikat twierdzi, 
że na skutek informacji uzyskanych od ludności miejscowej władze niemieckie rozpoczęły badanie terenu, 
położonego w pobliżu miejscowości Kozja Gora pod Smoleńskiem.

W wyniku badań odkryty jakoby został masowy 
grób, w którym w 18 pokładach leżało 3.000 tru-
pów polskich oficerów. Dzięki właściwości gleby — 
twierdzi komunikat — ciała były zachowane w do-
brym stanie. Oficerowie pochowani byli w swych 
mundurach.

Dokumenty i papiery nie zostały usunięte z ich 
kieszeni. Dzięki temu udało się ustalić ich identycz-
ność. Wśród zamordowanych znaleziono między 
innymi ciało gen. Smorawińskiego, byłego dowódcy 
Okręgu Korpusu Nr 2 w Lublinie). Wszystkie tru-
py miały w tyle czaszki postrzał pistoletowy.

Komunikat twierdzi dalej, że na skutek dodatko-
wych informacji ludności miejscowej przedsięwzię-
te zostały badania pobliskiego terenu, pokrytego 
2 letnimi drzewkami. Pod tymi drzewkami odna-
lezione zostały dalsze masowe groby polskich ofice-
rów. Ogólna liczba ofiar wynosić ma 10.000 osób.

Komunikat twierdzi dalej, że wszyscy zamordo-
wani pochodzili z obozu jeńców w Kozielsku pod 
Smoleńskiem. W ciągu roku 1940 — jak zeznaje 
ludność miejscowa — zostali oni przewiezieni na 
teren Kozjej Gory i tam wymordowani.

* * *
12 kwietnia r. b. radio niemieckie podało tę wia-

domość w następującej wersji:
,,Berliński korespondent węgierskiego urzędowego  

dziennika „Pesti Ujstag” donosi ze Smoleńska, że tam-
tejsze wojskowe władze niemieckie znalazły — na 
podstawie informacji otrzymanych od ludności miej-
scowej — w odległości 12 klm. od miasta masowy 
grób zamordowanych 10.000 polskich oficerów. Przed 
10 dniami rozpoczęto kopać na miejscu zwanym Cegla-
ną-Gorą i oznaczonym dwoma brzozowymi krzyżami.

Pierwsze trupy znaleziono w dole o głębokości 
1 i pół metra. Po rozszerzeniu robót natrafiono na 
zwał trupów o rozmiarach 28 na 16 m. Trupy leża-
ły obok siebie w 12 warstwach. Stwierdzono ponad 
wszelką wątpliwość, że są to zwłoki zastrzelonych 
polskich oficerów, straconych przed 3 laty. Dotych-
czas zdołano zidentyfikować 155 ciał. Znaleziono 
również zwłoki gen. bryg. M. Smorawińskiego.

Komentarze prasy w sprawie mordu oficerów poda-
jemy na stronie 4.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 88 z 15 kwietnia, s. 1. 

Komentarz ,,Dzien. Polskiego”
Urzędowy „Dziennik Polski” zamieszczą w nu-

merze czwartkowym z dnia 15 b. m. następujący 
komentarz w sprawie odnalezienia grobów ofice-
rów polskich: 

„Radiostacje niemieckie ogłosiły w dniu 12 b. m. 
wiadomość o odkryciu w okolicach Smoleńska grobów 
kilku tysięcy polskich oficerów, zamordowanych rze-
komo przez władze sowieckie w lutym i marcu 1940 

roku.
To straszliwe oskarżenie może być jeszcze jednym 

kłamstwem propagandy niemieckiej, mającym służyć 
zepsuciu stosunków polsko-sowieckich, mobilizacji 
Europy przeciwko Rosji oraz zatarciu wrażenia jakie 
w opinii świata wywołało ujawnienie ostatnich okru-
cieństw niemieckich, których ofiarą padła ludność sze-
regu polskich miast. Przemawiałby zatem i ten fakt, że 
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Niemcy, którzy blisko od dwóch lat są w posiadaniu 
Smoleńska właśnie w chwili obecnej uznali za sto-
sowne wystąpić z tego rodzaju oskarżeniem, opar-
tym jak sami stwierdzają na zeznaniach miejscowej 
ludności.

Z drugiej strony los oficerów polskich z obozów jeń-
ców w Kozielsku i Starobielsku jest dotąd nieznany, 
będąc przedmiotem najwyższego niepokoju opinii 
polskiej nic więc dziwnego, że opinia ta została głę-

boko wstrząśnięta doniesieniami radia niemieckiego.
Wyrażamy przekonanie, że powołane czynniki zrobią 

wszystko, aby wytrącić z rąk wroga ten nowy argument 
z którego — jak wynika z radia niemieckiego i z depesz 
z krajów neutralnych — robi on jak najszerszy użytek. 
Cel ten zaś może być osiągnięty przez stwierdzenie, że 
doniesienia niemieckie są kłamstwem i przez danie od-
powiedzi na pytanie: Co stało się z oficerami polskimi 
z obozów jeńców w Kozielsku i Starobielsku?

Prasa turecka o zbrodni
Stambuł P.A.T.
Prasa turecka z dnia 13 kwietnia ogłosiła depeszę 

sztokholmską, podaną ze źródła niemieckiego, dono-
szącą, że władze niemieckie odkryły w miejscowości 
Kozie Rogi koło Smoleńska wspólny grób ze zwłoka-
mi 3. 000 oficerów polskich, których Rosjanie mieli 
zabić w miesiącach lutym i marcu 1940 r. Jak po-
daje ta depesza, oficerowie ci zostali zabici strzała-

mi rewolwerowymi w potylicę. Byli oni pogrzebani 
w mundurach. Dalsze badania niemieckie miały wyka-
zać, że łącznie Rosjanie stracili około 10. 000 polskich 
oficerów.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 88 z 15 kwietnia, s. 4.

(t.h.) Zdaje się, że nadszedł moment w którym mo-
żemy oczekiwać pewnych niedwuznacznych i wiążą-
cych wyjaśnień. Oczywiście, że w wojnie, w której 
giną, lub zdychają z głodu miliony — 10 tys. mniej 
lub więcej trupów nie posiada wielkiego znaczenia. 
Jednakże fakt oskarżenia przez Niemców Rosji o wy-
mordowanie 10.000 oficerów polskich musi wstrząsnąć 
obozem sprzymierzonych — musi targnąć sumieniami 
tych, którzy szczycą się, że w walce z brutalną prze-
mocą niemieckich oprawców wypisali na swych sztan-
darach hasła sprawiedliwości i wolności.

Wiadomość o odnalezieniu masowych grobów pol-
skich pod Smoleńskiem wyszła z cuchnącego źródła 
niemieckiej propagandy. Źródłem tym pogardzaliśmy 
zawsze i będziemy pogardzać. W tym jednak wypad-
ku — nie wchodząc w to w jakim stopniu wiadomość ta 
jest przesadzona — zbyt wiele posiada ona cech praw 
dopodobieństwa, by nie obudzić w nas uczuć bolesnego 
niepokoju i grozy. Od dłuższego bowiem czasu krąży 
wśród nas pogłoska o „nienaturalnej śmierci” tysięcy 
oficerów polskich, zagubionych gdzieś w Rosji. Mimo 
wielokrotnych starań ze strony polskiej nie zdołano 
ustalić losów oficerów polskich wywiezionych do obo-
zów w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie.

W tej więc sytuacji mamy zarówno prawo jak i obo-
wiązek żądać zajęcia przez Rosję jakiegoś wyraźnego 
stanowiska w tej sprawie i wytłumaczenia tajemnicy 
grobów, w których z kulami w czaszkach leżeć mają 
ciała naszych braci, przyjaciół, kolegów.

Sprawą tą zajmą się oczywiście władze polskie. Zaj-
mą się one nią nie tylko w imieniu Polski i jej obywateli, 
lecz również dla dobra obozu Sprzymierzonych, któ-
rego spoistość wymaga unikania tego rodzaju tragicz-
nych niedomówień. Na oczyszczeniu atmosfery tego 
obozu winno zależeć wszystkim Sprzymierzonym — 
zależy również i Polsce, która jest jego pełnoprawnym 
partnerem.

Dla nas żołnierzy sprawa ta, poza całym swym tra-
gizmem, posiada jeszcze inny aspekt. Jesteśmy żołnie-
rzami armii, stworzonej dla walki z Niemcami, którzy 
okupują nasze ziemie, niszczą kraj, mordują ludność.

Każdy, kto walczy z Rzeszą i Hitlerem jest naszym 
sprzymierzeńcem. Jest to jasne, zruzumiałe, żołnier-
skie postawienie sprawy. Musimy mieć jednak jedną 
gwarancję. Musimy mieć pewność, że gdy przyjdzie 
wreszcie ten upragniony dzień, w którym ruszymy do 
ataku na pozycje niemieckie, na ogień niemieckich 
dział i c.k.m.-ów — nie będzie nam groził... postrzał 
z pistoletu w tył czaszki.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 89 z 16 kwietnia, s. 1.
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P.A.T. komunikuje: Minister Obrony Narodowej generał dyw. Marian Kukiel ogłosił następujący 
komunikat w sprawie zaginionych oficerów polskich w ZSRR:

W dniu 17 września 1940 roku oficjalny organ 
czerwonej armii „Czerwona Gwiazda” opublikował, 
że w okresie walk po 17 września 1939 roku, do nie-
woli sowieckiej wzięto 181.000 jeńców wojskowych 
polskich, w tej liczbie około 10.000 oficerów w służ-
bie czynnej i rezerwy. Według informacji, posiada-
nych przez rząd polski, w listopadzie 1939 roku zo-
stały na terenie Z.S.R.R. zorganizowane 3 wielkie 
obozy jeńców polskich, a mianowicie: 1) w Kozielsku 
— na wschód od Smoleńska, 2) w Starobielsku koło 
Charkowa i 3) w Ostaszkowie koło Kalinina, gdzie 
wywieziono policję i żandarmerię.

W początku 1940 roku władze obozowe zapowie-
działy jeńcom, we wszystkich trzech obozach, że wkrót-
ce nastąpi likwidacja obozów oraz, że jeńcy wojskowi 
będą mogli wrócić do swych rodzin i rzekomo w tym 
celu robiono spisy, dokąd poszczególni jeńcy chcieliby 
udać się po zwolnieniu.

Wówczas znajdowało się: 1) w Kozielsku 5.000 osób, 
w tym 4.500 oficerów; 2) w Starobielsku 3.920 osób, 
w czym było około 100 cywilnych, reszta oficerowie, 
wśród nich blisko 400 lekarzy; 3) w Ostaszkowie 
6.570 osób, w tym 380 oficerów. Od dnia 5 kwietnia 
1940 roku rozpoczęła się likwidacja obozów i co kil-
ka dni — aż do połowy maja zabierano z nich od 60 
do 300 osób. Z Kozielska wywieziono ich w kierunku 
Smoleńska. Z wszystkich trzech obozów tylko około 
400 osób przewieziono w czerwcu 1940 roku do Gria-
zowca w obłasti wołogodskiej.

Gdy po zawarciu układu polsko-sowieckiego dnia 
30 lipca 1941 roku i po podpisaniu umowy wojskowej 
dnia 14 sierpnia 1941 roku, rząd polski przystąpił do 
tworzenia armii polskiej na terenie Z.S. R.R. należało 
oczekiwać, że właśnie oficerowie z wyżej wymienio-
nych obozów stanowić będą kadry wyższych i niż-
szych dowódców tworzącej się armii.

W końcu sierpnia 1941 r. przybyła do oddziałów 
polskich w Buzułuku grupa oficerów polskich z Gria-
zowca, nie zjawił się natomiast nikt z oficerów, wy-
wiezionych z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa 
w innym kierunku, łącznie więc brakuje około 8.300 
oficerów, nie licząc ponadto 7.000 innych osób, jak to 

podoficerów, żołnierzy i cywilnych, którzy znajdowa-
li się w tamtejszych obozach w czasie ich likwidacji. 
Zaniepokojony tym stanem rzeczy ambasador Kot 
oraz gen. Anders zwrócili się do miarodajnych czynni-
ków sowieckich z zapytaniami i interwencjami o los 
oficerów polskich wyżej wymienionych obozów. Am-
basador Kot w dniu 6 października 1941 roku w roz-
mowie z p. Wyszyńskim, zastępcą komisarza ludowe-
go Spraw Zagran. zapytał o wyjaśnienia, co się stało 
z zaginionymi oficerami. W odpowiedzi na interwen-
cję ambasadora Kota, p. Wyszyński odpowiedział, iż 
wszyscy jeńcy wojenni zostali zwolnieni z obozów 
i przeto znajdować się muszą na wolności.

W październiku i listopadzie ambasador Kot poru-
szał wielokrtnie w rozmowach z premierem Stalinem, 
komisarzem Mołotowem i p. Wyszyńskim sprawę 
jeńców wojennych i nalegał o dostarczenie ich spi-
sów, które były staram nie i szczegółowo prowadzone 
przez władze sowieckie.

Premier Sikorski w czasie swego pobytu w Moskwie 
3 grudnia 1941 roku w rozmowie z premierem Stali-
nem również interweniował o zwolnienie wszystkich 
polskich jeńców wojennych i wobec niedostarczenia 
przez władze sowieckie ich spisów, wręczył przy tej 
okazji premierowi Stalinowi częściowo odtworzoną 
przez ich byłych współjeńców, listę oficerów polskich, 
obejmującą 3.845 nazwisk. Premier Stalin zapewnił 
gen. Sikorskiego, że amnestia miała charakter ogólny 
i powszechny i objęła zarówno wojskowych jak i cy-
wilnych oraz, że rząd sowiecki zwolnił wszystkich ofi-
cerów polskich. Dodatkową listę 800 oficerów złożył 
gen. Anders premierowi Stalinowi w dniu 18 marca 
1942 roku.

Jednakże nikt z oficerów, wymienionych na obu 
tych listach, nie został oddany wojsku polskiemu. Nie-
zależnie od interwencyj w Moskwie i Kujbyszewie 
sprawa losów polskich jeńców wojennych była przed-
miotem kilkakrotnych interwencji ministra Raczyń-
skiego u ambasadora Bogomołowa.

W dniu 28 stycznia 1942 roku minister Raczyński 
wystosował — imieniem rządu R. P. — notę do am-
basadora sowieckiego Bogomołowa, zwracając mu raz 
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jeszcze uwagę na bolesny fakt nieodnalezienia dotych-
czas tych wielu tysięcy oficerów polskich. Notą z dnia 13 
marca 1942 roku, ambasador Bogołomow zakomuniko-
wał ministrowi Raczyńskiemu, że zgodnie z dekretem 
prezydium Rady Naczelnej Z.S.R.R. z dnia 12 sierp-
nia 1941 roku oraz z oświadczeniem komisarza ludo-
wego Spraw Zagrań, z dnia 8 listopada i 19 listopada 
1941 roku amnestia jest w pełni wykonana i odnosi się 
zarówno do cywilnych, jak i do wojskowych.

Ambasador Kot dnia 19 maja 1942 roku przesłał 
do komisarza ludowego Spraw Zagran. memorandum, 
w którym wyraził ubolewanie z powodu odmowy do-
starczenia spisów jeńców oraz wyraził troskę co do 
ich losów, podkreślając wybitną wartość wymienio-
nych oficerów dla akcji wojennej przeciw Niemcom. 
Nigdy ani rząd polski, ani ambasador w Kujbyszewie 
nie otrzymali odpowiedzi, gdzie znajdują się zaginieni 
oficerowie i inni jeńcy z wyżej wymienionych trzech 
obozów.

Przywykliśmy do fałszów propagandy niemieckiej 
i rozumiemy cel ostatniej jej rewelacji. Wobec jednak 
obfitych i szczegółowych informacji niemieckich o od-
nalezieniu wielu tysięcy zwłok oficerów polskich pod 
Smoleńskiem i kategorycznego stwierdzenia, że zosta-
li oni wymordowani przez organa sowieckie wiosną 
1940 roku — zachodzi konieczność zbadania odnale-
zionych grobów masowych i sprawdzenia przytoczo-
nych faktów przez właściwą instytucję międzynarodo-
wą, jaką są władze międzynarodowego Czerwonego 
Krzyża.

Rząd Polski podejmuje kroki w stosunku do tej in-
stytucji o wysłanie delegacji na miejsce, na którym 
miała się dokonać rzeź jeńców wojennych.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 90 z 17 kwietnia, s. 1.

Przedwczoraj  w nocy rad io mosk iewsk ie 
zaprzecz yło w iadomości  o  zamordowaniu 
10 .000 of icerów polsk ich.

Sowieckie Biuro Informacyjne, broniąc się metodą 
oskarżania twierdzi, że Niemcy sami wymordowali 

„byłych polskich obywateli skierowanych do pracy na 
zachód od Smoleńska, którzy wpadli w ręce niemiec-
kie latem 1941, razem z obywatelami sowieckimi”.

„Niemieckie łotry faszystowskie głosi komunikat 
— nie wahają się wystąpić z najbardziej bezczelnym 
łgarstwem, aby ukryć zbrodnie bez precedensu, któ-
re — jak to się obecnie stało jasne — sami popełnili”.

„W swych niezgrabnych twierdzeniach o licznych 
grobach odkrytych jakoby koło Smoleńska, kłamcy hi-
tlerowscy mówią o wsi Gniezdowaja, lecz przemilcza-
ją fakt, że właśnie w okolicy tej wsi istnieją wykopa-
liska archeologicznego cmentarzyska Gniezdowaja”.

Komunikat kończy się wyrażeniem przekonania, 
że „mordercy faszystowscy, których ręce są splamione 
krwią setek tysięcy niewinnych ofiar” nie zdołają „ni-
kogo wprowadzić w błąd”.

GŁOSY PRASY BRYTYJSKIEJ
Prasa brytyjska zamieszcza komunikat rosyjski, pod-

kreślając, że Rosjanie zaprzeczyli oskarżeniu niemiec-
kiemu. Pisma brytyjskie zamieszczają jednak również 
komunikat agencji „Reuter”, zawierający komentarz 
urzędowego „Dziennika Polskiego”, drukowany przez 
nas wczoraj. Agencja „Reuter” podkreśla, że według 
rządowych kół polskich w Londynie zaginęło szereg 
tysięcy polskich oficerów wziętych do niewoli przez 
Rosjan i że mimo wielokrotnych zapytań ze strony 
polskiej — Rosjanie nie udzielili żadnych wyjaśnień 
w tej sprawie, twierdząc jedynie, że oficerowie ci zo-
stali zwolnieni z obozów“. Komunikat „Reutera” koń-
czy się cytatą:

,,What has become of the Polish officers from the 
Kozielsk and Starobielsk prisoner of war camps“?

Daily Telegraph informacje w sprawie zaginionych 
oficerów zamieszcza pod wielkim tytułem „10.000 
oficerów w masowym grobie“. Zawsze przychylny 
dla Polaków „The Scotsman” nie drukuje oświadcze-
nia sowieckiego, ale zamieszcza pełny tekst komu-
nikatu Reutera.
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Wiele pism, jak n.p. Daily Express — jak dotychczas 
przemilcza tę sprawę.

NIEMCY WYKORZYSTUJĄ 
MOMENT

Propaganda niemiecka święci niestety swój wiel-
ki dzień. Cała prasa i radio niemieckie pełne są wstrzą-
sających szczegółów i obłudnych, fałszywie brzmią-
cych w ustach niemieckich oburzeń na barbarzyństwo 
sowieckie.

Niemcy twierdzą jednak, że lekarze sądowi ponad 
wszelką wątpliwość ustalili kiedy oficerowie polscy 
zostali zamordowani. W mundurach zamordowanych 
znaleziono książeczki wojskowe, dowody osobiste, 

książeczki płacy i t.p. Na szyjach wielu ofiar wisiały 
medaliki identyczności oraz krzyżyki.

Propaganda niemiecka zapowiada wyjazdy dzien-
nikarzy neutralnych do Smoleńska. Znajdować się tam 
już ma — według radia niemieckiego — jakaś delega-
cja polska. Szczegóły całej sprawy i okoliczności od-
nalezienia ciał pomordowanych oficerów, podawane 
są w Warszawie przez megafony.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 90 z 17 kwietnia, s. 4.

Polska Agencja Telegraficzna komunikuje:
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 17 kwiet-

nia r.b. po zaznajomieniu się ze wszystkimi informa-
cjami w sprawie oficerów polskich, których zwłoki 
odkryto pod Smoleńskiem i po zaznajomieniu się z ra-
portem z Kraju w tejże sprawie wydała oświadczenie 
następujące:

l) Nie ma Polaka, który by nie był wstrząśnięty 
do głębi wiadomością, szerzoną przez propagandę 
niemiecką z najwyższym rozgłosem, o odkryciu pod 
Smoleńskiem, w grobie wspólnym, zmasakrowanych 
zwłok zaginionych w Z.S.R.R, oficerów polskich 
i o kaźni, której padli ofiarą.

2) Rząd Polski polecił dnia 15 kwietnia r.b. swemu 
przedstawicielstwu w Szwajcarii zwrócić się do Mię-
dzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o wysła-
nie delegacji, która by zbadała na miejscu istotny stan 
rzeczy. Pragnąć należy, by nastąpiło bez najmniejszej 
zwłoki orzeczenie tej instytucji opiekuńczej, której 
przypadnie w udziale wyświetlenie sprawy i ustalenie 
odpowiedzialności.

Zarazem jednak Rząd Polski w imieniu Narodu 
Polskiego zaprzecza Niemcom prawa do czerpania ze 
zbrodni, które zarzuca innym — argumentów w obro-
nie własnej. Pełne hipokryzji oburzenie propagandy 
niemieckiej nie zakryje przed światem okrutnych — 
ponawianych i trwających wciąż — zbrodni, dokony-
wanych na Narodzie Polskim.

Rząd Polski przypomina fakty takie, jak:
Wyciąganie oficerów polskich z obozów jeńców 

w Rzeszy i rozstrzeliwaniu ich za rzekome przestęp-
stwa polityczne z przed wojny.

Masowe łapanki oficerów rezerwy, wywożonych 
następnie na powolną śmierć do obozów koncentra-
cyjnych. Z samego Krakowa i okolicy wywieziono 
w czerwcu 1942 roku — 6000 osób.

Wcielanie przymusowe jeńców wojennych polskich 
z terenów nieprawnie wcielonych do Rzeszy w szeregi 
armii niemieckiej.

Pobór przymusowy około 200 tysięcy Polaków 
z tychże terytoriów i rozstrzelanie rodzin tych, któ-
rzy zdołali zbiec.

Wymordowanie 1,5 miliona ludzi przez egzekucje 
oraz w obozach koncentracyjnych.

Uwięzienie — ostatnio — 80 tysięcy ludzi w wieku 
poborowym, oficerów i żołnierzy — męczenie i mor-
dowanie ich w obozach w Majdanku i Tręblince.

Nie po to składa Polska niezmierne ofiary, walczy 
i znosi nadludzkie cierpienia, aby Niemcy wysnuwali 
stąd bezczelne pretensje do występowania w obronie 
chrześcijaństwa i europejskiej kultury. 

Krew żołnierzy i obywateli polskich, gdziekolwiek 
była ona przelana, woła o zadośćuczynienie do sumie-
nia wolnych narodów świata.

Rząd Polski piętnuje wszystkie zbrodnie popełnione 
na polskich obywatelach i odmawia prawa wyzyska-
nia tych ofiar w politycznej grze przez kogokolwiek, 
kto winien jest tych przestępstw przeciw Narodowi 
i Państwu Polskiemu.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 91 z 19 kwietnia, s. 1.
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The Polish Minister of National Defence, Lieut.-
General Marian Kukiel, has issued the following 
communique concerning the missing Polish officers:

„On September 17th, 1940 the official organ of the Red 
Army, “Red Star”, reported that during the fighting 
after September 17th. 1939, 181,000 Polish prisoners 
of war had been taken by the Soviets, among them 
about 10,000 Polish officers and reserve officers.

According to information in the possesson of the Pol-
ish Government, three large prisoner of war camps were 
set up on Soviet territory in November 1939, at Kozielsk 
(to the east of Smoleńsk), Starobielsk near Kharkov and 
Ostaszkowo near Kalinin; in the latter police and mili-
tary police were held.

At the beginning of 1940 the camp authorities in-
formed the prisoners in all three camps that the camps 
would be closed shortly and that they would be able 
to return home to their families. Lists were made alleg-
edly for this purpose, stating exactly where the various 
prisoners wished to go on their release. At that time 
there were in the

1. Kozielsk camp 5000 prisoners, among them 
4500 officers;

2. Starobielsk camp 3920 prisoners, 100 of them 
civilians, the rest officers, among them nearly 400 
medical officers;

3. Ostaszkowo camp 6570 prisoners, among them 
380 officers.

On April 5th. 1940 the Soviet authorities started to 
empty the camps, groups of 60 to 300 men being re-
moved every few days up to the middle of May. From 
Kozielsk they were deported in the direction of Smo-
lensk. Only about 400 persons in all from all three 
camps were deported, in June 1940, to Griazowiec in 
the Wologda Oblast.

When after the conclusion of the Polish-Soviet Trea-
ty of July 30th. 1941 and the signing of the military 
agreement of August 14th. 1941 the Polish Government 
proceeded to form a Polish army in the U.S.R.R. it was 
to be expected that it was the officeres from the camps 
mentioned above who would form the higher and lower 
cadres of command in that army. At the end of Au-
gust 1941 a group of Polish officers from Griazowiec 
arrived at Buzuluk, where the Polish units were, but 
not one of the officers deported in a different direc-

tion from Kozielsk, Starobielsk and Ostaszkowo 
appeared there. In all, therefore, about 8300 offic-
ers were missing, apart from the 700 other, such 
as N.C.O’s, soldiers and civilians who were in those 
camps at the time of their liquidation.

Ambassador Kot and General Anders, concerned at 
this state of affairs, aproached the appropriate Soviet 
authorities to intervene and make enquiries about the 
fate of the Polish officers from the above mentioned 
camps. On October 6th. 1941 Ambassador Kot 
broached the subject of the prisoners of war many 
times in conversations with Premier Stalin and 
MM. Molotov and Wyszynski and insisted that he 
be provided with the lists of those prisoners which 
had been made and kept up to date carefully and in 
detail by the Soviet authorities.

On December 3rd 1941 General Sikorski, during his 
visit to Moscow, also intervened in a conversation 
with Premier Stalin, concerning the release of all Pol-
ish prisoners of war, and in view of the fact that the lists 
had not been provided, handed Premier Stalin on that 
occasion an incomplete list containing the names of 
3843 Polish officers made out by their fellow prison-
ers. Premier Stalin assured General Sikorski that the 
amnesty was of a general nature and afected both mili-
tary and civilian persons and that the Soviet Govern-
ment had released all Polish officers. An additional 
list of 800 officers was handed to Premier Stalin by 
General Anders on March 18th. 1942, but not one 
of the officers mentioned in those lists has been sent 
back to the Polish Army.

Apart from the representations made in Moscow and 
Kujbyszew, the fate of the Polish prisoners of war has 
been the subject of several interventions made by Min-
ister Raczyński to the Soviet Ambassador M. Bogo-
molov. On Jan. 28th. 1942 Minister Raczyński handed 
a Note on behalf of the Polish Government to the Am-
basador, M. Bogomolov, drawing his attention once 
again to the painful fact that many thousands of Polish 
officers had not yet been found.

Ambassador Bogomolov informed Minister Raczyn-
ski, in a Note dated March 13th. 1942, that in accord-
ance with the decree issued by the Executive of the Su-
prem Council of the U.S.S.R. on Aug. 12th. 1941 and 
with the Declarations by the Peoples Commissariat for 
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Foreign Affairs on Nov. 8th. and 19th. 1941, the am-
nesty had been carried out in full and applied to both 
military and civilian persons.

On May 19th. 1942 Ambassador Kot sent to the 
Peoples Commissariat for Foreign Affairs a memoran-
dum in which he expressed his regret at the refusal 
to provide the lists of the prisoners, and his concern 
as to ther fate, thereby stressing the vaule three officers 
would have in the war operations against the Germans.

On no occasion has the Polish Government or the 
Polish Embassy in Kujbyszew ever received an an-
swer as to the whereabouts of the officers and other 
prisoners deported from the three above mentioned 
camps.

We have become accustomed to the lies of German 
propaganda and understand the purpose of its recent 

revelations, but in view of the detailed informations 
given by the Germans concerning the finding of the 
bodies of many thousands of Polish officers near 
Smolensk and the categorical declaration that they 
were murdered by the Soviets in spring 1940, the 
necessity has arisen that the mass graves which have 
been discovered should be investigated and the facts 
verified by a proper international body, such as the 
authorities of the International Red Cross. The Pol-
ish Government is aproaching that institution with 
a view to their sending a delegation to the place in 
which the Polish prisoners of war are said to have 
been massecred.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 91 z 19 kwietnia, s. 4.

Sprawa zaginionych oficerów polskich nadal jest przedmiotem uwagi świata.
Wczoraj uległo sprecyzowaniu stanowisko Moskwy. Sowiety nie życzą sobie ekspertyzy Czerwonego 

Krzyża i nie zawahały się określić apelu rządu polskiego do Czerwonego Krzyża jako „bezpośredniej 
przysługi dla prowokatorów hitlerowskich”.

Podczas gdy Niemcy szybko wyrazili zgodę na śledztwo Czerwonego Krzyża, Rosjanie przez zajęcie sta-
nowiska wrogiego wobec ekspertyzy Czerwonego Krzyża, zdradzają wyraźną obawę przed jej wynikami.

Propaganda niemiecka nadal jest bardzo intensywna. Ogłasza nazwiska szeregu ofiar, które zostały 
zidentyfikowane przez Polaków, których Niemcy specjalnie sprowadzili w tym celu z Warszawy.

ZIDENTYFIKOWANE OFIARY
(Od własnego korespondenta w Londynie).

Na konferencji prasowej dla korespondentów zagra-
nicznych w Berlinie rzecznik rządowy oświadczył, że 
dotąd już zidentyfikowano przeszło 100 polskich 
oficerów.

Radio berlińskie doniosło, że „na zaproszenie” rzą-
du niemieckiego na miejsce zbrodni wyjechała komisja 
złożona z Polaków, w składzie następującym: pisarz 
Ferdynand Goetel, pisarz Emil Skiwski, zastępca prezy-
denta m. Warszawy, dr Grzechowski oraz dyrektor Sej-
fryd, członek polskiego wydziału Rady Głównej Opie-
kuńczej. Ponadto w skład komisji wchodzili dr Grodzki, 
Kazimierz Didur, Władysław Kawach i robotnik Fran-
ciszek Prochownik.

Komisja ta miała rozpoznać przeszło 50 oficerów, 
a w tej liczbie 2 generałów.

Wśród zidentyfikowanych znajdują się zwłoki nastę-
pujących oficerów:

Gen. bryg. M. Smorawiński, urodzony 25 lipca 
1892 roku, zamieszkały w Lublinie przy ulicy Plac Li-
tewski 3. Znaleziono przy nim książeczkę P. K. O., legi-
tymację Krzyża Zasługi, dowód osobisty i papierośni-
cę z monogramem.

Gen. Bronisław Bohatyrowicz, zamieszkały w War-
szawie przy ul. Reytana 3. Znaleziono przy nim list 
z Kozielska, 2 fotografie i pieniądze.

Płk. Kazimierz Żelisławski.
Ppłk. Artur Wiśniewski.
Ppłk. Andrzej Małaciński, przy którym znaleziono 

dowód osobisty i telegram.
Płk. Andrzej Chałaciński, szef oddziału II Sztabu 

Głównego.
Płk. lek. Jan Nelken.
Mjr. lek. Zygmunt Szymkiewicz.
Mjr. Markus Urlik, przy którym znaleziono znak 

tożsamości i kartkę z dnia 18 lutego 1940 roku adreso-
waną do Kozielska.

Mjr. Józef Kiczka z 27 pp. — dowód osobisty, bilet 
wizytowy i fotografia.

Płk. Henryk Millak — karta tożsamości i bilet 
wizytowy.

Mjr. Henryk Niemiec, urodzony w Równem. — 
Znaleziono przy nim książeczkę P. K. O.

Mjr. lek. dr Adam Fryszberg z Warszawy — przy 
którym znaleziono książeczkę oficerską i kartę z Ko-
zielska z dnia 3 marca 1940 roku.
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Kpt. lot. Józef Sidor z 3 p. lotn. w Poznaniu, przy 
którym znaleziono list od żony, zamieszkałej w War-
szawie przy ul. Śniadeckich.

Lek. dr Michał Tobiasz — bilet wizytowy i list od 
żony w Warszawie.

W dniu 14 kwietnia — według wiadomości z Berli-
na — udała się do lasku katyńskiego nowa delegacja 
polska złożona z członków Polskiego Czerwonego 
Krzyża.

FOTOGRAFIE
Jak podaje radio niemieckie, do Berlina nade-

szły pierwsze zdjęcia z lasku katyńskiego. Robić 
one mają przejmujące wrażenie. Wśród ekshumo-
wanych znajdują się zwłoki wielu młodych podcho-
rążych.

STANOWISKO SOWIETÓW
W ciągu ostatnich 24 godzin Rosjanie dwukrotnie 

omawiali sprawę grobów pod Smoleńskiem.
Radio moskiewskie w audycji dla Niemiec, w niedzie-

lę wieczorem, ponownie oskarżyło Niemców o mord. 
Użyty został argument, że ciała musiałyby być zabal-
samowane, a dokumenty specjalnie spreparowane aby się 
zachowały.

Według audycji część polskich jeńców wojennych, 
którzy wpadli w ręce niemieckie została zamordowana 
odrazu, inni zaś byli,, zachowani na specjalną okazję” 
i zamordowani ostatnio. Dlatego to — zdaniem radia 
moskiewskiego — ,,ciała nie były w rozkładzie”.

W audycji tej nie było jednak mowy o możliwości 
ekspertyzy ze strony Czerwonego Krzyża, pomimo iż 
rzeczoznawcy tej instytucji międzynarodowej mogliby 
bez większych trudności ustalić czy mord dokonany 
został 3 lata temu czy też półtora roku temu lub 
jeszcze później.

Wczoraj organ partii komunistycznej, moskiew-
ska „Prawda” ogłosiła artykuł w którym twierdząc, 
że Niemcy usiłują w ten sposób ukryć swe własne 
krwawe zbrodnie, pisze:

,,Apel polskiego Ministra Obrony Narodowej do Mię-
dzynarodowego Czerwonego Krzyża musi być uważany 
za bezpośrednią i otwartą przysługę (!) wyświadczoną 
prowokatorom hitlerowskim.

,,Ci Polacy, którzy są gotowi uwierzyć w hitlerow-
skie fałsze i współdziałać z oprawcami narodu pol-
skiego, przejdą do historii jako pomocnicy ludożercy 
— Hitlera. Naród polski odrzuci ich jako współpracow-
ników wroga Polski — Hitlera.

12 GENERAŁÓW
Kair. P.A.T.
Korespondent P.A.T. w Kairze otrzymał od osób, któ-

re swego czasu przebywały w obozie w Kozielsku, na-
stępujące informacje:

„Przed likwidacją w kwietniu 1940 roku w trzech 
obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku 
było ogółem 15.800 oficerów i podoficerów, w czym 
14 generałów, 300 pułkowników i podpułkowników, 
500 majorów, 2.500 kapitanów, 5.000 poruczników 
i podporuczników, resztę stanowili podoficerowie. 
Około tysiąca oficerów należało do lotnictwa. Z tej 
liczby jedynie 2 generałów — Wołkowyski i Jarnusz-
kiewicz, 6 pułkowników, do 140 innych oficerów i oko-
ło 180 podoficerów znalazło się w szeregach armii 
polskiej w Z.S.R.R.

Następujących 12 generałów zaginęło:
Stanisław Haller, Skierski, Franciszek Sikorski, 

Łukowski, Billewicz, Klisowski, Kowalewski, Sku-
ratowicz, Smorawiński, Minkiewicz, Bohatyrowicz 
i kontradmirał Czernicki.

SILNE WRAŻENIE
Sztokholm, P.A.T.
Wszystkie większe pisma szwedzkie ogłosiły pod 

wielkimi tytułami depesze swoich korespondentów 
londyńskich, cytujących obszernie oświadczenie pol-
skie w sprawie zaginionych oficerów i podkreślające, 
że strona sowiecka nie dała odpowiedzi na pytania 
stronie polskiej, dotyczące losu tych oficerów.

Sprzyjające Niemcom pismo „Aftonbladet” w de-
peszy berlińskiego korespondenta donosi, że wydoby-
wanie zwłok, znalezionych w lesie katyńskim odbywa 
się w obecności 2 komisji, złożonych z Polaków, 
sprowadzonych z Gen. Gubernatorstwa. Jednym 
z członków komisji jest pisarz Emil Skiwski, który 
przez niemiecką radiostację w Warszawie złożył 
sprawozdanie z akcji ekshumacyjnej i ogłosił pierw-
szą listę oficerów. Dziennik szwedzki twierdzi, że 
identyfikacja zwłok jest łatwa, albowiem wszyscy 
pogrzebani zostali w mundurach i w większości wy-
padków w kieszeniach pozostawione były dokumenty 
osobiste.

RELACJE ŚWIADKA W SZWECJI
Sztokholm, P.A.T. —
Korespondent „Stockholm Tidningen“, znany z prze-

konań prohitlerowskich, świadek naoczny ekshumacji 
zwłok oficerów polskich w lesie katyńskim, donosi 
między innymi, że Niemcy do tej pory zidentyfikowa-
li 75 oficerów, wśród których znajdują się zwłoki gen. 
Smorawińskiego i Bohatyrewicza, płk. Chałacińskiego 
oraz zwłoki 2 kobiet.

„Socialdemokraten” ogłasza obszernie komunikat 
gen. Kukiela, jak również protest Rady Narodowej 
w sprawie zamordowania Ehrlicha i Altera. „Stalin za-
pewnił Polakom amnestię — pisze „Socialdemokraten” 

— ale dotychczas nie ma ze strony sowieckiej żadnej 
zadawalającej odpowiedzi w sprawie deportowanych 
Polaków’
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„Aftontidingen“ ogłasza obszernie podane przez 
radio moskiewskie zaprzeczenie wiadomości, ogłasza-
nych przez Niemcy w sprawie oficerów polskich, wska-
zując, że niemieckie opisy masakry pod Smoleńskiem 

„przypominają opisy masakry Żydów, organizowanych 
przez okupantów w Polsce”. W artykule wstępnym 
dziennik pisze, że „odkrycie niemieckie zbiegło się 
w czasie ze sporem polsko-rosyjskim, a propaganda 
niemiecka wykorzystuje je, aby siać niezgodę wśród 
Aliantów. Pismo stwierdza, że poza sporem polsko-
-rosyjskim stosunki anglo-sasko-rosyjskie są również 

niewyjaśnione, albowiem po stronie sowieckiej trwają 
jeszcze wspomnienia interwencji antybolszewickiej 
oraz Monachium, po stronie anglo-saskiej podejrzenia 
co do działalności Kominternu. W każdym jednak ra-
zie — pisze pismo — cele wojny Rosji i Anglosasów 
są te same.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 92 z 20 kwietnia, s. 1, 4.

(th) Komunikat Ministra Obrony Narodowej w spra-
wie zaginionych oficerów polskich, a następnie oświad-
czenie rządowe — są wstrząsającymi dokumentami, 
które z pewnością nie miną bez echa w opinii Naro-
dów Sprzymierzonych.

Najpotężniejszym atutem obu tych dokumentów jest 
ich rzeczowość. Komunikat Ministra Obrony Narodo-
wej jest suchym — ale jakże wymownym zestawie-
niem faktów. Operuje on datami — jest jakby historią 
bezskutecznych interwencji — które nie zdołały do-
prowadzić do wyjaśnienia tragicznej tajemnicy zagi-
nionych w Rosji tysięcy Polaków. Stanowisko nasze 
jest proste, jasne i dla każdego kto nie wstydzi się do-
brej woli — zupełnie zrozumiałe.

Jakże więc w porównaniu ze stanowiskiem Polaków 
— najbardziej bezpośrednio chyba zainteresowanych 
w tej sprawie — wygląda stanowisko, zajęte przez in-
nych partnerów tragedii lasku katyńskiego.

Z jednej strony mamy tu Niemców, którzy — znalazł-
szy jak twierdzą masowe groby — z radością ujawnili 
ten fakt, niezmiernie wygodny dla ich propagandy. Tyl-
ko przysłowiowo cyniczne chamstwo niemieckie mo-
gło się zdobyć na takie ujęcie tragedii polskich ofice-
rów — jakim posługują się pisma i rozgłośnie Rzeszy.

Oto próbka wyjęta z prasy niemieckiej: „Nad grobem 
pomordowanych oficerów stoi z obnażonymi głowami 
delegacja Polaków z Warszawy. Jest ona wobec całego 
świata najbardziej przejmującym dowodem, że Niemcy 
bronią kultury i cywilizacji europejskiej”.

Czyż można pozwolić sobie na bardziej bezgraniczny 
cynizm?

W stanowisku rosyjskim trudno się również dopa-
trzeć — mówmy łagodnie — szczerości i dobrej woli. 
Odnosząc się bowiem nawet z największym brakiem 
zaufania do strony skarżącej w tej tragicznej sprawie 
— musimy się zgodzić, że liczne okoliczności sprawie 
tej towarzyszące wskazują na Rosję, jako na oskarżo-
nego. Otóż zdaje się nie biegać wątpliwości, że w tej 
sytuacji ani opowiadania o prehistorycznych wykopa-

liskach, ani obrona metodą oskarżania — nikogo nie 
przekonuje.

Ale jest jeszcze jeden moment niezmiernie ważny. 
Ze strony polskiej wysunięta została urzędowo propo-
zycja, aby Międzynarodowy Czerwony Krzyż, instytu-
cja najbardziej chyba do tego powołana — rozstrzygnął 
kto zamordował 10.000 polskich oficerów. Rosjanie 
początkowo projekt ten przemilczeli — obecnie zaś 
próbują zasugerować opinii świata, że żądanie inter-
wencji Czerwonego Krzyża jest... popieraniem propa-
gandy niemieckiej.

Sprawa 10.000 oficerów polskich jest więc dla Niem-
ców wygodnym atutem propagandowym, dla Rosjan 
zaś dość drażliwą aferą, którą starają się zlekceważyć.

Jeżeli chodzi o nasze stanowisko to nie ma dla nas 
znaczenia czy jest ono wygodne dla jednych a nie na 
rękę dla drugich.

My chcemy wyświetlenia prawdy — i tylko prawdy. 
Chcemy wiedzieć co się stało z 10.000 oficerów pol-
skich, których wywieziono do Rosji, wbrew zwycza-
jom międzynarodowym, wbrew układom o kapitulacji 
— jak to np. miało miejsce we Lwowie. Chcemy aby 
strona zainteresowana raz wreszcie oświadczyła, że 
Niemcy kłamią, że ludzie o których los jesteśmy od tak 
dawna niespokojni — żyją. Że tylko Niemcy świado-
mie mordują inteligencję polską. Że wiadomość o wy-
mordowaniu 10.000 inteligentów polskich — lekarzy, 
inżynierów, prawników, nauczycieli — jest koszmar-
nym wymysłem niemieckiej propagandy.

Oto nasze stanowisko. Oto co chcemy wiedzieć. 
Oto co chce wiedzieć Polska, która w tej wojnie ponio-
sła więcej ofiar dla wspólnej sprawy, niż jakiekolwiek 
inne państwo.

Tak, czy nie? Prawda, czy nie prawda! Żyją, czy nie 
żyją! A jeżeli nie żyją — to kto ich wymordował?

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 92 z 20 kwietnia, s. 1.
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Komitet Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie ogłosił, że otrzymał notę rządu polskiego 
w sprawie zbadania grobów pod Smoleńskiem i zajął się nią natychmiast.

Pismo szwedzkie „Nya Dagligt Allehanda” donosi, jakoby Komisja Międzynarodowego Czerwonego Krzy-
ża, której zadaniem jest przeprowadzenie badania grobów w lasku katyńskim, została już ukonstytuowana.

Tymczasem Niemcy w dalszym ciągu wysyłają delegacje polskie na miejsce akcji ekshumacyjnej; m. in. 
udała się tam delegacja Polskiego Czerwonego Krzyża i delegacja oficerów-jeńców.

Propaganda niemiecka nadal nadaje największy rozgłos tej sprawie.
Prasa brytyjska ogranicza się w dalszym cięgu do cytowania wypowiedzi polskich i sowieckich, nie zaj-

mując stanowiska.

(Od własnego korespondenta w Londynie).
Na ulicach Warszawy zostały zainstalowane gło-

śniki, przez które Niemcy nadają wciąż nowe relacje 
z lasku katyńskiego. Identyfikacja zwłok ma trwać 
około 4 tygodni. Polski Czerwony Krzyż w Warszawie 
— mówią Niemcy — udziela pomocy przy rozpoznawa-
niu zwłok. Rada Czerwonego Krzyża wydała pierwsze 
urzędowe sprawozdanie. Oto wyciąg z niego:

Wyćwiczona ręka zabójcy
„Dotychczasowe informacje dowodzą, że oficerowie 

zamordowani zostali strzałem w tył głowy. Fakt, że 
rany są u wszystkich jednakowe, dowodzi o wyćwiczo-
nej ręce zabójcy. Ze znalezionych dokumentów i pa-
pierów wyznaczyć można czas zbrodni na marzec 
— kwiecień 1940 roku”.

Sprawozdanie podpisał przewodniczący rady głów-
nej Polskiego Czerwonego Krzyża oraz dyrektor dr. 
Gończycki, (wzgl. Gorczyński).

Według informacji niemieckich delegacja oficerów 
polskich — jeńców wojennych w rękach niemiec-
kich — odwiedziła lasek katyński. Członkowie dele-
gacji, oficerowie różnych stopni, mieli okazję doko-
nania inspekcji i utożsamienia ciał swych dawnych 
kolegów pułkowych, o których wiedzieli, że przeby-
wali w Rosji.

„Polnische Illustrierte Zeitung” opublikował ilustra-
cje masowych grobów pod Smoleńskiem.

P.A.T. — W sobotę wszystkie pisma, wydawane 
przez Niemców w Generalnym Gubernatorstwie w ję-
zyku polskim, ogłosiły w czarnych obwódkach pierw-
sze listy zidentyfikowanych jakoby oficerów polskich.

„Litzmannstaedter Ztg.“ z dnia 14 kwietnia r.b. do-
nosi, że świadkowie polscy przy akcji ekshumacyjnej 
grobów polskich oficerów pochodzą z Warszawy i są 
nimi członkowie Polskiego Komitetu Opiekuńczego, 

lekarze oraz „dziennikarze polscy” — nazwisk jednak 
dziennik nie podaje.

Wśród ofiar zidentyfikowano jakoby oficerów 1 Dywi-
zji Piechoty z Wilna (1 Dywizja Piechoty Legionowej).

„Ostdeutscher Beobachter” z dn. 15 kwietnia r.b. twier-
dzi, iż zidentyfikowano dowódcę jednego z pułków 
1 Dywizji — nazwiska jednak nie podaje.

PRZYGNĘBIENIE WŚRÓD POLAKÓW  
NA ŚRODKOWYM WSCHODZIE

P.A.T. Bagdad.
Wiadomości o odnalezieniu zwłok oficerów pol-

skich pod Smoleńskiem wywołały olbrzymie wraże-
nie wśród żołnierzy Armii Polskiej na środkowym 
Wschodzie, którzy w olbrzymiej większości, przyby-
li tam — jak wiadomo — z Z. S. R. R.

Pewną ulgę wywołały oświadczenia rządu i apel do 
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Pragnieniem 
wszystkich Polaków tutaj jest by ta instytucja opiekuń-
cza przystąpiła jaknajszybciej do najgruntowniejszego 
zbadania sprawy.

Poruszenie, jakie zapanowało wśród Polaków, bynaj-
mniej nie osłabiło nastrojów antyniemieckich. Prze-
ciwnie — panuje powszechna opinia, że Niemcy nie 
mają żadnego moralnego prawa do wyrażania obu-
rzenia, a to zarówno ze względu na okrucieństwa, 
jakie sami popełniają, jak i ze względu na fakt, że 
inwazja rosyjska w 1939 r. nie byłaby mogła mieć 
miejsca, gdyby Niemcy nie zawarli poprzednio pak-
tu z Sowietami.

To stanowisko wyraża wychodzący w Bagdadzie 
„Kurier Polski“ w dwóch artykułach, z których jeden 
zatytułowany jest „Nasz ból i oburzenie”.

Nowy York, P.A.T — Większa część amerykań-
skiej prasy prowincjonalnej, między innymi wpływo-
we dzienniki jak „Baltimore Sun” i „Boston Globe“, 



1943	 „Dziennik	Żołnierza”

253

ogłosiły za agencją „Associated Press” treść depeszy 
P.A.T, z 16 kwietnia r. b. o masakrze oficerów polskich 
pod Smoleńskiem. Poniedziałkowy „New York Times” 
ogłosił depeszę Reutera, podając m. in. w streszczeniu 
komunikaty radiostacji sowieckich.

Ten sam dziennik donosi, że rząd polski polecił swe-
mu przedstawicielowi w Genewie, by zwrócił się do 
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o wysłanie 
komisji. Dzienniki amerykańskie podkreślają oświad-
czenie rządu polskiego co do wysuwania przez Niem-
ców we własnej obronie argumontów o zbrodniach, 
które przypisują innym.

Komentator radiostacji amerykańskiej W.A.B.C. 
p. Cecil Brown w sobotniej pogadance krytykował 

rząd polski za oświadczenie w sprawie zamordowa-
nia oficerów polskich, mówiąc, że:

„Rząd Polski całkowicie poddaje się propagandzie 
niemieckiej”.

Komentator radiowy W.O.R., znany publicysta John 
Guenther wysunął zarzut, że „Rząd Polski wprowadził 
nowy rozdźwięk, przyjmując za dobrą monetę rewela-
cje propagandy niemieckiej”, P.A.T. Ottawa. — Prasa 
kanadyjska donosi obszernie o komunikacie gen. 
Kukiela w sprawie masakry polskich jeńców pod 
Smoleńkiem.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 93 z 21 kwietnia, s. 1, 4.

P.A.T. Bagdad.
Dowódca Wojska Polskiego na Środkowym Wscho-

dzie gen. dyw. Anders wydał następujący rozkaz 
dzienny:

„Zarządzam odprawienie uroczystych nabo-
żeństw żałobnych we wszystkich jednostkach Ar-
mii Polskiej na środkowym Wschodzie w Wielką 
środę dnia 21 kwietnia: Za spokój duszy naszych 
towarzyszy broni, którzy byli jeńcami wojenny-
mi w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie. Za 
spokój duszy na szych sióstr i braci, którzy zgi-
nęli w Polsce, prowadząc walkę przeciw germań-

skiemu najeźdźcy. Za spokój duszy tych, którzy 
zginęli w więzieniach i obozach pracy w Sowie-
tach. Za spokój duszy naszej ludności deportowa-
nej brutal nie ze swych domostw, która zginęła 
w Rosji z głodu, zimna, nędzy i choroby. Za spo-
kój duszy wszystkich naszych żołnierzy, którzy 
dali swe życie w walce na lądzie, morzu i w po-
wietrzu. Za wielkość i niepodległość Polski”.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 93 z 21 kwietnia, s. 1.

Podczas gdy Niemcy ogłaszają dalsze nazwiska zidentyfikowanych ofiar mordu w lesie katyńskim, 
Kraj dał wyraz swemu żądaniu wyjaśnienia sprawy przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Żądanie 
to ogłosiła tajna radiostacja „Świt”.

Propaganda niemiecka nadał jest bardzo intensywna. Strona sowiecka coraz ostrzej atakuje rząd 
polski.

(Od własnego korespondenta w Londynie).
Prasa i radio niemieckie nadal pełne są szczegółów, 

dotyczących odnalezienia masowych grobów oficerów 
polskich w lasku katyńskim.

Jak już donosiliśmy, Niemcy przywieźli do miejsco-
wości, w której odnaleziono groby, komisje polskie ce-
lem stwierdzenia autentyczności odkrycia i stopniowe-
go identyfikowania odnalezionych zwłok.

Pierwsza komisja polska składała się z dość przy-
padkowo dobranego grona osób z różnych warstw spo-

łecznych. Druga komisja natomiast stanowiła oficjalną 
reprezentację władz Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Warszawie. W skład jej weszli: ks. kanonik Stani-
sław Jasiński, dr Adam Szebeta, dr Tadeusz Pra-
głowski, Kazimierz Kaszyński, Ludwik Wojciewicz, 
Jerzy Modlinowski, dr Hieronim Bortaszewski, Ste-
fan Kołodziejski, Zygmunt Ipohorski, Roman Ba-
nach — wszyscy z Warszawy.

Po przybyciu na miejsce ks. Jasiński odprawił re-
quiem. Następnie członkowie komisji oglądali groby, 
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rozmawiali z miejscową ludnością i zbierali wszelkie 
materiały dotyczące okoliczności masowego mordu. 
Nad samymi grobami ks. Jasiński odprawił modli-
twę poczym wrzucał do nich grudki ziemi specjalnie 
przywiezionej z Kraju.

Część komisji — członkowie oddziału informacyj-
nego i komitetu wykonawczego Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Warszawie — została na miejscu dla dalsze-
go prowadzenie prac, związanych z identyfikowaniem 
zwłok, reszta komisji powróciła drogą powietrzną do 
Warszawy.

Odkopane ciała po stwierdzeniu tożsamości są cho-
wane na nowozałożonym cmentarzu. Każdy grób nosi 
kolejny numer i datę.

DALSZA  
LISTA OFIAR

Tymczasem Niemcy ogłaszają dalsze listy zidenty-
fikowanych nazwisk Polaków, których zwłoki odnale-
ziono w masowych grobach pod Smoleńskiem. Ostat-
nia lista niemiecka zawiera następujące nazwiska:

Inżynier Urzędu Patentowego w Warszawie — 
Piotr Marcin. Znaleziono przy nim kartę tożsamości 
i dowód szczepienia w Kozielsku.

Stanisław Śniegowski — znaleziono przy nim 
książeczkę oszczędności.

Por. Stefan Brzeziński — buchalter Urzędu Woje-
wódzkiego w Wilnie, zamieszkały ostatnio w Warsza-
wie, ul. Kielecka Nr 35, Znaleziono przy nim listy do 
Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie i notatki osobiste.

Kpt. Stanisław Zmagacz — karta pocztowa, bilety 
wizytowe.

Ppor. Jan Witkiewicz, urodzony 1 czerwca 1909 — 
książeczka oszczędności i legitymacja oficerska.

Tadeusz Grot Gut, zamieszkały w Warszawie, 
Akademicka 5 — prawo jazdy, świadectwo szkolne, 
miesięczny bilet tramwajowy.

Ppor. Daszkiewicz — dowód osobisty.
Oficer pilot Stanisław Kaczmarek — dowód oso-

bisty, zezwolenie na broń i karta wizytowa.
Oficer o niestwierdzonym nazwisku, przy którym 

znaleziono notes z adresem: Helena Koniczka, Leszno, 
Rynek Kościelny 2.

Piotr Naftalion — karta pocztowa, list.
Mjr. Tadeusz Golubus — dowód osobisty.
Mjr. Stanisław Kuszelewski, ur. 10 września 1894 

w Jaworowie — książeczka oszczędnościowa.
Mjr. Edward Gosiewicz — karta pocztowa.
Kpt. Arnold Kowalik — karta pocztowa. 
Ppor. Kukulski — dowód osobisty i dobrze zacho-

wana fotografia.
Ryszard Malinowski, ur. 3 czerwca 1898 w Łuniń-

cu, zamieszkały w Sarnach, ul. Kolejowa 37.
Ppor. Stefan Żółtowski, nr. 13 marca 1902 w Tar-

nowie — książeczka wojskowa.

Kpt. Kazimierz Tarnowicz, za mieszkały przy ul. 
Siennej 26 m. 15.

Piotr Dobosz — w kieszeni znaleziono kartkę z na-
pisem Wilejka 102.

Adam Mieczysław Kobaltowski — karta pocztowa, 
podpisana przez Bohdana Kobaltowskiego, zamieszka-
łego w Warszawie, Piusa XI 23 m. 7.

Por. Stanisław Majkowski, ur. 1900 — fotografia 
i zezwolenie na broń.

Kpt. Piotr Milkowski — bilet wizytowy i kalendarz.

WEZWANIE TAJNEJ RADIOSTACJI  
POLSKIEJ

P. A. T. W związku z odkryciem grobów oficerskich 
pod Smoleńskiem tajna radiostacja polska „Świt” 
ogłasza wezwanie, żądające wyjaśnienia tajemnicy 
przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż z udziałem 
delegacji Watykanu.

„Polska — twierdzi komunikat radiostacji — nie 
będzie słuchać propagandy niemieckiej, która pra-
gnie użyć Polaków na froncie wschodnim. Polacy 
odmawiają Niemcom prawa uzurpowania sobie roli 
obrońców Polski”.

„Świt” podkreśla dalej, że Polska zawsze odrzucała 
niemieckie propozycje pójścia przeciw Rosji, płacąc 
za to wojną, zniszczeniem kraju i 2 milionami de-
portowanych. W zakończeniu st. „Świt”, stwierdza:

„Tajemnica tych grobów dotyczy nie tylko Polski, 
lecz jest sprawą międzynarodową, mogącą wpłynąć 
na ukształtowanie stosunków politycznych w Euro-
pie powojennej”.

W  AMERYCE  
i w TURCJI o ZBRODNI

Nowy Jork. P. A. T.
Znany amerykański komentator radiowy Mac Donald, 

omawiając wystąpienie rządu polskiego do Międzynaro-
dowego Czerwonego Krzyża o przeprowadzenie docho-
dzenia w związku z niemieckimi twierdzeniami, oskar-
żającymi Rosję o egzekucję oficerów polskich oświadcza 
w swym komentarzu, że: „Ze strony Niemców, którzy 
wymordowali tylu Polaków, szyderstwem jest poda-
wanie się obecnie za ich obrońców”.

Inny komentator radiowy Howent oświadcza w ko-
mentarzu radiowym, że „dr Goebbels był pewnie za-
chwycony akcją rządu polskiego”.

„Stosunki polsko-sowieckie — podkreśla Howent — 
nie polepszają się i ten ostatni krok nie przysporzy Polsce 
przyjaciół ani nie wpłynie przychylnie na opinię”.

Stambuł P. A. T.
Dziennik turecki „Istambul” zapytuje w artykule 

wstępnym, co się stało z 10. 000 oficerów polskich, 
zaginionych w Z.S.R.R.

Dziennik turecki pisze dalej, że fakt, iż od 1939 
roku tysiące oficerów polskich zniknęło w Rosji jest 
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(ab) Wypowiedzi sowieckie na temat zbrodni ka-
tyńskiej przechodzą ewolucję. Wysuwane są pewne 
argumenty, później inne. Jak dotąd, żeden nie jest 
przekonywujący. A już ostatnie przyjęte będą ze zdzi-
wieniem przez najbardziej nawet życzliwe wobec So-
wietów koła sojusznicze.

Dość szybko porzuciwszy argumenty o grobach 
prehistorycznych, Moskwa przyznała, że w rejonie 
Smoleńska przebywała pewna ilość polskich jeńców 
wojennych, zatrudnionych jakoby przy pracach forty-
fikacyjnych i zagarniętych następnie przez Niemców 
w lipcu czy sierpniu 1941.

Ale jakże sobie wyobrazić, że wiele tysięcy polskich 
oficerów, o których po wywiezieniu z Kozielska, Sta-
robielska i Ostaszkowa ślad zaginął, przez 14 miesięcy 
przebywało pod Smoleńskiem — nikt o tym nie wie-
dział? Że nie przyszedł stamtąd od nich ani jeden list, 
choć z innych obozów listy przychodziły? Że ani je-
den nie zdołał uciec, choć uciekano — zarówno pod 
sowiecką, jak i niemiecką okupacją w trudniejszych 
okolicznościach? I dlaczego władze sowieckie nigdy 
nie wspominały, w odpowiedzi na za pytania o zagi-
nionych, że zostali wywiezieni pod Smoleńsk i zapewne 
wpadli w ręce niemieckie?

Rosjanie argumentują w dalszym ciągu, że stan ciał 
i fakt, że nie uległy one rozkładowi, jest dowodem, że 
zbrodnia popełniona została niedawno.

Ale jeżeli Rosjanie są tak pewni, iż Niemcy kłamią, 
to należało by oczekiwać, że sami żądać będą eksper-
tyzy Międzynarodowego Czerwonego Krzyża — in-
stytucji dającej gwarancję obiektywizmu. Powinni byli 
powitać z entuzjazmem okazję do przygwożdżenia 
kłamstwa niemieckiego. Nie ulega przecież wątpliwo-
ści, że rzeczoznawcy neutralni potrafią ustalić przybli-

niezaprzeczalny i niewątpliwy. Pomimo kilkakrot-
nych prób ze strony rządu polskiego wyjaśnienia 
ich losów, Rosjanie nie udzielili żadnych wyjaśnień. 
Najpierw panowało przypuszczenie, że oficerowie ci 
zostali deportowani na Ziemię Franciszka Józefa, 
pomimo jednak oficjalnych przyrzeczeń rządu so-
wieckiego, nigdy nie zostali zwolnieni.

P.A.T. Sztokholm.
„Aftontidning” występuje w artykule wstępnym 

z obroną praw mniejszych narodów, pytając jaki bę-
dzie przyszły los Polski.

W obecnej sytuacji, według szwedzkiego pisma, 
z obu stron „ekstermiści” używają oskarżeń, grożąc 
uniemożliwieniem porozumienia. 

Jak twierdzi dalej „Aftontidning” znaczna część 
trudności spowodowana została przymusową sowie-
tyzacją 700. 000 Polaków.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 94 z 22 kwietnia, s. 1, 4.

żoną datą mordu, a tym samym — automatycznie — 
jego sprawców.

W tych warunkach gwałtowna reakcja sowiecka 
przeciw ekspertyzie Czerwonego Krzyża nasuwać musi 
przypuszczenie, że wynik jej oceniany jest w Moskwie, 
jako nader niepewny.

Teraz agencja Tassa posuwa się do tego, by twier-
dzić, że równaczesność kampanii prasy niemieckiej 
i polskiej wskazuje, iż kampania ta jest rezultatem 
,,uprzedniego porozumienia między niemieckimi na-
jeźdźcami, a prohitlerowskimi elementami rządu pol-
skiego”.

Doszliśmy więc do tego, że urzędowa agencja sowiec-
ka przedstawia członków rządu polskiego jako ”prohitle-
rowców”! Ale tego rodzaju „argumenty” mogą jedynie 
ośmieszyć ich autorów. Nikt o zdrowych zmysłach nie 
weźmie na serio twierdzenia, że gen. Sikorski czy gen. 
Kukiel działają,, w zmowie z Hitlerem”.

Ci wszyscy w obozie sojuszniczym, którzy pragną 
przeciwdziałać propagandzie niemieckiej, winni jasno 
stwierdzić: Nie tędy droga!

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 94 z 22 kwietnia, s. 1.
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Waszyngton P.A.T.
Antyrooseveltowski „Washington Times” z dnia 20 

kwietnia ogłasza szczegółowy opis sprawy odnalezie-
nia masowych grobów oficerów polskich pod Smoleń-
skiem. Omawiając tę sprawę pismo twerdzi, że „ofi-
cjalne koła Waszyngtonu były głęboko poruszone 
wiadomością, pochodzącą z wiarygodnych źródeł 
londyńskich, że masowy mord oficerów polskich był 
dokonany przez Sowiety”.

„Washington Times” przypomina dalej szeroko roz-
powszechnione sprawozdanie z konferencji „National 
Catholic Committee” oraz omawia sprawę narzucania 
Polakom obywatelstwa sowieckiego, złego trakto-
wania uchodźców polskich w Rosji oraz konfiskaty 
składów polsko amerykańskiej akcji pomocy.

Pismo poświęca następnie wiele uwagi akcji gen. 
Sikorskiego i ministra Kota, mającej na celu wydoby-
cie obywateli polskich z Rosji i wymienia szereg pod-
jętych kroków, na które „odpowiedzią było milczenie 
lub gołosłowne zapewnienienia, że sprawa ta zosta-
nie załatwiona”. 

„Washington Times” pisze dalej:
„Stanowisko zajęte przez przedstawicieli Sowietów 

w Waszyngtonie nie wymaga komentarzy. Jeden 
z rzeczników rosyjskch, gdy nalegano na niego, by 
udzielił pewnych wyjaśnień, oświadczył ociągając 
się, „że nie wiele wie w tej sprawie” i że jest to tylko 

„jeszcze jedno z licznych kłamstw niemieckich”. Na-
stępnie ten sam rzecznik rosyjski poprosił swego roz-
mówcę, by „w tej sprawie porozmawiał lepiej z kimś 
innym”.

STANOWISKO  
PRASY POLSKIEJ W U.S.A.

Nowy Jork P.A.T.
Prasa polska w Stanach Zjednoczonych zareagowa-

ła żywo na wiadomość o odkryciu grobów oficerów 
polskich pod Smoleńskiem. Wszystkie dzienniki pol-
skie szczegółowo omawiają doniesienia w tej sprawie, 

zamieszczając je na czołowych miejscach. Tytuły jaki-
mi zaopatrywane są te informacje są wszędzie prawie 
takie same:

„Gdzie jest 10 tysięcy oficerów polskich”?
Wiadomość o sprawie smoleńskiej wywołała tym 

większe wrażenie, że nie wszyscy Polacy w Stanach 
wiedzieli, iż tysięce polskich oficerów zaginęło w Rosji.

Polonia amerykańska nie była też poinformowana 
co do losów przebywających w Rosji Polaków. Cała 
opinia polska w Ameryce z napięciem śledzi roz-
wój wypadków, ale równocześnie podzielany jest 
pogląd, że należy postępować z rozwagą, by nie po-
magać propagandzie niemieckiej.

KOMITET  
SPRAW POLITYCZNYCH

Nowy Jork P.A.T.
Oddział Związku Narodowego Polaków w Chicago 

zorganizował w związku z roszczeniami sowieckimi 
do wschodniej Polski — komitet spraw politycznych, 
którego zadaniem będzie przeciwdziałanie antypol-
skiej propagandzie.

Komitet ten pracować będzie w porozumieniu z za-
rządem głównym Związku Narodowego Polaków i Radą 
Polonii Amerykańskiej. Zadaniem komitetu będzie 
starać się o to by sprawy polskie były przez opinię 
Ameryki należycie traktowane.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 95 z 23 kwietnia, s. 1, 4.
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The following letter of a Polish officer, once 
a prisoner of war in the Camp at Kozielsk, has 
been published in the yesterday’s issue of “The 
Scotsman.“

April, 20, 1943.
Sir, — Having read the news articles in your is-

sues of the 16th, 17th and 19th April regarding the 
disappearance of the officers of the Polish Army, 
I wish to give you some information about a few 
characteristic facts which I witnessed as one of the 
prisoners in Kozielsk camp.

There were about 5000 officers. In April 1940 
the authorities commenced to remove these offic-
ers in groups of 100 to 200 to undisclosed destina-
tions. My group, about 20 officers, is the only one 
left alive. It was one of the last, toward the end of 
April. On being entrained (specially constructed 
waggons for prisoners being used), we began to 
seek for traces of our predecessors already evacu-
ated. Our search had definite results. We found on 
the walls of the trucks inscriptions dated duaring 
the period when first prisoners departed from the 
camp. These stated that while standing in a small 
station near Smolensk the officer-prisoners from 
the front of the train were packed into lorries and 
taken to an undisclosed destination. My group ar-
rived at Griasowiec, in the district of Wologda.

From the letters from Poland we knew that all 
traces of our fellow-prisoners from the above point 
were lost after the break-up of the Kozielsk, Staro-
bielsk, and Ostashkow camps. Their families re-
ceived no more letters or any signs of the existence 
of their fathers, brothers, sons and husbands, from 
whom letters had formerly been received from Koz-
ielsk and Starobielsk.

I will write very little about the methods of treat-
ment of prisoners of war, or of people imprisoned 
for any underground activities or patriotic action 
taking place in Russian-occupied territory in 1939, 
but I will write about evacuation from prison at 
Stara Wilejka, near Wilno, which took place during 
the beginning of the Russian-German campaign.

The prisoners, who, generally speaking, were in 
very poor health owing to the hardships of two years 
imprisonment and tortures of interrogations, were 

driven forward on foot under a very strong escort for 
200 miles. Those who proved too weak and exhausted 
to march as required were shot or boyoneted in the 
presence of all their comrades. Some, whose nerves 
gave way, committed suicide by jumping from the 
bridges on the way. At these the escorts fired shots 
to ensure their death. All those thus killed were left 
unburied by the roadside.

This information I had from the mouths of men 
who went through this hell and saw the murders 
committed, and who are now in the Polish Army.

Concerning the reply of the Moscow radio to the 
German broadcast, I must stress one fact, namely, 
that it does not deny the use of Polish officer-prison-
ers for constructional works. Now, I would like to 
know which point of the International Convention 
authorities the employment of officer war prisoners 
for work in general and especially for work connect-
ed with military operations. From the beginning of 
our imprisonment the officers were compelled to do 
the most degrading work, including cleaning of la-
trines. Refusal meant the stoppage of food rations, 
leading to starvation, ultimate surrender, or death. 
— I am, etc.,

J. GODZIEMBA.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 96 z 24 kwietnia, s. 4.
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NARADA RZĄDU POLSKIEGO — W OCZEKIWANIU NA DECYZJE W BRYTANII I AMERYKI 
— REAKCJE PRASY BRYTYJSKIEJ — NOTA POLSKA DO SOWIETÓW — „ZAWIESZENIE”  
CZY „ZERWANIE” — AMBASADOR ROMER PRZYGOTOWUJE SIĘ DO WYJAZDU Z ROSJI — 
GEN. SIKORSKI U PREM. CHURCHILLA

Decyzja rządu Z. S. S. R. zerwania stosunków dyplomatycznych z rządem polskim została ogłoszona 
w poniedziałek po południu, gdy radio moskiewskie podało tekst noty, wręczonej przez kom. Mołotowa 
amb. Romerowi. (Tekst noty sowieckiej podajemy na stronie 2).

Rządy W. Brytanii i Stanów Zjednoczonych nie zajęły dotąd stanowiska, ale oficjalnie stwierdzono, że 
oba rządy „ubolewają nad decyzją Sowietów”.

Decyzja ta zrobiła wielkie wrażenie na całym świecie. Opinia brytyjska ocenia zerwanie stosunków 
polsko-sowieckich jako duży sukces polityczny Niemiec. Również opinia amerykańska wyraża zdanie, że 
tylko Niemcy mogą coś wygrać na sporze polsko-sowieckim.

Prasa brytyjska od razu wyraziła nadzieję, że rząd brytyjski podejmie interwencję dla zlikwidowania 
naprężenia polsko-sowieckiego. Wczoraj zaś oficjalnie ogłoszono w Londynie że rządy W. Brytanii i Sta-
nów Zjednoczonych dyskutują zagadnienie.

* * *
P.A.T. Londyn.

We wtorek dnia 27 kwietnia b.r. odbyło się posie-
dzenie Rady Ministrów, pod przewodnictwem gen. 
Sikorskiego w obecności Pana Prezydenta R.P. Ob-
rady były poświęcone sytuacji, wytworzonej ostat-
nią notą rządu ZSRR. Rada Ministrów uchwaliła 
w tej sprawie oświadczenie, którego ogłoszenie na-
stąpi dzisiaj.

GEN. SIKORSKI U PREM. CHURCHILLA
Generał Sikorski odbył wczoraj konferencję 

z premierem W. Churchillem, w jego siedzibie, 10, 
Downing Street. W konferencji brali udział min. 
Edward Raczyński i min. Eden. Poza tym gen. Si-
korski miał rozmowę z ambasadorem Biddle, min. 
Raczyński zaś z ambasadorem Winantem.

NARADA EDEN — RACZYŃSKI
P.A.T. Londyn.
Korespondent dyplomatyczny Reutera pisze, 

że według wiarygodnych informacji uzyskanych 
w Londynie — rząd sowiecki nie zerwał stosunków 
dyplomatycznych z rządem polskim, tylko je „za-
wiesił” i że ambasador Romer nie opuścił Moskwy. 
Na tym tle odbyły się dzisiaj po południu w Lon-
dynie ważne posunięcia mające ułatwić zbliżenie 
między Rosją i Polską.

Minister Eden przyjął ministra Raczyńskiego, 
z którym udał się następnie na Downing Street, by 
zobaczyć prem. Churchilla, który już uprzednio 
miał rozmowę z gen. Sikorskim.

Przed tym min. Eden przyjął ambasadora Winan-
ta. Wynika z tego, że rządy W. Brytanii i U.S.A. do-
kładają wszelkich wysiłków by wygładzić rysę, jaka 
powstała na froncie Zjednoczonych Narodów. Bez 
wątpienia rząd sowiecki zdaje sobie sprawę — co 
prawdopodobnie także przedstawił polski Premier 
i Minister Spraw Zagranicznych prem. Churchil-
lowi — że dla sprawy o którą walczą Zjednoczone 
Narody, utrzymanie tej jedności jest rzeczą istotną.

* * *
Prasa brytyjska uznała zerwanie stosunków dyplo-

matycznych między Sowietami, a Polska jako najważ-
niejsze wydarzenie dnia. Dzienniki poza notą sowiecką 
przypominają szczegółowo sprawę mordu na oficerach 
polskich.

Dzienniki londyńskie wczoraj rano powstrzymały 
się od komentarzy redakcyjnych. Natomiast wszystkie 
dzienniki szkockie poświęciły obszerne artykuły 
wstępne tej sprawie. Na str. 2 zamieszczamy artykuły 
dwu najpoważniejszych dzienników szkockich „Scot-
sman’a” i ,,Glasgow Herald”. Są one nacechowane du-
żym obiektywizmem i zrozumieniem stanowiska pol-
skiego. Poważne organy szkockie potępiają w sposób 
całkiem niedwuznaczny krok Sowietów i ich żądania 
terytorialne.

Absurdalne oskarżenie przez Sowiety rządu polskie-
go o współdziałanie z Niemcami jest szeroko komen-
towane. „Glasgow Herald” określa je jako „oczywiście 
nieprawdziwe”. „Evening Times” wzywa do zbadania 
tego zarzutu, i zapobieżenia powtórzeniu się takich suk-
cesów niemieckich, gdy zarzut okaże się fałszywy.
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Należy także zanotować głosy, według których 
W. Brytania i St. Zjednoczone nie powinny wnikać 
w istotę sporu.

NOTA POLSKA DO SOWIETÓW
Agencja Reutera podała wczoraj wiadomość, że 

w dniu 20 kwietnia min. spraw zagr. Raczyński 
przesłał amb. sowieckiemu Bogomołowowi notę, 
w której rząd polski zapytuje, czy Sowiety mogą 
przyczynić się do wyjaśnienia twierdzeń niemiec-
kich w sprawie grobów pod Smoleńskiem.

W ten sposób zadany został kłam twierdzeniu so-
wieckiemu, jakoby rząd polski „nawet nie uważał 
za konieczne zwrócić się o wyjaśnienia do rządu 
sowieckiego”.

Zarzut ten był zresztą tym bardziej fałszywy, że od 
prawie 2 lat rząd polski nieustannie domagał się wyja-
śnień co do losu zaginionych oficerów.

„ZAWIESZENIE” CZY „ZERWANIE”?
Korespondenci dyplomatyczni brytyjscy wyrażają 

nadzieję, że rządowi brytyjskiemu uda się do prowa-
dzić do załatwienia sporu.

Przypominają oni, że dawniejsze konflikty między 
Polską, a Sowietami były daleko poważniejsze, a mimo 
to mogły być zlikwidowane, dzięki przyjaznej inter-
wencji rządu brytyjskiego.

Popołudniowa prasa brytyjska przywiązuje nieco 
przesadną wagę do faktu, że jak twierdzą korespon-
denci z Moskwy — w stolicy ZSSR mówiło się raczej 
o „zawieszeniu stosunków”, niż o „zerwaniu”. W rze-
czywistości nota sowiecka wyraźnie mówi o zerwaniu.

Głosy prasy sowieckiej wskazują zresztą na tenden-
cję do zaostrzenia sporu jeszcze bardziej.

„Izwestia” posuwa się tak daleko, że oświadcza:
„Rząd polski stał się wrogiem narodu polskiego (!) 

i narodu sowieckiego, wrogiem wszystkich miłujących 
wolność narodów”.

MOSKWA CHCE ZMIAN  
W RZĄDZIE POLSKIM

Szydło wylazło całkowicie z worka w doniesieniu 
korenspondenta Reutera w Moskwie Harolda Kinga, 
który cytuje pogląd, wysuwany jakoby w Moskwie, że 

„zawieszenie pozostawia drzwi otwarte dla podjęcia 
na nowo stosunków z zrekonstruowanym rządem 
polskim”.

Innymi słowy, Moskwa dąży do zmian w rządzie 
polskim. Niewątpliwie jednak opinia brytyjska zdaje 
sobie sprawę z tego, że nie ma Polaka, któryby przyjął 
sowiecki punkt widzenia. Wanda Wasilewska, wy-
stępująca w mundurze pułkownika armii czerwo-
nej, tylko w Moskwie uważana jest za Polkę.

AMBASADOR ROMER  
PRZYGOTOWUJE SIĘ DO WYJAZDU

Korespondent ag. B.U.P. w Moskwie donosi, że amb. 
Romer w najbliższych dniach udaje się z Moskwy do 
Kujbyszewa, celem powzięcia zarządzeń co do wy-
jazdu sztabu ambasady, liczącego wraz z rodzinami 
ok. 100 osób.

Korespondent ten podkreśla, że dotychczas nie ma 
wskazówek, jaki wpływ ma zerwanie stosunków dyplo-
matycznych na traktat polsko-sowiecki z 31 lipca 1941.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 98 z 28 kwietnia, s. 1.

(th) Wiadomość o zerwaniu stosunków dyploma-
tycznych z Polską nie zaskoczyła nas, tak zresztą jak 
i nie zaskoczyła nikogo z naszych Sprzymierzeńców. 
Ta decyzja rosyjska nie zmienia właściwie w niczym 
stanu faktycznego, jaki od szeregu miesięcy istniał 
między Polską, a Rosją. Trudno bowiem mówić o pra-
widłowych stosunkach dyplomatycznych z państwem, 
które — pomijając już mniej zasadnicze sprawy — 
kwestionowało suwerenność Polski w stosunku do 
bliżej nieokreślonych obszarów, stanowiących mniej 
więcej połowę jej terytorium państwowego, oraz trakto-
wało, jako obywateli rosyjskich — obywateli polskich, 
przymusowo deportowanych w głąb Rosji. Ostatnie 
wypadki prowadziły wyraźnie do zerwania stosunków, 
albo zawieszenia — jak to już wczoraj próbowano zasu-
gerować z Moskwy.

Szalę przeważyła sprawa niemieckiego odkrycia 
w lasku katyńskim, w której Polska, co każdy obiek-
tywny obserwator musi przyznać — zachowała nie-
zwykle daleko posunięty umiar, powstrzymując się 
od przesądzania faktów i żądając jedynie wszechstron-
nego oświetlenia okoliczności niemieckiego odkrycia. 
Na to rzeczowe stanowisko polskie Rosja zareagowała 
niezwykłą nerwowością i podnieceniem, co prawdo-
podobnie w konsekwencji doprowadziło do zerwania 
stosunków dyplomatycznych.

Sprawa jest więc w tej chwili otwarta. Odbiła się 
ona szerokim echem na całym świecie i będziemy obec-
nie świadkami wielu o świadczeń, deklaracji, komenta-
rzy, rekoncyliacji, a jeśli o państwa „osi” chodzi — wie-
lu mętnych gierek, intryg i prowokacji.
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Sytuacją jest więc poważna i niewątpliwie bardzo 
trudna, tym trudniejsza, że nie jesteśmy u siebie w Kra-
ju, że obecny zatarg nie ogranicza się bynajmniej do 
stosunków polsko rosyjskich, lecz jest niezwykle poważ-
nym problemem dla wszystkich państw sprzymierzo-
nych. W tej sytuacji jedyna rzecz, która nas wszystkich 
musi obowiązywać — to spokój i opanowanie. Nie wol-
no nam dać się nikomu sprowokować, tym bardziej, że 
wiemy z góry, iż prób prowokacji będzie wiele, bardzo 
wiele. Jesteśmy w tej chwili baczniej, niż kiedykolwiek 
obserwowani i od naszego zachowania się, od naszych 
reakcji zależy znacznie więcej, niż to się niejednemu 
wydaje.

Na spokój i powagę, które dyktuje sytuacja nie będzie 
nam trud no się zdobyć. Nasz spokój wypływać musi 

z głębokiej wiary w słuszność naszej sprawy, uczciwość 
celu, który nas łączy.

Toczy się wielka gra, w której każdy z nas jest świa-
domie, lub nieświadomie partnerem. Stawka tej gry jest 
bardzo poważna. Nie stanowią jej ani skazane z góry 
na niepowodzenie goebbelsowskie prowokacje, ani bez-
nadziejne próby ratunku ze strony chylącej się ku ru-
inie Rzeszy.

Stawką tej gry jest polskość Wilna i Lwowa — bo 
o nie przecież, a nie o co innego tu chodzi. Od tej staw-
ki nigdy nie odstąpimy.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 98 z 28 kwietnia, s. 1

Korespondent dyplomatyczny ,,Times’a” 
pisze:

,,Rząd brytyjski bardzo poważnie ubolewa nad roz-
wojem sporu polsko- rosyjskiego. Jest aż nadto jasne, 
że jedynym, który wyciągnie korzyść, jest rząd nie-
miecki, którego taktyka w sianiu niezgody pomiędzy 
Sojusznikami w tym wypadku udała się. Rząd brytyj-
ski dopomógł do zbliżenia między rządami polskim 
i rosyjskim w 1941 r. i można oczekiwać że dopomo-
że w miarę swych możliwości, aby uczynić obecne 
zerwanie jedynie czasowym.

,,Obie strony, Sowiety i Polska, wystąpiły publicz-
nie w ostrej formie, jedna przeciw drugiej, wzajem-
ne oskarżenia są poważne. Tym bardziej — sądzi się 
w Londynie — konieczna jest spokojna próba ustale-
nia prawdy”.

W podobnym duchu ujęte są głosy innych korespon-
dentów dyplomatycznych, którzy wszyscy zapowiada-
ją interwencję rządu brytyjskiego.

Wszystkie pisma w Szkocji omawiają sprawę ze-
rwania stosunków, poświęcając jej artykuły wstęp-
ne i komentarze redakcyjne:

,,The Scotsman” w następujący sposób oma-
wia fakt zerwania stosunków dyplomatycznych 
przez Rosję.

,,Zerwanie stosunków dyplomatycznych między Ro-
sją a Polską jest faktem godnym pożałowania, ale nie 
sta nowi zaskoczenia. Powód dostarczyła reakcja rządu 

polskiego na wiadomość niemiecką o znalezieniu 10 tys. 
ciał polskich oficerów, którzy mieli być pomordowani 
przez Rosjan. Gdy by jednak nie zaistniał ten powód — 
każdy inny mógłby równie dobrze służyć temu samemu 
celowi. Stosunki między Moskwą, a rządem polskim 
w Londynie psuły się stopniowo w ciągu ubiegłych mie-
sięcy. Zerwanie nie jest niczym innym, jak tylko ukaza-
niem ukrytych podejrzliwości i wrogości, które — jest 
rzeczą pewną — wyszłyby na jaw z chwilą zawarcia 
pokoju jeżeli nawet nie wcześniej. Nigdy niezbyt silne 
zaufanie do Rosji otrzymało straszliwy cios kiedy Ro-
sja, na barkach niemieckich najeźdźców dokonała inwa-
zji Polski w połowie września 1939. Prócz tych, którzy 
padli w walce, przeciwstawiając się rosyjskiej inwazji 
i wielu, którzy zostali brutalnie straceni w ciągu następ-
nych miesięcy okupacji rosyjskiej — znaczną liczbę Po-
laków — młodych i starych — różnie ocenianą na od 
1.500 tys. do 2 milionów wywieziono do niewoli w głąb 
Rosji i zamknięto w obozach koncentracyjnych. Praw-
dopodobnie nie byli to sympatycy Sowietów, ani rosyj-
skiego pochodzenia Ukraińcy, czy też biali Rosjanie, 
których armie sowieckie przybyły wybawić z polskiej 
opresji. Mogli to być polscy patrioci, których Stalin nie 
chcąc mieć jako obywateli Republiki Sowieckiej zamie-
rzał usunąć ze zdobytych terytoriów, jest przytem rze-
czą interesującą, że najdokładniej oczyścił on terytoria 
z organizacji młodzieżowych.

„Trudno się więc po tym wszystkim dziwić, że było 
wiele złej krwi w stosunkach między Polską a Rosją ale 
— głównie dzięki usługom rządu brytyjskiego — nie-
pewny pokój został podpisany, w chwili gdy Niemcy 
zaatakowały Rosję w czerwcu 1941 r. i ta ostatnia stała 
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się członkiem zjednoczonych narodów. Gen. Sikorski 
wiele przebaczył i działał szlachetnie zgadzając się na 
przemilczanie agresji z połowy września 1939 r. i przyj-
mując Rosję jako sprzymierzeńca w wojnie przeciwko 
państwom osi. Było to rzeczą rozsądną ale nie łatwą.

,,Dla utrzymania dobrych stosunków między Rosją 
a Polską były potrzebne dwie rzeczy. Przede wszyst-
kim rząd polski oczekiwał wypuszczenia półtora do 
2 milionów Polaków, przebywających w obozach kon-
centracyjnych. Następnie rząd polski przyjmował, że 
dokonana siłą okupacja terytoriów polskich w 1939 r. 
i ich wcielenie do Związku Sowieckiego, zostały unie-
ważnione przez to pojednanie. Żadne z tych przypusz-
czeń nie zostało spełnione. Tylko część Polaków inter-
nowanych w Rosji wypuszczono. Gen. Sikorski szereg 
razy żądał aby dano im wolność ale nie otrzymał satys-
fakcji. Niewiadomo nawet co się stało z wielu z pośród 
nich. Zniknęli oni poprostu. Tak właśnie było z owymi 
10 tys. oficerów, o których pomordowanie pomawiają 
Niemcy Rosjan, a Rosjanie Niemców. Rząd polski nie 
znając prawdy o ich losie zwrócił się do Międzynaro-
dowego Czerwonego Krzyża o zbadanie wiadomości 
niemieckich. Nie jest to przypuszczalnie najbardziej 
zadawalający sposób zbadania prawdy, bowiem z na-
tury rzeczy dochodzenia odbywałyby się pod auspicja-
mi niemieckimi a jest już interesem niemieckim sianie 
niezgody między Polską a Rosją. Trzeba stwierdzić, że 
tym razem to im się wyraźnie udało. Moskwa — mimo 
jej własnego, niechętnego stanowiska do więźniów pol-
skich— sądzi, że rząd polski powinien był przyjąć jej 
zaprzeczenie, a przynajmniej poradzić się jej przed za-
proszeniem Międzynarodowego Czerwonego Krzyża 
do zbadania tej sprawy. Moskwa nie powstrzymała się 
również od wysuwania swych praw do terytoriów, któ-
re zajęła w 1939 r. — tak państw bałtyckich jak i części 
Polski. To żądanie jest rzeczywiście wyrażone w nocie 
zrywającej stosunki dyplomatyczne, którą p. Mołotow 
wręczył ambasadorowi polskiemu w Moskwie. Trudno 
jednak oczekiwać od Polski, która przystąpiła do woj-
ny dla Gdańska, że zgodzi się na odebranie jej przez 
Rosję znacznie większej części terytoriów”.

„The Glasgow Herald” w artykule wstęp-
nym pisze:

„Wiadomość o zerwaniu przez Rosję stosunków 
dyplomatycznych z rządem polskim w Londynie jest 
bardzo niepokojąca i wywołała największe zaniepoko-
jenie wśród wszystkich nieprzyjaciół osi. Propaganda 
niemiecka od dłuższego czasu szukała słabego punk-
tu w politycznych liniach obronnych Zjednoczonych 
Narodów, gdzie mogłaby dokonać wyłomu i znalazła 
taki słaby punkt. 

„Trudno przewidzieć jaki będzie ostateczny wynik 
zerwania pomiędzy dwoma naszymi sojusznikami, 

o ile jednak konflikt nie mógłby być załatwiony, ak-
cja rządu sowieckiego nie wróży nic dobrego, jeśli 
chodzi o trwałe rozwiązanie powojennych zagadnień 
Europy Wschodniej. Jednym z bezpośrednich rezul-
tatów sporu będzie podniesienie na duchu Niemców 
w momencie, gdy wojna rozwija się „niepomyślnie 
dla nich w polu i gdy ten efektowny sukces dyploma-
tyczny zachęci ich do dalszych wysiłków w dziedzi-
nie siania niezgody pomiędzy sojusznikami.

,,P. Stalin musiał zdawać sobie sprawę z tego, gdy 
pozwolił p. Mołotowowi podjąć tak drastyczną i krań-
cową akcję w sprawie, która jak się zdaje, mogła być 
załatwiona w sposób zgoła odmienny. Nie będziemy 
twierdzić, że stosunki między Rosjanami, a Polakami 
stały się serdeczne z chwilą, gdy Rosja przystąpiła do 
wojny lub też, że Polacy mieli powód ustosunkować 
się do Rosji w sposób serdeczny. Jednakże rząd polski 
kierował się wobec Rosji rozumem, a nie sentymentem 
i utrzymywał ze swym sojusznikiem stosunki podyk-
towane stałą myślą o głównym celu, jakim jest pobi-
cie Niemiec. Oświadczenie p. Mołotowa, że istnieją 
profaszystowskie czynniki polskie współdziałające 
z hitlerowcami jest napewno nieprawdziwe. Faktem 
jest natomiast, że ostatnio Rosja mniej życzliwie usto-
sunkowała się do rządu polskiego aniżeli dawniej i że 
zanotować można było wyraźne wzmożenie żądań, 
które Rosja planuje w stosunku do Polski na okres po-
wojenny — żądań, które jak n. p. żądanie włączenia 
do Sowietów całej Małopolski Wschodniej, wydają się 
iść dalej niżby, to było uzasadnione ze względów et-
nicznych.

,,Wielka Brytania weszła do wojny w obronie Polski 
i rząd brytyjski niewątpliwie będzie poczuwał się do 
specjalnej odpowiedzialności, jeśli chodzi o dążenie 
do naprawienia sytuacji w interesie dalszego prowa-
dzenia wojny przy pełnej moralnej i fizycznej jedno-
ści sojuszników. Będzie to zagadnienie wymagające 
mądrości i zręczności dyplomatycznej wysokiego ga-
tunku”.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 98 z 28 kwietnia, s. 2.
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Dnia 26 kwietnia komisarz ludowy Spraw Zagra-
nicznych Mołotow złożył przez radio moskiewskie 
następującą deklarację:

„Stanowisko, zajęte ostatnio przez Rząd Polski w sto-
sunku do Z.S.R.R., uważane jest przez rząd sowiecki za 
zupełnie nienormalne, nie liczące się z żadnymi regu-
łami i z normalną procedurą, regulującą stosunki tych 
dwóch sojuszniczych krajów.

„Wroga rządowi sowieckiemu kampania, rozpoczę-
ta przez niemieckich faszystów, a dotycząca polskich 
oficerów, zamordowanych przez nich w rejonie Smo-
leńska na okupowanym przez Niemców terytorium — 
została natychmiast podchwycona przez Rząd Polski 
i wszelkimi sposobami rozwinięta przez polską prasę 
oficjalną.

„Rząd Polski nie tylko zaniedbał odparcia perfidnego 
oszczerstwa faszystowskiego w stosunku do Z.S.R.R., 
lecz nie uznał nawet za stosowne zwrócić się do rządu 
sowieckiego z zapytaniami lub prośbami o wyjaśnienie 
w tej sprawie.

„Władze hitlerowskie, po popełnieniu potwornej 
zbrodni w stosunku do polskich oficerów, inicjują obec-
nie groteskowe badania i dla jego zmontowania skorzy-
stali z kilku polskich profaszystów, specjalnie przez 
nich wybranych w okupowanej Polsce, gdzie wszyscy 
zostają pod butem Hitlera i gdzie żaden uczciwy Polak 
nie odważy się uczciwie i swobodnie wypowiedzieć.

„Do tego „badania” rządy zarówno polski, jak i hitle-
rowski zaprosiły Międzynarodowy Czerwony Krzyż, 
który jest zmuszony do wzięcia udziału w tym gro-
teskowym badaniu, zainicjowanym przez Hitlera — 
w warunkach terorystycznego reżymu z jego szubie-
nicami i masową eksterminacją ludności cywilnej.

„Rzecz prosta — takie „badanie”, prowadzone za 
plecami rządu sowieckiego, nie może wzbudzić zaufa-
nia uczciwych ludzi.

„Fakt, że wroga kampania przeciw rządowi sowiec-
kiemu została rozpoczęta równocześnie przez niemiec-
ką i polską prasę i prowadzona jest w tym samym du-
chu, nie pozostawia wątpliwości, że między Hitlerem, 
wrogiem Sojuszników, a Rządem Polskim istnieje kon-
takt i porozumienie dla prowadzenia tej kampanii.

„Gdy naród Związku Sowieckiego, przelewając krew 
w twardej walce przeciw Niemcom hitlerowskim, wy-
tęża wszystkie swe siły dla pobicia wspólnego wroga 
narodów rosyjskiego i polskiego, jak i wszystkich ko-
chających wolność demokratycznych narodów — Rząd 
Polski, podporządkowując się tyranii Hitlera, zadaje 
zdradziecki cios Związkowi Sowieckiemu.

„Rząd sowiecki zdaje sobie sprawę z tego, że ta wro-
ga kampania przeciw Związkowi Sowieckiemu została 
rozpoczęta przez Rząd Polski w celu wykorzystania 
kłamstwa i kalumnii Hitlera dla wywarcia nacisku na 
rząd sowiecki, aby uzyskać od niego koncesje teryto-
rialne kosztem Ukrainy sowieckiej, Białorusi i sowiec-
kiej Litwy.

„Wszystkie te okoliczności narzucają przekonanie, 
że obecny Rząd Polski, który obrał drogę zgody z rzą-
dem Hitlera, w praktyce zerwał stosunki sojusznicze 
ze Związkiem Sowieckim i przyjął wrogą postawę 
wobec Związku Sowieckiego.

„Zważywszy powyższe, rząd sowiecki zdecydował 
zerwać stosunki z Rządem Polskim”.

Tekst powyższej deklaracji włączony został do noty, 
wręczonej przez komisarza Mołotowa polskiemu am-
basadorowi w Moskwie Tadeuszowi Romerowi.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 98 z 28 kwietnia, s. 2.

The following article, discussing the problem 
of Polish-Soviet frontiers, has been written 
before the recent developments and published 
in the “Free Europe.“

Two of our Allies, Poland and Russia, have fallen 
out, and it would be foolish to pretend that their dispute 
is not a serious one. When the subject of the dispute is 
one-half, or, to be even more exact, 51 per cent, of the 
territory of the Polish Republic, as it stood on August 

25, 1939, the day when we signed our alliance with Po-
land, the quarrel cannot be dismissed by a mere wave of 
the hand. Smaller frictions have led to devastating wars; 
witness — the Free City of Danzig, whose area was less 
than 1 per cent, of that Eastern Poland which Russia now 
claims for herself.

Let’s begin by stating the facts. Russia’s demands 
have been widely publicised, while Poland’s case has 
received but little attention and hardly any space in 
the press. This may be an excuse for stressing the ar-
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guments in favour of Poland, arguments which should 
not be overlooked lightly.

No nation is likely to surrender one-half of its na-
tional territory with out a struggle. One recent instance 
come back to my mind. Abyssinia is certainly not an 
ethnographically homogeneous country; nevertheless, 
when the Hoare-Lavel plan was concocted, the same 
people who are today most vocal in upholding the So-
viet claims versus Poland vociferously denounced the 
plan as a partition of Abyssinia and as a betrayal of that 
country, with whom, be it noted, we had no treaty of 
alliance and whose sons had not shed one drop of their 
blood in the defence of our country. I have already men-
tioned our treaty of alliance with Poland, which is still 
in force; and have we already forgotten the gallant part 
which the Polish airmen — to mention only this arm — 
played in the Battle of Britain, when we had no Ameri-
cans or Russians fighting at our side? It is never par-
ticularly praisworthy to forget friends, and bad-weather 
friends especially. The Poles stood up well in the rough 
weather — now that the outlook is brighter, are we to 
let them down?

Russia has put forward, in the statement issued by the 
Soviet News Agency on March 2, an argument based on 
ethnographic principles. She claims that Eastern Poland 
is inhabited by Ukrainians and White Ruthenians, and 
that the latter are eager to be reunited to their kinsfolk 
in the Soviet Union. I do not pretend to be an expert on 
Ukrainian and White Ruthenian affairs; all I know is 
that Eastern Poland is a country of mixed nationalities, 
with a very high percentage of Poles; I also know that 
there is no such thing as a Ukrainian of White Ruthe-
nian State anywhere; and finally, I notice that even Rus-
sia does not pretend that there are many Russians in the 
disputed area. Actually, I believe that the percentage of 
Russians there is something less than 1 per cent.

I am tempted to draw yet another analogy from the re-
cent past. The Sudetenland was unmistakably in habited 
by Germans, and these Sudeten Germans did not differ 
from the rest of the Germans in speech, character or out-
look. They were not merely a different nationality, dis-
tantly related to the Germans, as the Dutch or Danes are, 
but they were genuine Germans. There seemed to be a le-
gitimate case for the application of the nationality prin-
ciple, and for restoring them to the bosom of the Reich. 
Hitler played on this tendency of ours to be always fair 
and over-scrupulous, and wrenched from us our acqui-
escence in the partition of Czechoslovakia and the sur-
render of the Sudetenland. Nevertheless, how many of 
us would be willing to-day to do the same thing all over 
again? Are we not far more likely to say now that in this 
case the ethnographic principle is irrelevant? We have 
learned by bitter experience that it is sometimes better 
for all concerned to disregard national statistics and to 
give greater weight to such factors as defence, historic 

right, communications, economic needs and legal titles.
So I think it will be safe not to be unduly impressed 

by all these national statistics and the national aspi-
rations of Ukrainians and White Ruthenians, about 
whom we know little, unless it is that the leaders of this 
Ukrainian movement have not sided either with Poland 
or with Russia, but have consistently played the Ger-
man and Nazi game. Even before the war, their head-
quarters were in Berlin; and since the invasion of So-
viet Russia, the only place where they were to be seen 
was the H. Q. of the German armies or of the Gestapo.

Now, there is one more point raised in the Soviet 
statement referred to above, which I think needs some 
elucidation and plain speaking on our part. The Soviet 
Government refers constantly throughout this statement 
to the Polish Government as “Polish ruling circles.” It 
even goes so far as to say at one point that genuine 
Polish opinion differs from that of the “Polish ruling 
circles.” The inference is clear enough. It suggests that 
the Polish Government is an imperialistic clique without 
connections with the general body of the Polish people.

This is a very serious statement to make. There is 
nothing at all to show that the Polish Government in 
London has not been the truest representative of its en-
slaved people. This Government has no police, no pris-
ons, no concentration camps, to coerce its people and 
their opinion into subservience. There is certainly no 
way to ascertain to-day by vote or a general election 
the views of the Polish people. But there is nothing to 
indicate that the Soviet News Agency may have a better 
appreciation of their hopes and desires than the Poles 
in this country. I said “the Poles” purposely; because 
not only the Polish Government, but also every Polish 
airman, soldier or sailor — and these are recruited from 
the Polish people (and note that they all joined as volun-
teers, not because they were conscripted) — are unani-
mous in their wish to see the integrity of their country 
maintained If foreign governments are to be entitled, 
whenever they disagree with any national government, 
to claim that the latter is just a ruling clique, then one 
of our main guiding principles, that of non-interference 
in the affairs of other nations, is seriously threatened. 
Here again, there is an ominous analogy; did we not 
hear from Hitler that Dr. Benes was just an agent of in-
ternational Jewry and freemasonry, and that he was not 
in the least representative of the Czech people?

So let us keep our heads cool. We should perhaps 
do better to reserve our judgment than to reach rash 
conclusions on the basis of biased propaganda.

In any case our admiration for the achievements of 
the Red Army or its leaders surely does not debar us 
from outspoken comments in defence of the vital inter-
ests of our Polish friends.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 98 z 28 kwietnia, s. 3.
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Rząd Polski ogłosił we środę dn. 28 kwietnia nastę-
pujące oświadczenie:

„Rząd Polski stwierdza stanowczo, że jego polityka, 
zmierzająca do przyjaznego ułożenia stosunków wza-
jemnych pomiędzy Polską a Rosją Sowiecką na za-
sadzie integralności Państwa Polskiego i Jego pełnej 
suwerenności znalazła i znajduje całkowite poparcie 
Narodu Polskiego. 

„Świadom swej odpowiedzialności wobec własne-
go Narodu i wobec Aliantów, których jedność i soli-
darność uważa za kamień węgielny przyszłych zwy-
cięstw, zwrócił się on pierwszy do rządu sowieckiego 
o porozumienie wspólne pomimo wielu tragicznych 
wydarzeń, jakie miały miejsce od momentu wkrocze-
nia wojsk sowieckich na terytorium Rzeczypospolitej 
t.j. od dnia 17 września 1939.

„Ułożywszy swe stosunki z Rosją Sowiecką układem 
z dnia 30 lipca 1941 r. i porozumieniem z 4 grudnia 
1941 r. rząd polski dochowywał ściśle swych zobowiązań.

„Naród polski działając w ścisłym związku ze swym 
rządem walczy niezłomnie w kraju i za granicą z nie-
mieckim najeźdźcą, ponosząc niesłychane ofiary. Nie 
wyłonił on żadnego zdrajcy i nie poszedł na żadną 
współpracę z Niemcami. W świetle faktów znanych ca-
łemu światu naród i rząd polski nie potrzebują bronić się 
przed zarzutami o kontakt czy porozumienie z Hitlerem.

„Rząd polski w oświadczeniu publicznym z dnia 
17 kwietnia r.b. odmówił kategorycznie Niemcom pra-
wa nadużywania tragedii oficerów polskich dla swych 
perfidnych planów. Napiętnował stanowczo usiłowania 
propagandy hitlerowskiej, by wzbudzić nieufność po-
między Sprzymierzonymi. W tym samym mniej więcej 
czasie skierowana została nota do ambasadora sowiec-
kiego przy rządzie polskim, w której rząd polski zwrócił 

się raz jeszcze o udzielenie informacji, mogących pomóc 
wyjaśnieniu losów zaginionych oficerów.

„Naród i rząd polski, patrząc w przyszłość, apeluje 
w imię jedności Sprzymierzonych oraz w imię elemen-
tarnych zasad ludzkości o wypuszczenie z Z.S.R.R. 
tysięcy rodzin żołnierzy polskich sił zbrojnych, któ-
rzy biją się lub przygotowują w Wielkiej Brytanii i na 
Środkowym Wschodzie, by wziąć udział w walce, jak 
również dziesiątków tysięcy dzieci i sierot polskich, za 
wychowanie których przyjąłby pełną odpowiedzial-
ność, a które wobec masowych morderstw niemieckich 
są szczególnie drogie dla narodu polskiego.

„Armia polska walcząca przeciw Niemcom potrzebu-
je dla uzupełnień wszystkich zdolnych do walki męż-
czyzn, którzy znajdują się obecnie na ziemi sowieckiej. 
Rząd polski apeluje o ich zwolnienie. Zastrzega on so-
bie prawo do występowania w sprawie ich wszystkich 
przed światem.

„Rząd polski apeluje wreszcie o kontynuowanie 
opieki nad rzeszą obywateli polskich, którzy pozo-
stają w Rosji.

„Broniąc integralności Rzeczypospolitej, która przy-
jęła wojnę z Trzecią Rzeszą, rząd polski nie sięgał ni-
gdy i nie sięga, jak to podkreślił w deklaracji z 25 lutego 
1943, po żadne terytoria sowieckie. Obowiązkiem każ-
dego rządu polskiego jest i będzie obrona praw Polski 
i jej obywateli. Zasady, o które walczą Zjednoczone 
Narody i wzmocnienie za wszelką cenę solidarności 
w walce ze wspólnym wrogiem pozostają niezmiennie 
podstawą polityki rządu polskiego”.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 99 z 29 kwietnia, s. 1. 

Sprawa zerwania przez Rosję stosunków dyplo-
matycznych z Polską była wczoraj nadal przedmio-
tem obrad polskich i brytyjskich mężów stanu.

W godzinach rannych min. Raczyński konfero-
wał z min. Edenem.

Po południu odbyło się spotkanie na 10, Downing 
Street, gdzie premier Churchill w obecności min. 
Edena konferował z prezesem Rady Ministów gen. 
broni Sikorskim i min. Raczyńskim.

Prasa brytyjska wczoraj nadal poświęcała wiele miej-
sca zerwaniu przez Rosję stosunków dyplomatycznych 
z Polską, notując rozmowy toczące się w Londynie 
między gen. Sikorskim i min. Raczyńskim, a premie-
rem Churchillem i min. Edenem.

We wtorek wieczorem sprawa polsko-rosyjska była 
również przedmiotem obrad gabinetu brytyjskiego.

Z głosów prasy brytyjskiej wynika, że pragnąc jak 
najszybszego załatwienia sporu i przywrócenia stosun-

Dalsze głosy prasy brytyjskiej
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ków dyplomatycznych polsko-rosyjskich, różne koła 
brytyjskie powitałyby z zadowoleniem jakiś „kom-
promis”. Polegać miałby on na wycofaniu przez Pol-
skę apelu do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, 
oraz na odwołaniu przez Rosję zerwania stosunków 
dyplomatycznych.

Podkreśla się również, że Międzynarodowy Czer-
wony Krzyż w Genewie właściwie odmówił prośbie, 
uzależniając podjęcie śledztwa od otrzymania podob-
nego wezwania również od rządu sowieckiego.

Korespondent dyplomatyczny „Times’a” powraca 
przy tym do samej sprawy grobów, wytykając rela-
cjom niemieckim różne sprzeczności. Twierdzi on, 
iż Niemcy raz głosili, że wszystkie ciała mogą być zi-
dentyfikowane, kiedyindziej zaś, że dziewięć ciał na 
dziesięć jest w takim stanie rozkładu, iż rozpoznanie 
nie jest możliwe. Niemcy mówią, że słyszeli o zbrod-
ni przed 2 laty, kiedyindziej zaś podają, że dopiero 
teraz o nich się dowiedzieli. Podawana jest coraz to 
inna liczba zwłok — od 1200 do 15.000.

Korespondent „Times’a” zapytuje, dlaczego Niemcy 
dopiero teraz wykryli groby, skoro okupują te tery-
toria od prawie dwu lat i „dlaczego mordercy mieliby 
pozostawić papiery identyfikacyjne, które prędzej czy 
później musiałyby być odkryte”.

„ZAWIESZENIE”  
CZY „ZERWANIE”

Nadzieje brytyjskie na przywrócenie stosunków 
dyplomatycznych wiązane były przez ranną prasę 
brytyjską z faktem, że w Moskwie miano mówić nie 

o „zerwaniu”, lecz o „zawieszeniu” stosunków. Po-
woływano się na to, że w audycji w języku angielskim 
radio moskiewskie użyło słowa „zawieszenie” oraz że 
amb. Romer dotąd przebywa w Moskwie.

Z drugiej strony jednak doniesienia z Moskwy mó-
wią, że wczorajsza „Prawda” znów pisała o „zerwaniu” 
i że podjęte zostały kroki co do wyjazdu sztabu amba-
sady do Persji.

Prasa brytyjska donosi, że propaganda osi robi wielki 
użytek ze sporu sowiecko-polskiego, przyczym nadal 
omawiana jest sprawa grobów w lesie katyńskim.

„Daily Express” podaje, że Niemcy twierdzą, iż zi-
dentyfikowali już 500 ciał, oraz że odkryli archiwum, 
dotyczące pomordowanych.

Agencja Reutera donosi, że wczoraj propaganda nie-
miecka zastosowała nowy chwyt, usiłując wciągnąć 
W. Brytanię do sprawy mordu na oficerach. Prasa 
niemiecka ogłosiła mianowicie „tajny dokument”, 
według którego w 1940 roku francuskie M.S.Z. pro-
ponowało „wspólny francusko-brytyjsko-polski pro-
test w Moskwie przeciw okrucieństwom sowieckim 
w okupowanej Polsce”.

WRÓŻBY I.L.P.
Rada Naczelna brytyjskiej Niezależnej Partii Pracy 

(I.L.P.) odbyła we wtorek posiedzenie, na którym uchwa-
liła rezolucję „zwracając uwagę na niebezpieczeństwo, 
iż obecna sytuacja międzynarodowa, uwydatniona 
przez zerwanie stosunków dyplomatycznych polsko-

-rosyjskich, w końcu doprowadzi do wojny między W. 
Brytanią, a Rosją Sowiecką”.

Prasa szwedzka
Sztokholm. — PAT. — Prasa szwedzka pełna jest 

depesz, dotyczących zerwania stosunków polsko-so-
wieckich. Korespondent londyńscy pism szwedzkich 
unikają akcentów antypolskich, wyrażają jednak opi-
nię, że konflikt ten nie będzie rozwiązany korzyst-
nie dla Polski. Korespondenci ci dają do zrozumienia: 

„Możliwe, iż Polacy mają rację, lecz Rosjanie są zbył 
potężni i potrzebni”.

„Svenska Dageblaet” przewiduje wiele nieprzychyl-
nych głosów prasy brytyjskiej oraz ogólne zmniejsze-
nie popularności Polaków w W. Brytanii — nawet 
gdyby Polacy w najbardziej przekonywujący sposób 
usprawiedliwili swój stosunek do Rosji. Z całej pra-
sy najbardziej antypolskie stanowisko zajmują pisma 

proniemieckie, wśród nich „Aftonbladet”, powołując 
się na wtajemniczone koła londyńskie, pisze, że So-
wiety gotowe są nawiązać kontakt ze zrekonstruowa-
nym rządem polskim.

„Nya Dagligt Allehanda” podkreśla, że W. Brytania 
i Stany Zjednoczone pragnęłyby doprowadzić do po-
jednania w sposób najbardziej taktowny bez angażo-
wania się w sprawy rozstrzygnięć problemu Europy 
Wschodniej.

Ponadto inne pisma podnoszą, że Sowiety wolały 
zerwać stosunki z Polską przed dochodzeniami Czer-
wonego Krzyża w sprawie Smoleńska, mimo, iż Czer-
wony Krzyż oświadczył, że nie rozpocznie działania 
w tej dziedzinie bez zgody Moskwy. 

Prasa amerykańska
P.A.T. Nowy Jork.
Wiadomość o zerwaniu stosunków polsko-sowiec-

kich wywołała szereg artykułów w prasie amery-
kańskiej.

W artykule redakcyjnym „New York Times” pisze:
,,Wiadomość o zerwaniu stosunków polsko-sowiec-

kich wstrząsnęła nami. Jest to zwycięstwo propagandy 
niemieckiej. Mało kto wątpi, że Polacy wpadli w pułapkę 
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hitlerowską. Dowodem tego jest choćby radość jaka 
zapanowała w Berlinie.

Rząd polski w obliczu faktu zniknięcia oficerów za-
żądał zbadania sprawy przez Międzynarodowy Czer-
wony Krzyż, chcąc przez to zdemaskować hitlerow-
skie oskarżenia. Rosjanie oskarżają Polaków o udział 
w kampanii wroga”.

,,Herald Tribune” w depeszy z Waszyngtonu pisze, 
że obserwatorzy w Waszyngtonie uważają że szko-
da, jaką zerwanie stosunków polsko-sowieckich może 
wyrządzić sprawie aliantów, zależy od korzyści jakie 
wyciągną z tego państwa osi.

Mówiąc szczerze, Waszyngton jest bardzo zmar-
twiony. Nie wiadomo co się kryje za tym zerwaniem, 
chociaż nie sądzi się tutaj, że zerwanie to miałoby 
wskazywać na przerzucenie się Rosji w kierunku 
porozumienia z Niemcami”.

Ten sam dziennik w artykule wstępnym m. in. pi-
sze: „Rząd polski podniósł kwestię zaginionych ofi-
cerów, na którą nie można dać odpowiedzi w czasie 
wojny. Zamiast zaś zwykłego zestawienia faktów 
i udzielenia Polakom pomocy w poszukiwaniu tych 
przypuszczalnych ofiar w Rosji — Stalin zerwał 
stosunki z Polską, co nie daje Rosji realnych korzy-
ści, a jedynie powoduje zamieszanie w obozie Zjed-
noczonych Narodów. Obie strony są winne.

Między Rosją a Aliantami ciągną się dawne niepo-
rozumienia. Rosja nie zapomniała interwencji antybol-
szewickich, ani błędów dyplomacji zachodniej. Inne 
zaś narody nie straciły obawy przed komunistyczną 
rewolucją światową.

Ideologia niemiecka nie jest ideologią państw za-
chodnich, a liczne przejawy autokracji rosyjskiej są 
wyjątkowo odrażające dla demokracji.

Jednokowoż wszystkie Zjednoczone Narody są w ob-
liczu wspólnego niebezpieczeństwa, które góruje nad 
tymi różnicami. Polscy mężowie stanu powinni byli 
uniknąć wytaczania niemieckiego oskarżenia w spra-
wie stracenia polskich oficerów. Z jednej strony usta-
lenie prawdy jest faktycznie niemożliwe, z drugiej 
zaś hipoteka rządu sowieckiego jest tego rodzaju, że 
nawet jego najszczersi przyjaciele nie mogą z góry 
całej sprawy odrzucić, jako pozbawionej całkowicie 
wszelkich podstaw.

To sprawią idealną sytuację dla Goebbelsa.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 99 z 29 kwietnia, s. 1, 4.

Cała prasa brytyjska, w tym wiele pism w pełnym tekście, zamieszcza deklarację rządu polskiego. Niektó-
re pisma powstrzymują się od komentarzy poszczególnych punktów deklaracji, zamieszczając jedynie inne 
głosy, dotyczące stosunków polsko-rosyjskich. Głos dziennika „The Scotsman” na temat polskiej deklaracji 
zamieszczamy na 2. stronie.

Do wczoraj wieczorem w Rosji nie ogłoszono deklaracji rządu polskiego, korespondenci brytyjscy donoszą 
jednak, że „zirytowała ona Rosjan”.

Wanda Wasilewska - Kornijczuk ogłosiła w, „Izwiestiach” artykuł, stanowiący punkt widzenia jej męża 
na sprawę zatargu polsko-rosyjskiego.

Niektóre pisma brytyjskie nadal omawiają sprawę noty do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, 
wyrażając ubolewanie, że Polacy padli ofiarą intrygi niemieckiej.

Min. Eden przyjął amb. Majskiego i odbył z nim konferencję.
Amb. Romer wraz z członkami ambasady jest w drodze do Kujbyszewa, skąd uda się do Iranu.

„Daily Express” twierdzi, że deklaracja polska nie-
wiele przyczyniła się do wyrównania nieporozumień 
polsko-rosyjskich, powstałych, zdaniem tego pisma, 
z powodu domniemanego odkrycia, dokonanego przez 
Niemców pod Smoleńskiem. Zdaniem „Daily Expres-
su”, podobnie jak szeregu innych pism, największą trud-
ność stanowi brak w oświadczeniu polskim wzmianki 

o nocie do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, 
którą dla dobra sprawy Polacy powinni wycofać.

JESZICZE O CZERWONYM KRZYŻU
To stanowisko niektórych pism brytyjskich, polega 

na błędzie powstałym stąd, że pisma te uległy suge-
stii, jakoby rząd polski, w swej decyzji zwrócenia się 
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do Genewy opierał się wyłącznie na doniesieniach 
niemieckich i dawał im bezkrytycznie wiarę. W rze-
czywistości sprawa przedstawia się — jak wiadomo 

— inaczej. Rząd polski pozostaje w jaknajściślejszym 
kontakcie z przedstawicielstwem ludności w Kraju 
i z Kraju właśnie przybyły pierwsze potwierdzenia 
owych ponurych wieści i żądania wyświetlenia spra-
wy za pośrednictwem neutralnej instytucji między-
narodowej.

Argument używany przez część prasy, że sprawa 
była niepotrzebnie poruszona, gdyż Rosja i tak nie jest 
członkiem genewskiej konwencji w sprawie Czerwo-
nego Krzyża, nie wytrzymuje oczywiście krytyki, 
gdyż nie zmienia on faktu, że ta właśnie instytucja jest 
najodpowiedniejsza dla wszechstronnego i obiektyw-
nego zbadania sprawy.

CO DRAŻNI?
Pierwsze echa deklaracji polskiej w Moskwie zawie-

ra doniesienie korespondenta „Reutera”, który twier-
dzi, że rozdrażniła ona Rosjan. „Polska deklaracja 
powołuje się na integralność terytorium polskiego — 
twierdzi ów korespondent — i jednocześnie odrzuca 
wszelkie żądania do terytorium sowieckiego. W ten 
sposób jest ona tylko obliczona na rozdmuchanie 
w Rosji płomieni wzburzenia. Jeżeli Polacy będą pod-
trzymywać pozycję zajętą w ostatniej deklaracji, to, 
zdaniem pewnego (rosyjskiego — przyp. red.) komen-
tatora — mogą wkrótce powstać okoliczności, które 
faktycznie pozbawią na zawsze polskich emigrantów 
prawa zabierania głosu w kwestii przyszłości Polski”.

Że podobne pobożne życzenia mogą istnieć wśród 
różnych pobożnych komentatorów — świadczy najle-
piej artykuł Wandy Kornijczuk-Wasilewskiej, opu-
blikowany przedwczoraj w „Izwiestiach”, i powtórzony 
przez radiostację moskiewską. Artykuł Wasilewskiej — 

aktywnej, malowniczej postaci — jak ja jedno z pism 
określa — pełen jest niesłychanych oszczerstw pod 
adresem Polski i Polaków. Pomijając już takie bzdury, 
jak zarzuty pod adresem generała Andersa, że wypro-
wadził armię polską z Rosji na środkowy Wschód, co 
— jak powszechnie wiadomo — odbyło się z oczywistą 
zgodą rządu sowieckiego, oraz oskarżanie Polaków 
w W. Brytanii i Ameryce o kontakty z hitlerowski-
mi Niemcami, a pewnych polskich pism wojskowych 
o niedopuszczalne artykuły — w artykule Wandy 
Wasilewskiej znajdują się wyraźne pogróżki pod ad-
resem rządu i armii polskiej, zapowiadające reakcję 
ze strony renegatów, skupionych w moskiewskim 
związku patriotów polskich i wokół pisma „Wolna 
Polska”.

Korespondent „Times’a”, komentując ten artykuł, 
twierdzi, że „jest on zapowiedzią aspiracji polskich 
patriotów, kierowanych przez prawdziwie demokra-
tycznych przywódców, którzy... prowadzić będą naj-
energiczniej wojnę w ścisłej współpracy z brytyjskimi, 
amerykańskimi i rosyjskimi sprzymierzeńcami”.

Konferencje w sprawie zerwania przez Rosję stosun-
ków dyplomatycznych z Polską trwają nadal. Wczoraj 
odbyła się konferencja między min. Edenem, a amb. 
Majskim. Również ambasador brytyjski pozostaje w tej 
sprawie w stałym kontakcie z władzami sowieckimi.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 100 z 30 kwietnia, s. 1, 4. 

Zgodnie z naszą zasadą jak najbardziej wszechstron-
nego informowania Czytelników o wszelkich wypad-
kach politycznych międzynarodowych, zamieszczamy 
od szeregu dni na łamach ,,Dziennika Żołnierza’’ gło-
sy prasy brytyjskiej i amerykańskiej, dające wyraz re-
akcji opinii państw anglo-saskich na ostatnie wypadki 
w stosunkach polsko-sowieckich, które w konsekwen-
cji doprowadziły do jednostronnego zerwania tych sto-
sunków przez Rosję.

Głosy te są różne — czasem przychylne dla nas, 
czasem nieprzychylne, a czasem wręcz wrogie. Niektó-

re oświetlenia mają charakter jednostronny i przebija 
z nich wyraźnie zła woła — tych jest jednak niewiele. 
Inne opierają się na nieporozumieniu, na nieznajomości 
historii stosunków polsko-rosyjskich i taktyki Sowie-
tów. Inne wreszcie nacechowane są wyraźną sympatią 
dla Polski, jej ofiarności i dobrej woli oraz zrozumie-
niem trudności, z jakimi borykać się musi Państwo, 
narażone od wieków na agresję ze strony potężnych 
sąsiadów.

Rejestrujemy je w miarę możności wszystkie — wy-
chodząc z założenia, że tylko w ten sposób Czytelnik 
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nasz zdoła sobie wyrobić prawdziwy obraz trudno-
ści międzynarodowych Polski i powagi naszej sytu-
acji. Nie robimy żadnej propagandy, bo propaganda 
nie jest tu nikomu potrzebna. Jesteś my wszyscy dość 
dojrzali, zbyt wiele przeżyliśmy i widzieli, zbyt wie-
le zasmakowaliśmy goryczy, rozczarowań i zawie-
dzionych nadziei, abyśmy potrzebowali zagrzewać 
się emocjonalnymi planami, nieodpowiedzialnymi 
hasłami i… zakłamaniem.

Żołnierz, któremu życie nigdy nie ściele się po kwia-
tach — musi z odwagą i spokojem stawać wobec każdej 
sytuacji, musi wiedzieć, że do wygranej wojny wiodą 
nie tylko same zwycięskie bitwy, nie tylko same sukce-
sy, triumfy i powodzenia.

Sytuacja jest rzeczywiście trudna i przeciwnik nasz 
potężny — ale także i my nie jesteśmy w niej tacy 
słabi i osamotnieni. Moc naszą stanowią: zjednoczo-
ny jak nigdy naród, odporny jak skała na wszystkie in-
trygi i prowokacje z zachodu czy wschodu, nasze siły 
zbrojne, nasza wola zwycięstwa, głębokie przekonanie 
o sprawiedliwości i słuszności naszej sprawy i wiara 
w zwycięstwo prawdy nad kłamstwem, fałszem i obłu-
dą, które w tej wojnie, toczonej w imię wyższych celów 

— nie jedną już poniosły i poniosą klęskę.
Sytuacja jest rzeczywiście trudna — ale daleka 

od wszelakiego tragizmu, czy beznadziejności. Woj-
na nerwów nie jest dla nas pojęciem nowym. Przeszli-
śmy z powodzeniem nie jedną taką wojnę i nie jednej 
jeszcze będziemy świadkami czy uczestnikami.

Ale sytuacja ta nakłada na każdego Polaka w W. Bry-
tanii szczególne zadanie i szczególne obowiązki. Zna-
leźliśmy się bowiem w momencie wyjątkowo trud-
nym i musimy się liczyć z tym, że jesteśmy jak nigdy 
obserwowani, że naszym zachowaniem się wytwa-
rzamy ogólną opinię o nas wszystkich, że każdy głu-
pi czy lekkomyślny czyn lub słowo stanowią argu-
ment dla wrogiej nam propagandy, że wreszcie siłą 
rzeczy liczba ludzi niechętnych nam będzie stale 
wzrastać.

Jeden z dzienników londyńskich, komentując ostat-
nie wydarzenie polsko-rosyjskie — nazwał Polaków 
urodzonymi propagandzistami.

Rzeczywiście, że patrząc na zachowanie się niektó-
rych naszych rodaków trudno nie zgodzić się z tym 
określeniem. Niestety należy pamiętać że słowo pro-
paganda jest w tym kraju pojęciem ujemnym, a okre-
ślenie „propagandzista” bynajmniej nie na leży do 
komplementów.

Dlatego też dobrze byłoby stwierdzić, że zrobimy 
najlepszą „propagandę“ dla Polski, gdy raz wresz-
cie zaprzestaniemy propagandy.

Może to już rzeczywiście nie czas na robienie bi-
lansu tej t. zw. propagandy, którą tak wielu się szczyci 
— zgodnie jednak z przysłowiem — lepiej późno niż 
wcale, warto się nad tą sprawą zastanowić.

Należy rozróżnić tu dwie rzeczy. Jedną jest rze-
czowe informowanie o Polsce, o naszej sytuacji po-
litycznej, celach i potrzebach. Jest ono obowiązkiem 
każdego, kto styka się z Brytyjczykami. Czym więcej 
w tym informowaniu okaże się taktu i umiaru, tym 
z pewnością lepsze wrażenie wywrze się na rozmówcy. 
Drugą jest właśnie owa nieszczęsna,, propaganda“, 
polegająca na kręceniu nosem na wszystko co obce, 
na nieustannym krytykowaniu innych narodów, na 
rażącej megalomanii narodowej, na zbytniej pew-
ności siebie, na operowaniu drobnymi kłamstwami, 
przeinaczeniami, niedomówieniami. „Propaganda” 
ta często nabiera osobistego charakteru, dzięki cze-
mu biedni Szkoci poczynają wierzyć, że każdy Polak, 
który przybył do Wielkiej Brytanii, był w Polsce zie-
mianinem, inżynierem, czy urzędnikiem. Prosty stąd 
wniosek, że jeżeli tak jednostronnie przedstawia się 
struktura społeczna polskiej emigracji — to znaczy, 
że w Polsce pozostali sami robotnicy i chłopi, których 
podobizny w formie fotografii malowniczych Poleszu-
ków, czy strojach procesji łowiczan nasi propagandzi-
ści dość gęsto kolportują.

Tak jak różna jest treść owego informowania i pro-
pagowania — tak samo różna jest ich forma. Rozsąd-
ne informowanie o Polsce i jej celach wypływa z taktu, 
umiaru, godności narodowej i osobistej. Owe barwne, 
łowickie, hurra — megalomańskie propagowanie — 
narzuca, zmusza, wciska się na siłę, manifestuje, razi 
ludzi kulturalnych swym tupetem i brakiem umiaru.

By nas nie posądzono o gołosłowność — weźmie-
my dość charakterystyczny przykład. Rozpoczęliśmy 
i będziemy nadal umieszczać na łamach ,,Dziennika 
Żołnierza” artykuły w języku angielskim, omawia-
jące, z polskiego punktu widzenia, w sposób rzeczo-
wy najważniejsze problem. Zadaniem ich jest wyja-
śnienie naszym brytyjskim przyjaciołom polskiego 
stanowiska i polskich zamierzeń. Mogą one jednych 
przekonać, drugich nie — mogą w każdym bądź razie 
stanowić podstawę do dyskusji, zawierając szereg rze-
czowych argumentów.

Wiemy, że Czytelnicy docenili naszą inicjatywę 
i że za ich pośrednictwem egzemplarze ,,Dziennika 
Żołnierza” dotarły do rąk ich brytyjskich przyjaciół. 
Wiemy jednak że w pewnym oddziale postanowiono 
uprościć sobie sprawę i tajemnicza ręka poprzyklejała 
angielskie artykuły z „Dziennika Żołnierza” na uli-
cach miasta. Ci propagandziści, którzy to zrobili, mieli 
oczywiście jak najlepsze chęci, czy jednak zastanowili 
się nad skutkami takiego postąpowana — wydaje się 
nam wątpliwe. Raczej skłonni jesteśmy sądzić, że nie 
przyszło im do głowy, że takie bądź co bądź nachalne 
formy propagowania wywrą odwrotny skutek, że tylko 
zrażą do nas, a nie przysporzą nam przyjaciół, że nie 
są one uczciwym informowaniem, lecz niepoważną 
manifestacją.
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Sprawa nasza jest tak niewątpliwa, tak słuszna, 
tak sprawiedliwa, że dla obrony jej nie potrzebuje-
my posługiwać się drobnymi chwytami i sztuczka-
mi, a możemy jej bronić w sposób uczciwy, otwarty 
i rzeczowy.

Obrona jej jest — w miarę osobistych możliwości 
— obowiązkiem każdego. Niech to jednak będzie 
obrona tak szlachetna — jak szlachetną jest sprawa, 
której bronimy, obrona pełna godności i powagi, jak 
pełen godności i powagi jest naród, który zrządze-
niem losów przypadło nam reprezentować w tym 
naprawdę wielkim i, mimo dzisiejszych trudności 
— naprawdę przyjaznym nam kraju, tak wreszcie 
rzeczowa i przekonywująca — jak przemawiają-
ce na naszą korzyść dowody, które od 17 września 
1939 dostarczają nam nieustannie nasi przeciwnicy.

I jeszcze jedno, co warto by zalecić na zakończe-
nie: nie ekscytowanie się, nie podniecanie się wza-
jemne— lecz spokój i baczna obserwacja wroga, 
który nie śpi, lecz czuwa i gotów jest wykorzystać 
każdą naszą słabość, każde trudności, każde zała-
manie.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 100 z 30 kwietnia, s. 2.

„The Scotsman” w artykule wstępnym pisze:

„Pełne godności i słuszności oświadczenie rządu 
polskiego w odpowiedzi na oskarżenia sowieckie za-
sługuje na przychylne rozpatrzenie przez wszystkich 
tych, którzy kochają zasady sprawiedliwości i hono-
ru, zasady, o które walczą dziś Narody Zjednoczone. 
Oskarżenie rządu polskiego przez Sowiety w nocie 
zrywającej stosunki dyplomatyczne jest bezpod-
stawne. Rząd Polski odrzucił zarzuty jakiegokolwiek 
porozumienia z Hitlerem, walcząc niezłomnie z nie-
mieckim najeźdźcą. Polska zaatakowana pierwsza 
przez Niemcy nigdy nie myślała o poddaniu. W Pol-
sce nie ma quislinga, a wszelka współpraca z Niemca-
mi została odrzucona. Słusznie rząd polski stwierdza 
w swym oświadczeniu, że w świetle znanych całemu 
światu faktów „Naród i rząd polski nie potrzebują się 
bronić przed zarzutami o kontakt czy porozumienie 
z Hitlerem.

„Rząd sowiecki rzucił te oskarżenia w chęci zdys-
kredytowania Polaków. Zarzuty te w świetle historii 
godzą w samych autorów.

„Jeśli mamy rozpatrywać dzisiejszą sytuację mię-
dzy Polską a Rosją — przyczyn obecnej wrogości mu-
simy szukać w dwóch źródłach: po pierwsze — prze-
dłużające się przetrzymywanie w rosyjskich obozach 
koncentracyjnych 1 i pół do 2-ch milionów Polaków, 
po drugie — w upartych pretensjach terytorialnych do 
ziem, które zostały zabrane przez Sowiety w porozu-
mieniu z Niemcami we wrześniu 1939 roku”.

Omawiając nakreślony przez oświadczenie rządu 
polskiego rozwój stosunków polsko-sowieckich od 
lipca 1941 roku po dzień dzisiejszy i podkreślając stale 

wykazywaną dobrą wolę Polski i szykany sowieckie 
„The Scotsman” pisze dalej:

„Pisaliśmy już na tych szpaltach i możemy to teraz 
znów powtórzyć, że jeśli przyszła konferencja pokojo-
wa ma rozstrzygać granice europejskie na podstawie 
Karty Atlantyckiej, to Polska jest całkowicie upo-
ważniona, aby do tej konferencji zasiąść z granicami 
przedwojennymi, niezmienionymi i niezmniejszony-
mi. Jeśliby Rosja miała jakiekolwiek pretensje do wy-
sunięcia na konferencji pokojowej, to nie ma ona prawa 
żądać uznania tych pretensji już dzisiaj, bo żądanie ta-
kiego uznania tworzy obecnie poważny kłopot dla in-
nych narodów zjednoczonych i zagrożenie solidarności 
alianckiej”.

W dalszym ciągu „The Scotsman” cytuje apel rządu 
polskiego o wypuszczenie z Z.S.R.R. tysięcy Polaków 
i o opiekę nad tymi, którzy w Rosji pozostają, a którzy 
ze względu na rzezie niemieckie w Polsce są specjalnie 
drodzy dla narodu polskiego.

„Kto powie, że taki apel jest niesłuszny — kończy 
pismo — i że nie wymaga odpowiedzi? żąda on czegoś, 
co musi być bezwzględnie osiągnięte. Jeśli wierzymy 
w cele, za które walczymy, musimy poprzeć taki słusz-
ny a umiarkowany apel”. —

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 100 z 30 kwietnia, s. 2.
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Szereg pism amerykańskich w sposób rzeczowy charakteryzuje sprawę zerwania przez Rosję stosun-
ków dyplomatycznych z Polską, przy czym niektórzy publicyści zupełnie wyraźnie opowiadają się po 
stronie Polski.

Również prasa Polonii amerykańskiej, która początkowo zachowywała pewną rezerwę, zajęła zdecy-
dowane stanowisko.

Prasa brytyjska donosi o możliwości wszczęcia dyskusji w Izbie Gmin na temat stosunków polsko-
-rosyjskich.

Jak donoszą korespondenci — ambasador Romer opuścił Moskwę przedwczoraj — udając się do Kuj-
byszewa.

Nowy Jork — PAT. — „New-York Times” w depe-
szy swego londyńskiego korespondenta pisze między 
innymi: „Po otrzymaniu ze strony rządu brytyjskiego 
i amerykańskiego zapewnienia, że żadne układy gra-
niczne, zawarte w czasie wojny nie będą uznawane, 
rząd polski zgodził się na to, by porzucić sprawę, 
która spowodowała zerwanie stosunków dyplomatycz-
nych z Sowietami oraz udzielić Stanom Zjednoczo-
nym i W. Brytanii wolnej ręki dla przywrócenia tych 
stosunków. Nic jednak nie wskazuje ze strony źródeł 
sowieckich w Londynie, aby Rosjanie byli uspokojeni, 
a ton prasy sowieckiej w Moskwie stawia sprawę jasno, 
iż dociekania na temat czy stosunki sowiecko pol-
skie są zawieszone czy zerwane, mają czysto akade-
micki charakter.

Jeśli idzie o Rosję, to stosunki są zerwane. Panuje 
wrażenie, że posunięto się nieco naprzód na drodze do 
rozwiązania tego zagadnienia, ale rozwiązanie osta-
teczne jest zadaniem trudnym i długotrwałym. Rządy 
brytyjski i amerykański robią wszystko, aby uniknąć 
ustanowienia w Moskwie polskiego rządu, współ-
zawodniczącego z rządem gen. Sikorskiego. Panuje 
obawa, że tego rodzaju akcja Moskwy pomogłaby 
Hitlerowi wynaleźć polskiego quislinga.

AMERYKANIE KŁAMSTW  
POPIERAĆ NIE BĘDĄ

Nowy Jork. PAT. — „New-York Sun” ogłasza nastę-
pujący artykuł George’a Sokolskiego: „Wojna rozpo-
częła się o Polskę w imię świętości powziętych zobo-
wiązań, w imię praw narodu do istnienia. Miliony żyć 
ludzkich padło w wojnie, która zaczęła się od tego, 
że Polska pragnęła być wolna. Czyż dla Polski ist-
nieje różnica, czy panem jej jest Rosjanin czy Nie-
miec, czy ten czy inny zdobywca kradnie jej ziemię, 
gnębi jej wolność, zatruwa jej życie?

W cóż wierzyć będą inne narody, jeżeli jeden na-
ród poświęca się na rzecz siły i przemocy i na żądanie 
narodu, którego potęgę wzmaga broń amerykańska? 
Jakże wierzyć mają naszym przyrzeczeniom i gwa-
rancjom?

Oto co stanowi całą „zbrodnię” Polski: Dlatego, że 
Polacy prosili o dochodzenie w sprawie masakry smo-
leńskiej, Sowiety zerwały stosunki z rządem polskim. 
Stało się to w tym momencie, gdy Rosja znowu znala-
zła się w sytuacji, umożliwiającej nowy podział Polski.

Stalin już raz podzielił Polskę do spółki z Hitle-
rem. Stany Zjednoczone nie mogą uznać podziału lub 
zaprzedania Polski. Jeżeli tak — to o co właściwie to-
czy się wojna?

Żołnierze polscy walczą w naszych szeregach. Ich 
krew leje się po naszej stronie frontu. Kto utrzymuje, 
że Polska lub rząd polski popiera Hitlera, albo toleru-
je jego kłamstwa — ten kłamie! Dowodem przelana 
krew polska. Amerykanie nigdy kłamstwa popierać 
nie będą!”

Nowy Jork. — PAT. — Codzienna prasa polska 
w Ameryce, która za wyjątkiem „Nowego Świata” 
i „Dziennika Polskiego” zachowywała stanowisko 
pełne rezerwy, jak i prasa amerykańska, obecnie gło-
si, że Rosja dąży do zagrabienia ziem polskich oraz 
domaga się obrony praw polskich przez Aliantów 
i Polonię.

„Dziennik Związkowy” w artykule wstępnym stwier-
dza, że wszelka próba wejścia armii sowieckiej do 
Polski wywoła natychmiastową rewolucję ze strony 
nie tylko Polaków, ale również ludności ukra-
ińskiej i białoruskiej. Ziemie na zachód od Rosji 
muszą być okupowane albo przez nasze własne woj-
ska lub też przez wojska alianckie, w szczególności 
amerykańskie.

„Dziennik Chicagowski” opisuje reakcję opinii 
amerykańskiej na fakt rozstrzelania przez Japoń-
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czyków jeńców wojennych-lotników amerykańskich. 
Pismo porównuje tę egzekucję z zamordowaniem 
oficerów polskich i żąda kary dla sprawców tych 
mordów.

OBAWY PRZED  
NOWĄ RÓWNOWAGĄ SIŁ

Nowy Jork. PAT. — Na łamach „New-York Tele-
gram” publicysta amerykański Simms pisze: „Kryzys 
sowiecko-polski wyrządza wielką szkodę powojennym 
planom współpracy Ameryki z Aliantami. Rośnie prze-
konanie, że Rosja zamierza załatwić na własną rękę 
sprawy obszaru i rządu narodów Europy Wschodniej 
i Bałkanów, nie czekając na decyzję Waszyngtonu 
i Londynu. Jeżeli tak, to należy wątpić, aby senat Sta-
nów Zjednoczonych ratyfikował układy, wprowadza-
jące tego rodzaju zmiany granic. Z ogromną niechę-
cią wielu ludzi stwierdza, że powstaje nowa równowaga 
sił z Rosją i W. Brytanią na czele. Taki układ pozosta-
wia Stany Zjednoczone na boku. Jest wątpliwe, czy 
Ameryka będzie zaproszona do współpracy, gdyż rola 
jej może się ograniczyć jedynie do podpisywania aktów 
dyplomatycznych.

PREZYDENT ROOSEVELT  
STALE INFORMOWANY

Ambasador rosyjski w Waszyngtonie M. Litwinow 
został wezwany do Moskwy. Korespondenci donoszą-
cy o tym stwierdzają, że projekt wyjazdu Litwinowa 
został ustalony jeszcze przed zerwaniem przez Rosję 
stosunków dyplomatycznych z Polską. Jednocześnie 
podkreśla się, że w Waszyngtonie znacznie osłabły 
nadzieje na pojednanie polsko-sowieckie.

Prezydent Roosevelt zapytany na konferencji praso-
wej w Białym Domu, czy porozumiewał się telefonicz-
nie z prem. Churchillem w sprawie zatargu polsko-

-rosyjskiego zaprzeczył, ale podkreślił, że jest stale 
dokładnie informowany o rozwoju sytuacji.

NAPAŚCI ROSYJSKIE

Prasa rosyjska pełna jest nadal oskarżeń i inwek-
tyw pod adresem rządu polskiego. Wszystkie ar-
tykuły oskarżają Polaków w W. Brytanii o kontakt 
z Hitlerem i o imperialistyczne plany w stosunku do 
sowieckiej Ukrainy, Białorusi i Litwy. Niedorzeczny 
pomysł o kontaktach z Hitlerem został odrzucony 
zresztą przez całą nawet najbardziej sympatyzują-
ca z Rosją, prasę brytyjską jako niepoważny. Zro-
zumiały wyjątek stanowi tu oczywiście komunistycz-
ny „Daily Worker”.

Inne doniesienia z Moskwy zawierają wiadomość, 
że Międzynarodowa Unia Partii Komunistycznych 

udzieliła... aprobaty rządowi sowieckiemu z powodu 
jego decyzji zerwania stosunków dyplomatycznych 
z Polską.

WYJAZD  
AMB. ROMERA

Korespondenci brytyjscy donoszą, że ambasador 
R.P. w Moskwie p. Tadeusz Romer opuścił wraz z per-
sonelem ambasady Moskwę przedwczoraj wieczorem, 
udając się do Kujbyszewa. Wyjeżdżającego ambasa-
dora polskiego żegnali na dworcu m. in. ambasador 
brytyjski Sir Archibald Clark Cerr, ambasador Stanów 
Zjednoczonych adm. Standley oraz ambasador turecki.

Przewiduje się, że ambasador Romer pozostanie 
przez tydzień w Kujbyszewie, celem zebrania wszyst-
kich funkcjonariuszy polskich placówek, po czym 
opuści Rosję, udając się na Środkowy Wschód.

CZY BĘDZIE DYSKUSJA  
W IZBIE?

Prasa brytyjska donosi, że posłowie zamierzają 
wszcząć w Izbie Gmin dyskusję na temat zatargu 
polsko rosyjskiego. W dyskusji tej na pytania posłów 
udzielałby odpowiedzi prem. Churchill. Pytania te, 
zdaniem wczorajszych pism popołudniowych, mia-
łyby różny charakter. Wymienia się między innymi 
pytania na temat roli, jaką rząd brytyjski odegrał 
w próbach, mających na celu do prowadzenie do po-
jednania oraz pytania dotyczące działalności prasy 
polskiej w Wielkiej Brytanii.

Pisma przewidują jednak, że rząd może zwrócić się 
do Izby z propozycją odłożenia tej dyskusji, w wypad-
ku, gdyby utrudnić ona miała toczące się negocjacje.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 101 z 30 kwietnia, s. 1, 4.
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Pisma brytyjskie i amerykańskie pełne są nadal komentarzy dotyczących zatargu polsko-sowieckiego. 
Prasa nie łączy już tego zatargu bezpośrednio ze sprawą lasku katyńskiego, a zastanawia się nad jego 
głębszym podłożem.

Wszędzie podkreśla się, że dla dobra jedności obozu Sprzymierzonych, konieczne jest wyrównanie róż-
nic między obu narodami.

Niektóre pisma brytyjskie i wiele amerykańskich wyrażają się krytyczne o roli, jaką w zatargu tym 
odegrała Rosja.

Już po zamknięciu sobotniego numeru otrzyma-
liśmy wiadomość Polskiej Agencji Telegraficznej, że 
wobec trudności, na jakie apel polski napotkał w Mię-
dzynarodowym Czerwonym Krzyżu, rząd polski uwa-
ża apel ten za wygasły. Jak wiadomo Czerwony Krzyż 
oświadczył, że nie jest w stanie zbadać sprawy ofice-
rów polskich, pomordowanych w lasku katyńskim, bez 
zgody wszystkich stron zainteresowanych. Wobec 
stanowiska zajętego przez Rosję, o jakimkolwiek zba-
daniu grobów katyńskich nie mogło być oczywiście 
mowy.

JESZCZE O DEKLARACJI

Ten oficjalny komunikat polski został naogół przez 
prasę brytyjską potraktowany, jako krok w kierunku 
wyjaśnienia sytuacji, która zaistniała między oboma 
rządami. Niektóre pisma podkreślają, że już z dekla-
racji rządu polskiego wynikało, iż wobec odmowy ze 
strony Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, a ra-
czej odmowy ze strony Rosji — cała sprawa straciła 
w pewnym sensie swą aktualność.

Deklaracja rządu polskiego jest nadal przedmiotem 
niesłabnącego zainteresowania prasy. Z pośród wielu 
głosów prasy amerykańskiej na temat deklaracji za-
mieszczamy poniżej wyjątek ze wstępnego artykułu 

„New York Times”, (wg. PAT.).
„Odpowiedź rządu polskiego na notę sowiecką jest 

w porównaniu ze stanowiskiem zajętym przez tę notę 
stosunkowo umiarkowana i wyraża szczere pra-
gnienie nawiązania stosunków z Sowietami. Polska 
raz jeszcze podkreśla swą lojalność wobec narodów 
zjednoczonych i pomija wszelkie wzmianki co do źle 
wybranego, lub inspirowanego przez hitlerowców 
sposobu załatwiania sporu, który był przyczyną ze-
rwania”.

GŁĘBSZE PODŁOŻE

Podkreśla się wszędzie, że spór polsko-rosyjski ma 
głębsze podłoże, nie ogranicza się bynajmniej tylko 
do sprawy pomordowanych oficerów polskich. Pod 
tym względem nikt w Wielkiej Brytanii nie robi sobie 
już żadnych złudzeń i jeśli istniały jakieś wątpliwości, 
to rozwiała je deklaracja polska, która cały zatarg 
postawiła na właściwej płaszczyźnie, podnosząc za-
gadnienia terytorialne — sprawę granic. Nie pozo-
stawiają pod tym względem żadnych wątpliwości 
również i Rosjanie. „Glasgow Herald” cytuje opinię 
kół rosyjskich w Londynie, według których sprawa 
lasku katyńskiego, będąca przecież kamieniem obra-
zy, jest obecnie „stosunkowo mniejszym problemem”. 
Według tych samych opinii, cytowanych przez „G. H”, 
„Polacy będą musieli posunąć się znacznie dalej, je-
śli ma dojść do pojednania”.

Sprawy terytorialne coraz częściej poruszane są 
w prasie brytyjskiej, przy czym porzucono już spryt-
nie podsunięte przez Rosję terminy: Zachodnia Ukra-
ina, Zachodnia Białoruś i Litwa. Mówi się natomiast 
wyraźnie o żądaniach rosyjskich, dotyczących pol-
skich obszarów na zachód od Bugu.

DOBRE RADY „OBSERVERA”

Omawiając zatarg polsko-rosyjski we wstępnym 
artykule niedzielny „Observer” podkreśla, że „nie 
było jeszcze sporu granicznego, którego oba zaintere-
sowane państwa nie mogłyby rozwiązać. Uzależnia-
jąc to rozwiązanie od wielu „nieprzewidzianych jesz-
cze okoliczności” i wskazując, że obecny moment nie 
jest stosowny do rozstrzygnięć „Observer” podsuwa 
jednak Polakom swoiste rozwiązanie.

„Jeżeli — co nie jest prawdopodobne — Rosja od-
bije i odbuduje sporne terytoria... ani Polska ani ża-
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den inny kraj nie rozpocznie wojny dla odzyskania 
ich. Wobec tego i wobec olbrzymich zadań odbudowy, 
jakie czekają Polskę na jej centralnych i zachodnich te-
rytoriach — przyjaciele Polski mogą ją zapytać, czy 
nie byłoby z jej strony mądrym i szlachetnym aktem 
porzucić roszczenia terytorialne, których usprawie-
dliwienie rasowe jest zresztą wątpliwe”.

Sprawa ta wygląda jednak inaczej w oświetleniu 
londyńskiego korespondenta „New York Times”, któ-
ry twierdzi, iż Polska otrzymała oficjalne zapew-
nienie brytyjskie i amerykańskie, że żadne zmia-
ny granic, ustanowione podczas wojny, nie będą 
uznane.

POLITYCZNE TŁO ZATARGU

Całe jednak zainteresowanie prasy brytyjskiej w jej 
omówieniach konfliktu polsko-sowieckiego skupia 
się przede wszystkim na politycznych aspektach tego 
zatargu. Pisma brytyjskie traktują ten konflikt, jako 
sukces Goebbelsa i wiążą go z ożywioną akcją poli-
tyczną Niemiec w Europie, o której piszemy na innym 
miejscu. Poza tym, konflikt polsko-rosyjski traktowa-
ny jest, jako jaskrawe odsłonięcie różnic, istniejących 
w obozie Aliantów.

Odpowiedzialnością za to ujawnienie istniejących 
sporów i sprzeczności obciąża się głównie Polaków. 
Bardzo wiele pism jednak w sposób mniej lub więcej 
wyraźny stwierdza winę Rosji, która przedwczesną 
decyzją zerwania stosunków dyplomatycznych, za-
skoczyła cały obóz Sprzymierzonych. Stwierdzają 
to różni korespondenci, którzy podkreślają fatalne 
wrażenie, jakie ta sytuacja wywołała w państwach 
neutralnych. „Zerwanie przez Rosję stosunków dy-
plomatycznych — twierdzi cytowany już „Observer” 

— chociaż zrozumiałe w świetle prowokacyjnej akcji 
polskiej było na rękę „osi” i tych wszystkich, którzy 
dla tych lub innych względów pragną rozluźnić więzy, 
łączące Sowiety ze Sprzymierzonymi”.

OPINIE AMERYKI

Prasa podkreśla również poważne różnice zdań na 
ten temat w Stanach Zjednoczonych. W Ameryce — 
zdaniem prasy brytyjskiej — elementy wciąż krytyczne 
i podejrzliwe wobec Sowietów” wywierają silny nacisk 
na rząd i Kongres. Do tych elementów prasa zalicza 
przede wszystkim wielomilionową polską grupę na-
rodowościową. Podkreśla się jednak, że również inne 
grupy — jak np. Jugosłowianie, i tak zaniepokojeni 
sprawą przeciwstawianych Michajłowiczowi party-
zantów — pytają, czy sprawa Polski nie jest dla nich 
ostrzeżeniem.

Przykładem tych „krytycznych i podejrzliwych” 
elementów w społeczeństwie amerykańskim jest nie-

wątpliwie George Sokolsky, który na łamach „New 
York Sun” pisze:

,,Powiedzmy, że przesilenie jest skutkiem tricku hi-
tlerowskiego. Jest to całkiem możliwe. Niemniej jed-
nak Polska uprawniona jest do poznania faktów. Wy-
padkiem podobnym jest zamordowanie przez Japonię 
lotników amerykańskich. Tak samo, jak my, Polacy 
wzburzeni są losem 10.000 swych oficerów i wszyst-
ko, czego żądali, było dochodzenie, ponieważ chcieli 
dociec prawdy.

,,Gdyby dochodzenie wykazało, że hitlerowcy za-
mordowali Polaków, wówczas Rosja i Stany Zjedno-
czone mogłyby być zupełnie pewne, że jak długo jakiś 
Polak żyje — nie przebaczyłby nigdy hitlerowcom tego 
potwornego czynu. Polacy byliby najwierniejszymi 
aliantami, jak są nimi dotychczas.

,,Dla jakichś powodów Rosja odrzuciła dochodzenia 
i nazwała całą sprawę trickiem hitlerowskim. Ale czy 
to Goebbels nie wziął na kawał Rosji Sowieckiej?

,,Jeżeli Rosja jest niewinna, czyż nie byłoby najzdrow-
szym dla stosunków między Aliantami, a w szczegól-
ności wobec Stanów Zjednoczonych i W. Brytanii — 
wykazać, że Rosja jest najczystsza z czystych?

,,Ten incydent, który powstał zaraz po sprawie Ehrli-
cha i Altera wzbudza naturalne podejrzenia, które zni-
weczyć może tylko prawda. W interesie rządu sowiec-
kiego leży, aby prawda była dostępna, chyba że prawda 
obciążałaby Rosję. Odrzucenie dochodzeń jest raczej 
przyznaniem się do winy. Postępowanie Sowietów jest 
zbyt gwałtowne, aby napawało otuchą tych, którzy 
wierzą w słowa Karty Atlantyckiej”.

Na zakończenie zamieszczamy charakterystyczną 
depeszę ,,United Press’’.

P.A.T. Nowy Jork. Korespondent ,,United Press” 
z Londynu, Perry donosi:

„Koła poinformowane twierdzą, że zerwanie przez 
Sowiety stosunków z Polską było prawdopodobnie 
zamierzone jako ostrzeżenie, iż Sowiety uważają 
wschodnią Europę za swą sferę wpływów. Ponieważ 
Rosjanie ponoszą cały ciężar walk lądowych, uważa-
ją oni, że do nich należy decyzja w sprawach związa-
nych z tym rejonem, zanim Sprzymierzeni nie otworzą 
drugiego frontu. W istocie rzeczy zerwanie to miało 
poważniejsze tło, niż to się pozornie mogło wydawać.

,,Stałe ataki prasy moskiewskiej na rząd polski nie 
stwarzają widoków na szybkie porozumienie”.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 102 z 3 maja, s. 1, 4.
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Prawdziwe nastroje społeczeństwa brytyjskiego 
znajdują najlepszy wyraz w listach do redakcji pism.

W czwartkowym numerze „The Scotsman” druku-
je list Lady Fay Anstruther, znanej przyjaciółki Polski 
i niestrudzonej działaczki Tow. Szkocko-Polskiego.

„Gdy przeczytałam w Scotsmanie że Moskwa 
skłonna byłaby podjąć stosuki ze „zreorganizowa-
nym rządem polskim’’ i że Moskwa żąda zmian tery-
torialnych, dyskutowanych na realnych podstawach 
— przypomniały mi się w sposób niemiły, podobne 
oświadczenia, które nadchodziły z Berlina w okre-
sie polityki „uspakajania” przed tą wojną. Z pewno-
ścią chyba po trzy i pół roku doświadczeń tej wojny, 
nie będziemy znowu stosować polityki uspakajania 
wielkiego kraju przez poświęcanie mniejszego. Taka 
polityka, która w tym wypadku dotyczyłaby nasze-
go najstarszego sprzymierzeńca, dla którego chwy-
ciliśmy za broń, byłaby fatalną nie tylko dla przy-
szłości Europy ale i dla Wielkiej Brytanii.

Zapewne wszyscy ci, którzy potępiali Monachium, 
jako dowód słabości a nawet perfidii, nie mogą po-
chwalać tych samych metod teraz, chociaż Moskwa 
zajęła tym razem miejsce Berlina”.

Wczorajszy „The Scotsman” zamieszcza dwa listy od 
Szkotów, zasługujące na uwagę i świadczące o wiel-
kim zrozumieniu społeczeństwa szkockiego dla stano-
wiska Polski.

P. Alix Cameron pisze:
„Chyba mało jest wśród nas takich, którzy by 

nie uważali wspaniałomyślności naszych polskich 
sojuszników, znajdującej wyraz w wyrzeczeniu się 
apelu o śledztwo co do morderstwa 10 tysięcy ofice-
rów polskich, za godną najwyższych pochwał.

Można było oczekiwać, że cały naród brytyjski 
zakrzyknie z oburzenia w obliczu potworności tego 
mordu. Wiele mówiono o mniejszych zbrodniach. 
Ameryka protestowała oficjalnie, gdy Rosjanie za-
mordowali dwóch Żydów i nastąpił tam wybuch 
oburzenia w sprawie sześciu lotników (zamordowa-
nych przez Japończyków). Trudno zrozumieć, dla-
czego i jakikolwiek rząd miałby być zakłopotany, 
gdy jego społeczeństwo wyraża oburzenie z powodu 
zbrodni, popełnionej wobec „gości” w kraju nie-
przyjacielskim lub sojuszniczym.

„Nasuwa się również pytanie w jakim stopniu 
utrzymana będzie w krajach okupowanych nasza 
reputacja szczerości, jeśli kwestionować się będzie 

słuszność wyrażenia oburzenia w obliczu mordu 
na 10 tysiącach oficerów sojuszniczych. Czy moż-
liwe byłoby takie milczenie, gdyby oficerowie ci 
byli Rosjanami, albo Brytyjczykami? Kardynał 
Hinsley wielokrotnie przypominał nam, że próbą 
naszej szczerości jest Polska. Wydaje się, że sprawa 
ta jest najbardziej prosta logicznie. Nikt absolutnie 
nie będzie mógł kwestionować naszej szczerości, je-
żeli otwarcie i odważnie popierać będziemy Polskę 
w jej godzinach próby. Przystąpiliśmy do wojny, aby 
gwarantować egzystencję narodu polskiego oraz in-
tegralność granic Polski. I dla wszystkich, którzy są 
lojalni wobec Polski, powinno być rzeczą łatwą, by 
utrzymać ten fakt na pierwszym planie naszej walki 
o chrześcijaństwo i wolność”.

Drugi list ma treść następującą:
„Jako Szkotka pragnę podziękować panu za ar-

tykuł wstępny, który się ukazał w numerze czwart-
kowym p.t. „Odpowiedź Polski”. (Cytowany przez 
nas w numerze piątkowym — przyp. redakcji). Nam 
wszystkim, którzy otworzyliśmy nasze domy i nasze 
serca żołnierzom polskim, artykuł ten przyniósł żar 
wdzięczności, że ich wielkie poświęcenia nie zostały 
zapomniane.

„Niech mi wolno również będzie złożyć hołd żoł-
nierzom polskim za ich naprawdę wspaniałą po-
stawę w okresie, który musi być dla nich naprawdę 
trudny. Ich troski i zmartwienia są liczne, a wyda-
rzenia ostatniego tygodnia nie zmniejszyły ich; nie 
mniej ich godność i spokój, nawet gdy mówią o so-
juszniku, którego postawa jest tak trudna do zro-
zumienia, powinny być wzorem dla nas wszystkich. 
Ich wiara w Wielką Brytanię i brytyjskich mężów 
stanu jest absolutna. Naprawdę Polska żyje i będzie 
żyła póki ma takich synów’’.

List podpisany jest wymownie: „Mamusia”.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 103 z 4 maja, s. 2.
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Podczas gdy gen. Sikorski w swym przemówieniu do Kraju raz jeszcze określił stanowisko Polski 
wobec Sowietów, min. Eden omówił w Izbie Gmin stanowisko rządu brytyjskiego i stwierdził, że wraz 
z rządem Stanów Zjednoczonych czyni on wszystko dla przywrócenia stosunków dyplomatycznych pol-
sko-sowieckich.

W Moskwie coraz wyraźniej wysuwane jest żądanie stworzenia „nowego rządu polskiego”, który by 
zgodził się na roszczenia terytorialne. Prasa amerykańska stwierdza ze swej strony, że rządy Wielkiej 
Brytanii i Stanów Zjednoczonych odrzucają dyskusję o sprawie granic przed ukończeniem wojny.

Min. Eden oświadczył, co następuje:
„Pragnę zwrocie uwagę na cynizm, który pozwa-

la hitlerowskim mordercom setek tysięcy niewin-
nych Polaków i Rosjan zrobić użytek z opowiadania 
o masowym mordzie w próbie zakłócenia jedności 
Sojuszników.

„Od początku rząd brytyjski uczynił wszystko, 
aby Przekonać zarówno Polaków jak i Rosjan, by 
nie pozwolili nawet na pozorne powodzenie tych in-
tryg niemieckich.

„Rząd brytyjski nie pragnie obarczać winą za to 
wydarzenie nikogo innego poza wspólnym wrogiem.

„Jego jedynym pragnieniem jest, by te różnice 
zostały wyrównane możliwie najszybciej, aby sto-
sunki między Związkiem Sowieckim a Polską zo-
stały przywrócone do tej podstawowej współpracy, 
jaka została ustanowiona przez marsz. Stalina i gen. 
Sikorskiego i która okazała się tak korzystną dla 
sprawy Zjednoczonych Narodów i tak doniosłą dla 
przyszłej pomyślności Europy.

„Rząd brytyjski współdziała najściślej z rządem 
St. Zjednoczonych. Oba rządy ufają, że polityka 
która doprowadziła do polsko-sowieckiego układu 
z 30 lipca 1941, znowu uwieńczona będzie powo-
dzeniem.

„Jedna rzecz jest pewna. Niemcy nie powinni łu-
dzić się, że ich intrygi osłabią skombinowaną ofen-
sywę sojuszników lub też rosnący opór podbitej lud-
ności Europy”.

Poseł socjalistyczny Cocks zwrócił się z zapyta-
niem, czy Foreign Office był poinformowany przez 
rząd polski o zamiarze zwrócenia się do Czerwonego 
Krzyża. Min. Eden odpowiedział:

„Istnieje cały szereg możliwych pytań, na któ-
re mógłbym odpowiedzieć, ale uważam, że najlep-
sze, co mogę zrobić, to przypomnieć Izbie, iż w tej 
sprawie im mniej się będzie mówiło, tym szybciej 
osiągnie się rezultat”.

Zgodnie z tą zasadą prasa brytyjska również i wczoraj 
nie wiele miejsca poświęciła zagadnieniu polsko-so-
wieckiemu, nadal natomiast szeroko opisuje uroczysto-
ści trzeciomajowe. Wszystkie dzienniki cytują prze-
mówienie P. Prezydenta R.P., uwypuklając zwłaszcza 
ustępy, które podkreślają legalność rządu i fakt, że 
rząd „nie czerpie swej władzy z uznania obcych, ale 
z naszych polskich praw zasadniczych”.

MOSKWA CHCE ZMIAN  
W RZĄDZIE POLSKIM

„Daily Express” nadal prowadzi kampanię na rzecz 
zmian w rządzie polskim. Dziennik ten twierdzi — nie 
wiadomo na jakiej podstawie — że „rozważana jest 
możliwość rozległych zmian w rządzie polskim”. Dono-
sząc o rozmowie ambasadora brytyjskiego w Moskwie 
z kom. Mołotowem i zapowiadając rozmowę ambasado-
ra ze Stalinem, dziennik ten dodaje: „Nie ulega wątpli-
wości, że Stalin nie wznowi stosunków dyplomatycz-
nych z rządem polskim w Londynie w jego obecnym 
składzie”.

STANOWISKO  
„DAILY EXPRESSU”

„Daily Express” jest też jedynym bodaj pismem, 
które podaje nową wypowiedź sowiecką, domagającą 
się „utworzenia nowego rządu polskiego”.

Według wersji podanej przez „Daily Express”, 
nowa wypowiedź sowiecka pomija zupełnie sprawę 
katyńską i bez osłonek wysuwa sprawę granic. Mo-
skwa domaga się ni mniej, ni więcej jak tylko utwo-
rzenia nowego rządu, któryby „odrzucił wszelką 
politykę zmierzającą do panowania i nad ludno-
ścią ukraińską i białoruską wbrew ich woli” i któ-
ryby „dążył do przyjaznego załatwienia sprawy gra-
nic”.
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„ZŁA POLITYKA”

PAT. Nowy York.
Elmer Dawis, Kierownik Amerykańskiego Office 

of War Information (ministerstwa informacji) poświę-
cił znaczną część swej tygodniowej pogadanki radio-
wej transmitowanej przez wszystkie rozgłośnie, kry-
zysowi polsko-sowieckiemu.

Omówiwszy obecną sytuację, w której zagadnie-
nie granic, wobec niemieckiej okupacji spornych te-
rytoriów, jest nieaktualne oraz zaatakowawszy „eks-
tremistów polskich”, którzy „zrujnowali już Polskę 
w osiemnastym wieku”, Dawis mówił dalej:

„Rosjanie pochopnie zerwali stosunki z Polską uży-
wając w swej nocie gwałtownego języka, który trudno 
wytłumaczyć. Jeżeli Stalin pragnie pojednania, musi 
znaleźć jakąś wspólną płaszczyznę z Polską. Bez wąt-
pienia złą jest jego polityka podważania pozycji Sikor-
skiego — najrozumniejszego z polskich przewódców. 
Jeżeli, jak krążą niesprawdzone pogłoski, Rosjanie 
pragną stworzyć w Moskwie konkurencyjny rząd pol-
ski, złożony z ich ideowych towarzyszy, to dałoby to 
więcej korzyści Hitlerowi, a zaszkodziłoby Rosji bar-
dziej, niż marzyć mogliby kiedykolwiek hitlerowscy 
propagandziści”.

UDERZAJĄCY KONTRAST

Nowy York. PAT. Anna Mac Cormick pisze na ła-
mach „New York Times”:

„Istnieje uderzający kontrast między przemówie-
niem Stalina w dniu 1 maja, a rozkazem dziennym 
dla Armii Czerwonej z lutego. Kontrast ten wyraża się 
w nowym tonie, jaki przyjęła prasa rosyjska. „Prawda” 
z entuzjazmem pisze o braterstwie z Wielką Brytanią 
i narodami miłującymi wolność. Ta zmiana tonu, któ-
ra nastąpiła po zerwaniu z Polską, nie jest wcale tak 
dziwna, jakby się mogło zdawać. W ostatnich dniach 
miało miejsce kilka szczerych rozmów na temat utrzy-
mania jedności w obozie Aliantów i Stalin udzielił od-
powiedzi w swym ostatnim wystąpieniu. Kremlowi 
dano wyraźnie do zrozumienia, że konkurencyjny 
rząd polski w Moskwie nie zostałby uznany.

Orędzie Churchilla z okazji polskiego święta na-
rodowego przypomina Polsce, że chwila uwolnienia 
jej staje się bliższa w wyniku wysiłków Narodów 
Sprzymierzonych w ciągu minionego roku, a jedno-
cześnie zapewnia Polaków, że ofiary poniesione przez 
nich zostaną ukoronowane wskrzeszeniem wielkiej 
i niepodległej Polski...

To oświadczenie Churchilla nie przesądza sprawy, 
granic, ani też nie zamyka drogi do rekonstrukcji rzą-
du polskiego. Oświadczenie Churchilla w odpowied-
niej chwili podkreśliło powagę zainteresowania Wiel-
kiej Brytanii przyszłością Polski.

Być może, że Stalin przemówił serdecznie do Alian-
tów teraz dlatego, że zdaje sobie sprawę, że zerwanie 
z Polską, zostało nie zdyskontowane przez Niemców.

Nie jest to powód jedyny. Przemówienie Stalina po-
twierdza przypuszczenie, że Hitler nie wyzyskiwałby 
sprawy Polski, gdyby był przekonany o niemożliwości 
odrębnego pokoju z Rosją. Zwrot użyty przez Stalina 
o bezwarunkowym poddaniu jest bardziej znamienny, 
niż wszelkie serdeczności, gdyż znaczy on, że Niemcy 
zostaną pobite. Stalin nie sądzi, że będzie musiał nadal 
bić się sam, dlatego też jego mowa świadczy nie tylko 
o zmianie tonu, lecz jest znamienna dla obecnej sytu-
acji wojennej”.

ROZSĄDNE STANOWISKO

Nowy York. PAT. — Niedzielny „New York Times” 
w artykule wstępnym wskazuje na wysiłki Aliantów, 
dotyczące załatwienia konfliktu polsko-sowieckiego 
i wyraża zadowolenie, że rządy brytyjski i amery-
kański zapewniły, iż przed ukończeniem wojny żadne 
rozstrzygnięcia w sprawach granic nie będą uznawane. 
Ścisła współpraca Wielkiej Brytanii i Ameryki w spra-
wie konfliktu polsko-sowieckiego jest jedynie jasnym 
momentem w tym zagadnieniu.

Istotą sprawy jest spór o granice i taki spór jest 
przedwczesny, gdy obszary sporne znajdują się w rę-
kach niemieckich. W tych okolicznościach rządy — 
brytyjski i amerykański zajęły jedyne rozsądne 
stanowisko, pozostawiając sprawę granic w takim 
stanie, jaki istniał w chwili podpisywania anglo-

-rosyjskiego paktu wzajemnej pomocy z 26 maja 
1942 i rosyjsko-amerykańskiego o pomocy wojennej 
z 11 czerwca 1942 r. W paktach tych zgodzono się, by 
odroczyć kwestię granic do chwili właściwej i wów-
czas dopiero rozwiązać ją zgodnie z duchem Karty 
Atlantyckiej.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 104 z 5 maja, s. 1, 4.
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Nowym czynnikiem w konflikcie rosyjsko-polskim jest oświadczenie Stalina, złożone korespondentowi 
„Times’a”, że pragnie niepodległej i silnej Polski i proponuje on na okres powojenny sojusz przeciw Niem-
com.

Gen. Sikorski zajął stanowisko w oświadczeniu dla „New York Times” zapewniając, że pomimo wszyst-
ko rząd polski gotów jest udzielić pozytywnej odpowiedzi na wszelką inicjatywę sowiecką, zgodną z intere-
sami Państwa Polskiego. W oświadczeniu gen. Sikorskiego nacisk został położony na sprawę losu Polaków 
w Rosji, które to zagadnienie pomija się w oświadczeniach sowieckich.

W Londynie i Waszyngtonie panuje przekonanie, 
że w sytuacji nastąpił zwrot ku lepszemu.

„The Scotsman” donosi z Londynu, że „tempera-
tura w sporze rosyjsko-polskim opada”. „The Scot-
sman” notuje jako oznaki odprężenia, że „wiadomym 
stało się, iż rząd sowiecki zwrócił się do ambasadora 
polskiego w Kujbyszewie, aby nie śpieszył się z wyjaz-
dem” oraz że miarodajne koła rosyjskie dały do zro-
zumienia, iż nie zamierzają tworzyć konkurencyjnego 

„rządu polskiego” w Moskwie, co potwierdza zresztą 
prasa amerykańska.

OŚWIADCZENIE 
GENERAŁA SIKORSKIEGO

Stanowisko gen. Sikorskiego, wyrażone w wywia-
dzie udzielonym wczoraj amerykańskiemu dzienniko-
wi „New York Times” — brzmi następująco:

„Słowa premiera Stalina odpowiadają poglądom, 
które wyraził wobec mnie w czasie mego pobytu 
w Moskwie w 1941 r. Istotnie Niemcy byli od wieków 
wspólnym i nieubłaganym wrogiem zarówno Pola-
ków jak i Rosjan.

Naród Polski jest gotów w dalszym ciągu do przyja-
znego ułożenia swych stosunków z Rosją i to na pod-
stawie sojuszu skierowanego przeciw Niemcom.

„Trudno mi atoli nie zachować rezerwy, nawet 
wobec tak przychylnego oświadczenia premiera 
Stalina, w momencie, w którym ambasador polski 
opuszcza Rosję i masy ludności polskiej w ZSRR 
zostają pozbawione opieki i pomocy swego rządu.

„Mimo tego jednak i mimo wielu innych faktów 
rząd polski jest gotów dać pozytywną odpowiedź 
na każdą sowiecką inicjatywę, która będzie zgodna 
z interesami Państwa Polskiego, określonymi w na-
szej wspólnej deklaracji z 4 grudnia 1941 i w moim 
przemówieniu z 4 maja 1943 r.” 

Deklaracja premiera Stalina, o której wspomnieli-
śmy na wstępie i która wywołała zacytowane przez nas 
oświadczenie gen. Sikorskiego, zawarta jest w pisem-
nej odpowiedzi, jaką Stalin udzielił na dotyczące sto-

sunków polsko-rosyjskich dwa pytania korespondenta 
,,Times’a” w Moskwie.

Odpowiedź na pytanie „Czy rząd sowiecki życzy 
sobie silnej i niepodległej Polski po zniszczeniu Nie-
miec hitlerowskich” brzmiała: „Ponad wszelką wąt-
pliwość — tak”.

Drugie pytanie brytyjskiego korespondenta zostało 
sformułowane w następujący sposób:

„Na jakich podstawach, według pańskiej opinii, po-
winny być oparte powojenne stosunki pomiędzy Pol-
ską a Rosją Sowiecką?”

Na pytanie to premier Stalin odpowiedział: „Na 
solidnej podstawie dobrych stosunków sąsiedzkich 
i wzajemnego szacunku albo też — jeżeli naród pol-
ski będzie sobie tego życzył — na podstawie przy-
mierza, przewidującego wzajemną pomoc przeciwko 
Niemcom, jako głównym wrogom Związku Sowiec-
kiego i Polski”.

Korespondent „Times’a”, który otrzymał zacyto-
waną powyżej odpowiedź, podkreśla w swym ko-
mentarzu, że stanowisko Stalina jest niewątpliwie 
znacznym postępem w kierunku naprawy wzajem-
nych stosunków między Polską, a Rosją Sowiecką.
Zaznaczając, że Rosja nie chce chaosu na zachód od 
swych granic, korespondent ten stwierdza, że „gdy 
czerwona armia osiągnie granice sowieckie, będzie le-
żało w interesie Rosji... powstanie silnej i niepodległej 
Polski — odrodzenie państwa, które, będzie świado-
mym, gdzie znajduje się jego prawdziwy wróg, a gdzie 
przyjaciel”.

Deklaracja Stalina spotkała się, jak widać z pierw-
szych ech, z przychylnym przyjęciem w krajach anglo-
saskich. ,,Jest ona jasna, mocna i wykazuje szlachetną 
intencję współpracy między narodami” — oświadczył 
senator Connally, przewodniczący amerykańskiego 
komitetu stosunków międzynarodowych. Charaktery-
stycznie brzmi również komentarz p. Bloom’a, prze-
wodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Izby Re-
prezentantów: „Mam nadzieję, że Rosja pozwala na 
silny i niepodległy rząd polski. Jeżeli tak, należy się 
Stalinowi pochwała”.
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,,New York Times” w swym komentarzu podkre-
śla, że deklaracja Stalina jest „po pierwsze dowodem, 
że przywódcy sowieccy liczą się z opinią publiczną 
Stanów Zjednoczonych, po drugie zaś wskazuje ona, 
że ten przyjazny sąsiad, którego prasa rosyjska żą-
dała od czasu zerwaniu stosunków z Polską, ma 
być nie słabym państwem, podległym Związkowi 
Sowieckiemu, ale silną i niepodległą Polską”.

Brak jeszcze komentarzy prasy brytyjskiej i amery-
kańskiej do oświadczenia gen. Sikorskiego. Wczoraj-
sza prasa popołudniowa zamieszcza je na naczelnych 
miejscach, podkreślając dobrą wolę Polski w podjęciu 
stosunków polsko-sowieckich, na czym tak zależy ca-
łej opinii państw sprzymierzonych.

MOSKWA NIE TWORZY  
„RZĄDU POLSKIEGO”

Pisma amerykańskie zajmują się nadal pogłoskami, 
dotyczącymi stworzenia w Moskwie „rządu” polskiego, 
które powstały na tle znanego artykułu Wasilewskiej 
i są propagowane w Wielkiej Brytanii przez komuni-
styczny „Daily Worker”. Londyński korespondent ame-
rykańskiego pisma „P. M.” Frederick Kuh pisze:

„Wielka Brytania otrzymała specjalne zapewnienie 
w Moskwie, że rząd sowiecki nie zamierza zachęcać do 
powstania konkurencyjnego rządu polskiego na ziemi 
rosyjskiej. Zapewnienie to usunęło niepewność, która 
kłopotała rząd brytyjski i dręczyła Polaków w Wiel-
kiej Brytanii.

„Przypuszcza się, że zapewnienie to złożył sam Majski 
rządowi brytyjskiemu, który przekaże je Sikorskiemu 
przed jego wyjazdem do Iraku. Sikorski w czasie 
swego pobytu na Środkowym Wschodzie będzie 
prawdopodobnie konferował z ambasadorem Ro-
merem. Podkreśla się jednak, że Majski uzupełnił swą 
deklarację stanowczym oświadczeniem, że Rosja na-
dal odmawiać będzie podjęcia na nowo stosunków 
z rządem Sikorskiego lub każdym innym rządem 
polskim, nieprzyjaznym Sowietom. Tymczasem za-
warto ograniczony rozejm między wydawnictwami 
polskimi i rosyjskimi, które od miesięcy już walczą 
ze sobą, a od chwili zerwania stosunków skakały so-
bie do gardła”.

„Soviet War News” umieścił na naczelnym miejscu 
artykuł Wasilewskiej drukowany w „Izwiestiach”, co 
poruszyło najwyższe czynniki brytyjskie, które zako-
munikowały swe niezadowolenie rządowi sowieckie-
mu. Odpowiedź sowiecka wspomina o gwałtownych 
artykułach antysowieckich, które pojawiały się w licz-
nych pismach polskich. Przypuszcza się jednak, że Ro-
sjanie dali nowe przyrzeczenie, iż „Sowiet War News” 
przerwie swą kampanię, jeżeli wydawnictwa polskie 
w W. Brytanii prze staną atakować Sowiety...

„Dotychczasowy rozwój wypadków nie stwarza wi-
doków na przy wrócenie stosunków polsko-sowieckich. 

Wydaje się jednak, że jest to pierwszy krok, który może 
doprowadzić do zahamowania sporu i w ten sposób 
przyczyni się do zmniejszenia jego napięcia”.

KTO OBEJMIE OPIEKĘ NAD POLAKAMI?
Innym zagadnieniem, którym interesuje się prasa 

amerykańska jest kwestia interesów polskich. Spra-
wie tej poświęca swą depeszę Gordon Lenox, kore-
spondent „New York Post”.

„Powstaje pytanie, kto w okresie zawieszenie stosun-
ków przejmie interesy polskie na terenie Rosji. Stany 
Zjednoczone nie są skłonne do podjęcia się tego za-
dania, które pociąga wiele trudności i pracy w związku 
z obecną sytuacją i losem dawnych obywateli polskich, 
którzy znaleźli się na ziemiach sowieckich. Gdyby Sta-
ny Zjednoczone stanęły na stanowisku, że ambasador 
Standley nie powinien podjąć się reprezentowania inte-
resów polskich w Rosji — oczekuje się, że zostaną one 
poruczone przedstawicielowi któregoś z państw neu-
tralnych — prawdopodobnie Szwecji”.

NARZEKANIA „DAILY WORKER”
Wiele interesujących rzeczy można dowiedzieć się 

z organu komin ternu na W. Brytanię „Daily Worke-
r’a”. Pismo to, pałające nienawiścią do Polski, jest 
jedynym dziennikiem angielskim, który nie stosuje 
się do apelu min. Edena o umiar w komentarzach 
na temat sporu polsko-sowieckiego.

„Daily Worker” bardzo gwałtownie zaatakował Ede-
na za jego oświadczenie. Komuniści mieli pretensje do 
min. spraw zagranicznych za jego bezstronność i od-
mowę zajęcia stanowiska po tej czy tamtej stronie. 

„Daily Worker” ostro zaatakował też gen. Sikorskie-
go za jego przemówienie do Kraju.

Wczoraj „Daily Worker” wystąpił z ciekawą rewe-
lacją. Oto cenzura brytyjska zakazała koresponden-
towi sowieckiej urzędowej agencji „Tass” przetele-
grafowania do Moskwy artykułów „Daily Worker” 
przeciw Edenowi i Sikorskiemu.

Wynika z tego, że cenzura brytyjska nie chce, by 
czytelnicy prasy sowieckiej byli wprowadzeni w błąd 
przez cytowanie głosu „Daily Worker’a”, jako głosu 
opinii brytyjskiej.

Jednocześnie „Daily Worker” atakuje gwałtownie 
rząd brytyjski za odmowę ograniczenia swobody prasy 
polskiej w W. Brytanii. Organ kominternu twierdzi, że 
poprzednio rząd brytyjski głosił, iż „nie posiada moż-
liwości” ograniczenia swobody prasy polskiej. Oneg-
daj oficjalnie poinformowano sprawozdawcę pisma 
komunistycznego, że rząd brytyjski ma możność 
interwencji, ale nie zamierza zrobić z niej użytku.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 106 z 7 maja, s. 1, 4.
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(a.b.) Przeszło 10 dni trwa już kryzys w stosunkach 
polsko-sowieckich. I może nie jest za wcześnie na pró-
bę prowizorycznego bilansu.

Prowizorycznego — bo nikt dziś powiedzieć nie 
potrafi, jak wypadki dalej się rozwiną. Wszystko teraz 
zależy od Sowietów, które powzięły inicjatywę zerwa-
nia i które muszą z kolei uczynić krok ku usunięciu 
przyczyn konfliktu.

Ale choć przyszłość jest jeszcze osłonięta mrokiem 
tajemnicy, można już teraz powiedzieć, że przesile-
nie ostatnich dni przyczyniło się w pewnej mierze do 
oczyszczenia atmosfery. Choroba, która toczyła orga-
nizm Zjednoczonych Narodów, przez długi czas tajo-
na, została ujawniona; ustalona została jej diagnoza. 
I w ten sposób możliwe jest jej uleczenie.

W ciągu tych dziesięciu dni opinia brytyjska i ame-
rykańska zrozumiała bardzo wiele. Mowy, wypowie-
dziane przez Prezydenta Rzplitej i Naczelnego Wodza 
wysunęły wobec świata zasadnicze nasze postulaty. 
A rocznica 3 Maja pozwoliła narodom sojuszniczym 
na zadokumentowanie swych prawdziwych uczuć wo-
bec Polski.

W bilansie kryzysu można już dziś pominąć, jako 
mało istotny, fakt, że prasa brytyjska i amerykańska 
nie okazała zrozumienia dla apelu do Czerwonego 
Krzyża. Ważne jest, że sumienie świata zostało wstrzą-
śnięte. Narody Sojusznicze dowiedziały się o strasznej 
tragedii i choć nic mogą u wierzyć, że mord popełnio-
ny mógł być przez Rosjan, to jednak lepiej rozumieją 

obowiązek ratowania tych, których uratować można. 
Zdają sobie sprawę z tego, że nie jest to już tylko obo-
wiązek wobec Polski, ale że leży to w interesie wszyst-
kich Sojuszników.

Opinia światowa zrozumiała też, że u źródła kon-
fliktu jest sprawa granic. Zmusi ją to do głębszego za-
stanowienia się nad całokształtem tego problemu i choć 
liczyć się trzeba z wieloma uprzedzeniami i z wielu błę-
dami rozumowania, to jednak w końcu zdrowo myślący 
ludzie muszą zrozumieć, że „silna i niepodległa Polska”, 
której konieczność uznają wszyscy, nawet Stalin, jest 
nie do pomyślenia bez całości swych ziem wschodnich.

Przesilenie wreszcie musiało uświadomić opinię an-
glosaską o tym, że wobec Rosji, tak jak wobec Niemiec 
naród polski jest absolutnie jednomyślny, że za rządem 
stoi cały naród — cały Kraj. I że — jak stwierdził Na-
czelny Wódz — postawa ponad 30 milionowej ludno-
ści na tyłach wroga nie jest bez znaczenia dla wyniku 
wojny. Głosy brytyjskie i amerykańskie z okazji 3 maja 
świadczą zaś najlepiej, że wszelkie próby, z jakiejkol-
wiek strony, osłabienia pozycji rządu Rzplitej, czy też 
pokłócenia go z Sojusznikami zachodnimi — nie dały 
najmniejszego rezultatu.

Moralnie Polska wychodzi wzmocniona z obecnego 
przesilenia.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 106 z 7 maja, s. 1.

Podczas gdy oświadczenia Stalina i gen. Sikorskiego wywołały w opinii anglo-amerykańskiej nowe 
nadzieje na załatwienie sporu polsko-rosyjskiego, wczoraj rząd sowiecki wprowadził do sytuacji nowe 
elementy, formułując szereg nieuzasadnionych zarzutów pod adresem Polski. Wicekomisarz spraw 
zagr. Wyszyński w obszernym oświadczeniu wysunął zarzuty, jakoby dyplomaci i wojskowi polscy 
w Rosji rozwijali propagandę antysowiecką, jakoby dyplomaci nasi uprawiali szpiegostwo i jakoby 
rząd polski odmówił użycia wojska polskiego na froncie rosyjskim.

Wyszyński oświadczył również, że następny krok należy do rządu polskiego.
Oświadczenie to zmierza niewątpliwie do podważenia postulatów polskich w sprawie zwolnienia Pola-

ków z Rosji, które trafiły do przekonania opinii anglosaskiej, jak również jest polemiką ze stanowskiem 
rządów Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, według których następny krok ku pojednaniu powinna 
zrobić Moskwa.

Wieczorem radio brytyjskie przyniosło wiadomość, że gen. Sikorski i min. Raczyński konferowali z min. 
Edenem. Konferencja ta pozostaje niewątpliwie w związku z wystąpieniem komisarza Wyszyńskiego.
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Nowym elementem w zatargu polsko-rosyjskim 
są oskarżenia, rzucone pod adresem rządu polskie-
go przez rosyjskiego zastępcę komisarza spraw za-
granicznych — Wyszyńskiego.

Na wczorajszej konferencji prasowej dla dzienni-
karzy w Moskwie, Wyszyński sformułował szereg 
oskarżeń pod adresem rządu polskiego.

Działania skierowane przeciw Rosji Sowieckiej 
prowadzone były — według Wyszyńskiego — przez 
Polaków „których zadaniem była akcja pomocy dla ro-
dzin polskich, ewakuowanych z terenów zajętych przez 
Niemców”.

„Wielu przedstawicieli polskich, ich współpracow-
ników i mężów za ufania” — mówił dalej Wyszyński 
— „zamiast wypełniać swe obowiązki, działało przeciw 
Związkowi Sowieckiemu. Winni zostali przekazani 
sądom.

„Wśród ludzi zaangażowanych w tej wrogiej akcji byli 
współpracownicy polskiej ambasady, która ją prowadzi-
ła. Szef polskiej misji wojskowej — gen. Wolikowski 
został ostatnio usunięty.

Z innych nazwisk Wyszyński wymienił radców i se-
kretarzy ambasady — Arieta, Heitzmana, Słowikow-
skiego, Załęskiego, Gruję — oskarżając ich wszyst-
kich o działania wywrotowe przeciw Sowietom.

Oskarżeni zawinili głównie — zdaniem Wyszyń-
skiego — chwaleniem ataków niemieckich i „rozsie-
waniem defetystycznych i prowokacyjnych plotek 
o Czerwonej Armii”. Większość z nich „przyznała 
się do tego przed sądem” — czym oczywiście by-
najmniej nie jesteśmy zaskoczeni, wiedząc tak wiele 
o sądach sowieckich.

Ani rząd polski, ani polskie dowództwo — jak się 
dalej okazuje z tych zadziwiających wywodów Wy-
szyńskiego — nie żądały dalszej ewakuacji wojska 
polskiego. „Wszystkie twierdzenia o tym, że władze ro-
syjskie utrudniały ewakuację, polskich żołnierzy lub 
ich rodzin — są kłamstwem”.

Nie mniej przewrotnie, niż poprzednie — brzmi 
również ostatnie oskarżenie Wyszyńskiego, dotyczą-
ce użycia polskich sił zbrojnych. Wyszyński — nie-
zgodnie z prawdą — zarzucił rządowi polskiemu, iż 
nie zgodził się na użycie armii polskiej na froncie 
rosyjskim. Odmowę tę złożyć miał w sposób formalny 
gen. Sikorski w dn. 7 lutego 1942. Polskie siły zbrojne, 
zorganizowane przy pomocy rosyjskiej miały być posła-
ne do akcji. — Polacy jednak — zdaniem Wyszyńskie-
go — zaproponowali taki sposób ich użycia, który z góry 
wykluczał udział w walce.

Ogólnie oświadczenie Wyszyńskiego jest trzecim 
etapem gry, prowadzonej w ostatnich tygodniach 
przez Sowiety. Pierwszym z nich było zerwanie sto-
sunków dyplomatycznych, drugim deklaracja Stali-
na, która wywołała w opinii brytyjskiej, omawianą 
przez nas poniżej, falę optymizmu.

Oświadczenie to wymaga szczegółowego omówie-
nia i powrócimy do niego. Poza jednak oskarżeniami, 
których nikt nie potraktuje poważnie — na pierwszy 
rzut oka wysuwają się dwa momenty. W odpowiedzi 
na jedno z pytań Wyszyński kategorycznie zaprzeczył 
pogłoskom o projektach stworzenia rządu polskie-
go w Moskwie. Po drugie zaś Wyszyński zakończył 
swe przemówienie stwierdzeniem, że „teraz jest kolej 
na podjęcie kroków przez rząd polski”.

Z tego ostatniego stwierdzenia wynika, że Rosji nie 
jest faktycznie wygodna sytuacja w jakiej się ostat-
nio znalazła. Po sformułowaniu postulatów rządu 
polskiego i przychylnym przyjęciu ich przez opi-
nię państw anglosaskich — oczekiwano zajęcia wo-
bec nich przez Rosję jakiegoś wyraźnego stanowiska. 
Tymczasem Rosjanie twierdzą, że z ich strony jest 
wszystko w porządku, że rząd polski nie chciał wy-
jazdu z Rosji owych „ewakuowanych” Polaków i za-
miast opiekować się nimi, zajmował się szpiegostwem, 
że rząd polski przez odmowę wspólnej walki utrudnił, 
a nawet uniemożliwił porozumienie. Niech więc w tej 
sytuacji tłumaczą się sami Polacy.

To stanowisko niewątpliwie utrudni dalszy roz-
wój sytuacji, należy się jednak pocieszyć, że — jak 
to się już niejednokrotnie w naszych stosunkach 
z Rosją okazało — kłamstwo ma krótkie nogi.

FALA OPTYMIZMU W PRASIE

Krótka deklaracja Stalina w sprawie stosunku do 
Polski i opublikowane kilka godzin później oświad-
czenie Sikorskiego — są w tej chwili przedmiotem 
najżywszego zainteresowania opinii brytyjskiej 
i amerykańskiej.

Mimo, że jak wynika z reakcji gen. Sikorskiego, rząd 
polski zajmuje stanowisko, które moglibyśmy nazwać 
wyczekującym, a swą odpowiedź na ewentualną sowiec-
ką inicjatywę pojednania uzależnia od realizacji postu-
latów, sformułowanych w deklaracji z 4 grudnia 1941 
i w przemówieniu gen. Sikorskiego z 4 maja b.r. — pra-
sę brytyjską ogarnęła fala optymizmu i twierdzi się, że 
pojednanie to może już wkrótce nastąpić.

Ujmując ogólnie głosy prasy brytyjskiej, dotyczą-
ce stosunków polsko-rosyjskich — należy podkreślić 
wyraźną zmianę ich tonu. Nastąpiła ona w ciągu ostat-
nich kilku dni i wyraża się przede wszystkim w doce-
nianiu głębszego podłoża zatargu polsko-sowieckie-
go, który poprzednio próbowano tłumaczyć wyłącznie 
diabelskimi machinacjami Goebbelsa.

Innym, nie mniej ważnym momentem są pewne 
akcenty krytycyzmu w stosunku do polityki rosyj-
skiej, którą coraz wyraźniej obciąża się częścią od-
powiedzialności za wybuch obecnego zatargu.

Optymizm, o którym wspomnieliśmy na wstępie, 
dotyczy nie tylko stosunków polsko-rosyjskich, lecz 
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obejmuje organizację całego obozu Sprzymierzonych. 
Wiele organów prasy brytyjskiej stoi na stanowisku, 
że zatarg polsko-rosyjski oświetlił szereg niedomagań 
w ustroju tego obozu i obecnie — szczególnie w związ-
ku ze zbliżającymi się rozstrzygnięciami wojennymi — 
nadarza się dogodny moment do ich usunięcia.

KONFERENCJA  
ROOSVELT — STALIN

Według informacji, które nadeszły wczoraj wieczo-
rem, prezydent Roosevelt w czasie wczorajszej konfe-
rencji prasowej w Białym Domu potwierdził wiado-
mość o wyjeździe amb. Daviesa do Moskwy. Davies 
był ambasadorem St. Zjednoczonych w Moskwie w la-
tach 1936 — 1938. Należy zaznaczyć, że swoje wspo-
mnienia z pobytu w Rosji ujął w bardzo prorosyjskiej 
książce „Misja do Moskwy”. Książka ta posłużyła 
ostatnio jako scenariusz do filmu, który nabrał wiel-
kiego rozgłosu w Ameryce.

Zapowiedź tych możliwości widzi „Times” w ocze-
kiwanym wyjeździe do Moskwy byłego ambasadora 
amerykańskiego Daviesa. Ma on zorganizować konfe-
rencję Roosevelt — Stalin i — jak zaznacza ,,Times” 
— nie jest wykluczone, że w konferencji tej wziąłby 
również udział prem. Churchill.

„Times” również optymistycznie zapatruje się na roz-
wój stosunków polsko-sowieckich, chociaż zaznacza 
„że istnieją sprawy o palącym znaczeniu dla Pola-
ków, które nie zostały wspomniane w liście Stalina”.

„Times” stoi jednak na stanowisku, że zarówno list, 
jak i 1-majowe oświadczenie Stalina, daje szersze pole 
dla zbadania warunków, na których możnaby zbudować 
nowe podstawy porozumienia polsko-rosyjskiego”.

Inną trudnością, którą wymienia wczorajszy „Times” 
jest fakt, że Stalin w swym oświadczeniu nie wspo-
mina o rządzie polskim, a tylko o „przyszłości Pol-
ski i ludu polskiego”.

Na pewne trudności zwraca również uwagę kore-
spondent dyplomatyczny „Press Association”, który 
podkreśla momenty oświadczenia gen. Sikorskiego, 
dotyczące wyjazdu ambasadora Romera z Rosji oraz 
sprawę pozostawienia bez opieki miliona Polaków.

PRZYNY ZATARGU

Artykuł wstępny wczorajszego „Glasgow Herald” 
dzieli optymizm innych pism co do dalszych losów 
stosunków polsko-sowieckich — daje jednak wyraź-
nie do zrozumienia, że obietnica silnej i niepodległej 
Polski nie usuwa jeszcze przyczyn zatargu.

„Trzeba bowiem uznać — pisze „Glasgow He-
rald” — że stosunki między rządami polskim 
i rosyjskim psuły się na długo przed gwałtownym 
i otwartym sporem, który wywołało twierdzenie 

Niemców o odnalezieniu pod Smoleńskiem tysięcy 
pomordowanych oficerów polskich. Traktat, który 
rząd Sikorskiego... zawarł z Rosją Sowiecką w 1941 
nie wspominał o wschodnich granicach Polski, ani 
o wielkich obszarach... okupowanych przez wojska 
sowieckie we wrześniu 1939. Był on jednak uzupeł-
niony porozumieniem w sprawie zwolnienia wiel-
kiej liczby Polaków, zesłanych w głąb Rosji... Polacy 
stali oficjalnie na stanowisku, że w świetle nowego 
traktatu granice przedwojenne były nadal praw-
nie ważne i działalność polskiej ambasady wśród 
deportowanych trwała, mimo — jak się wydaje — 
trudności. Ostatnio jednak wyglądało, jakby na-
stąpiła zmiana w polityce sowieckiej. Wstrzymano 
wyjazdy Polaków z Rosji do Persji… i pozostałych 
poczęto traktować, jako obywateli sowieckich. 
W Moskwie rozpoczęła się niebezpieczna kampania 
prasowa z powodu roszczeń polskiego rządu do jego 
dawnych terytoriów. W ten sposób zerwanie... stało 
się punktem kulminacyjnym... niefortunnego roz-
woju wypadków”.

„Chociaż granice Europy Wsch. nie są rzeczą 
uświęcona — twierdzi dalej „Glasgow Herald” — 
to jednak należy pamiętać, że zostały one ustalone 
za zgodą sowiecką, na zasadzie traktatu polsko-so-
wieckiego”. Poprawa pojednania polsko-rosyjskiego 
jest rzeczą niezwykle ważną. Do jego realizacji przy-
czyni się — zdaniem autora cytowanego artykułu ogól-
ne postanowienie, że jeżeli chodzi o państwa Sprzymie-
rzone, to granice z 1939 r. są formalnie ważne do 
czasu ich zmiany za ogólną zgodą.

Ton innych pism jest mniej więcej podobny. Wszę-
dzie podkreśla się wagę oświadczenia Stalina, które 
nazywa się „gestem”, „aktem dobrej woli” i t. p.

* * *
(Na str. 2 zamieszczamy streszczenia artykułów, 

które ukazały się w tygodnikach politycznych).

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 107 z 8 maja, s. 1, 4.
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Ważnym czynnikiem brytyjskiej opinii publicz-
nej są tygodniki polityczne, na ogół głębiej analizu-
jące zagadnienia, aniżeli prasa codzienna.

W stosunku do ubiegłego tygodnia można stwier-
dzić, że obecnie tygodniki, nawet skrajnie lewicowe, 
okazują więcej zrozumienia dla Polski.

Umiarkowany ,,The Spectator” w artykule p.t. 
„Stalin i Sikorski” wyraża nadzieję, że przywróco-
na będzie jedność frontu sojuszniczego. Podstawę dla 
przywrócenia normalnych stosunków widzi pismo 
w powrocie do układu polsko-rosyjskiego z 1941 i po-
zostawienia sprawy granic na okres powojenny. Pismo 
stwierdza, że takie jest też dążenie rządu brytyjskiego.

Omawiając z uznaniem mowę gen. Sikorskiego 
„Spectator” stwierdza, że polskie żądania zwolnienia 
rodzin żołnierzy polskich i sierot polskich oraz męż-
czyzn zdolnych do służby wojskowej, powinny być 
przedmiotem ,,poważnej i beznamiętnej dyskusji”. Pi-
smo zarazem wysuwa postulat, aby część wojsk pol-
skich została użyta na froncie wschodnim, co jakoby 
wpłynęłoby dodatnio na „opinię sowiecką”.

Skrajnie lewicowa ,,Tribune” w artykule wstępnym 
atakuje Edena, a nawet Churchilla. Źródło konfliktu 
pismo widzi w planie federacji polsko-czeskiej, któ-
ry niepokoi Sowiety. Pismo przypomina, że zarówno 
Churchil jak i rządy Polski i Czechosłowacji wypowie-
działy się za federacją środkowo-europejską i wzywa 
Churchilla oraz rząd czechosłowacki o wyparcie się 
tego planu.

Oczywiście te pobożne życzenia nie mogą liczyć 
na oddźwięk u Churchilla. W każdym razie warto za-
notować opinię ,,Tribune”, że pierwszym istotnym 
faktem jest niezaprzeczalna rozbieżność między 
Rosjanami, a brytyjską i amerykańską polityką we 
wschodniej Europie”.

,,Tribune” następnie przyznaje — zadając kłam 
twierdzeniom komunistycznym i sowieckim — że 
polska emigracja w W. Brytanii reprezentuje w pełni 
nastroje społeczeństwa polskiego. ,,Dawne partie poli-

tyczne od Narodowej Demokracji do Socjalistów dalej 
decydują w Kraju, gdyż kierują ruchem podziemnym”. 
Pismo stwierdza, że „rząd sowiecki liczył się z tym, 
gdy w 1941 zawarł układ z Sikorskim, a nie z członka-
mi ,,Związku Patriotów Polskich”.

,,Tribune” przeprowadza porównanie między ro-
kiem 1920, a obecną sytuacją. „W 1920 roku Lenin 
sądził, że Polska wewnętrznie dojrzała do rewolucji 
komunistycznej, która może być przyśpieszona przez 
zwycięstwa rosyjskie na polach walki. Lenin póź-
niej przyznał, że było to jednym z największych błę-
dów jego życia”. ,,Tribune” przypomina, że Sowiety 
zmobilizowały przeciw sobie polską klasę robotniczą 
i stwierdza, że obecna polityka Rosji wobec Polski 
musi spowodować reakcję narodową. ,,Dążąc do uda-
remnienia ,,kor donu sanitarnego” Rosja właśnie sama 
stwarza podatny grunt dla takiego kordonu”.

Inny tygodnik lewicowy „The New Statesman and 
Nation” zamieszcza dość mętne wywody. Pismo potę-
pia zdecydowanie propagandę komunistyczną przeciw 
Polsce i stwierdza, że ma ona charakter ,,dywersji”.

,,Polacy — oświadcza pismo — są zasadniczym 
elementem Zjednoczonych Narodów”. Jednocześnie 
jednakże pismo domaga się zmian w rządzie polskim.

Pismo to zapowiada, że podobne zagadnienie wy-
łoni się niebawem, jeśli chodzi o rząd jugosłowiański.

W innym artykule, omawiającym 3-majowe prze-
mówienie Prezydenta Rzplitej ,,The New Statesman 
and Nation” odrzuca zarówno polską koncepcję bloku 
narodów wschodniej Europy, jak też koncepcję ,,prze-
wództwa” czy ,,strefy wpływów” Rosji we wschodniej 
Europie.

Warto zaznaczyć, że wszystkie tygodniki za-
mieszczają listy do redakcji, popierające wyłącznie 
tezy polskie. Listy te zamieścimy w jednym z naj-
bliższych numerów”.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 107 z 8 maja, s. 2. 

(t. h.) Niespodziewane wystąpienie komisarza 
Wyszyńskiego, który na konferencji prasowej w Mo-
skwie rzucił pod dresem rządu polskiego szereg zdu-
miewająco niepoważnych oskarżeń — stwarza nową 
fazę w zatargu polsko-sowieckim.

Poprzednie fazy tego zatargu, poczynając od zerwa-
nia przez Rosję stosunków dyplomatycznych z Polską 
— układały się różnie i różne też wywoływały reak-
cje w obozie państw Sprzymierzonych. Sama decy-
zja zerwania stosunków obliczona była niewątpliwie 
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na zadanie Polsce potężnego ciosu w opinii Wielkiej 
Brytanii i Ameryki. Trzeba przyznać, że nastąpiła ona 
tak niespodziewanie i tak dobrze była wymierzona, że 
pierwsze wrażenia przez nią wywołane nie zawiodły 
oczekiwań Moskwy.

Drugą fazę stanowi zajęcie przez Polskę oficjalnego 
stanowiska, które określone zostało deklaracją rządu 
oraz mową gen. Sikorskiego z 4 maja b.r. Rzeczo-
wość stanowiska Polski, waga naszych argumentów, 
niezaprzeczalność postulatów, jakimi są żądanie gra-
nic z 1939 r. i zwolnienie Polaków znajdujących się na 
terenie Rosji — trafiły do przekonania społeczeństw 
anglosaskich. Zmiana tonu prasy brytyjskiej, która 
przestała obciążać Polskę wyłączną odpowiedzialno-
ścią za to częściowe rozbicie obozu Sprzymierzonych, 
a poczęła doszukiwać się winy również po stronie Rosji 
— jest tego najlepszym dowodem.

Następny etap — to list Stalina do korespondenta 
,,Timesa” wspominający o ,,silnej i niepodległej Pol-
sce” i oświadczenie generała Sikorskiego, stawiające 
sprawę na mniej ogólnikowej — bardziej konkretnej 
płaszczyźnie.

List Stalina wywołał w prasie brytyjskiej falę sil-
nego optymizmu i wiary w możliwość bliskiego po-
rozumienia. Uznano ogólnie, że nic nie może stać na 
przeszkodzie zwolnienia Polaków, znajdujących się 
w Rosji, a co do sprawy granic — zarówno opinia bry-
tyjska, jak i amerykańska stanęły na stanowisku, że 
nie przesądzając sprawy — Polska powinna przystąpić 
do konferencji pokojowej w granicach 1939 r.

W tej sytuacji z ust komisarza Wyszyńskiego padły 
owe nieobliczalne oskarżenia pod adresem rządu pol-
skiego i polskich placówek dyplomatycznych, mające 
podkopać zaufanie w obozie Sprzymierzonych. Reak-
cja na nie bardzo jednak rozminęła się z zamierzenia-
mi ich autorów, którzy w tym wypadku wyraźnie się 
przeliczyli. Prasa brytyjska w sposób mniej lub więcej 

dyskretny — potraktowała oświadczenie Wyszyńskie-
go jako dysonans, jako niepotrzebny wyskok, który 
z pewnością nie przyczyni się do wzmocnienia jedno-
ści Sojuszników. Wystarczy choćby przytoczyć opinię 
dziennika ,,The Times”, który nazywając to oświad-
czenie ,,wysoce spornym” twierdzi, że „większość lu-
dzi w Londynie czytało je ze zdumieniem i z żalem”.

Ten strzał chybił więc celu. Chybiło zresztą kilka 
poprzednich w związku z czym znana już naszym 
czytelnikom pani Wasilewska i mniej znany niejaki 
pan Berling, muszą „tymczasem ze smutkiem zrezy-
gnować ze swych skromnych aspiracji na stanowiska 
premiera i naczelnego wodza. Nie znaczy to jednak 
bynajmniej, by Sowiety zrażone niepowodzeniem, 
miały zrezygnować z dalszej strzelaniny. Musimy być 
na nią przygotowani, gdyż strzały padać będą gęsto 
i z różnych stron, a najrzadziej z przodu.

Czytelnicy, którzy pamiętają drukowany na tym 
miejscu, w okresie lasku katyńskiego, artykuł „Kulą 
w tył głowy” — tym łatwiej ocenią, że tym razem 
mowa jest o strzałach w przenośni. Ale po tym zerwa-
niu stosunków dyplomatycznych nastąpiła też i wojna 
w przenośni.

Zasady wojny nerwów — nie mówimy przez kogo 
wymyślonej, kopiowane są — nie mówmy również 
przez kogo — z doskonałością równą mistrzowi. 
W wojnie nerwów, podobnie jak w każdej innej no-
woczesnej wojnie, decyduje jakość sprzętu. Sprzętem 
wojny nerwów — są nerwy... jak sama nazwa wskazu-
je. Te zaś ratowały nas w ciągu ostatnich czterech lat 
w wielu sytuacjach — i teraz więc nie zawiodą.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 108 z 10 maja, s. 1.

Późnym wieczorem w piątek, rząd polski udzielił spokojnej i godnej odpowiedzi na fantastyczne oskar-
żenia sowieckie, które zostały również w sposób niedwuznaczny potępione przez prasę brytyjską.

Londyn i Waszyngton podzielają pogląd Polski, iż wystąpienie Wyszyńskiego nie ułatwi załatwienia 
sporu rosyjsko-polskiego. 

Tymczasem Sowiety uczyniły nowy krok, odsłaniający ich intencje, a mianowicie — jak doniosło radio 
brytyjskie — ogłosiły o stworzeniu „polskiej” dywizji w ramach czerwonej armii.

Personel ambasady polskiej opuścił już Kujbyszew.

Sobotnia prasa brytyjska potraktowała z dużą re-
zerwą niepoważne o oświadczenie Wyszyńskiego. 

Za wyjątkiem komunistycznego „Daily Worker” pi-
sma ogłosiły tylko krótkie streszczenia tego obszer-
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nego komunikatu. W ostatnich wydaniach dzienniki 
opublikowały odpowiedź polską (którą drukujemy na 
str. 3).

Opinię brytyjskich kół politycznych formułuje kore-
spondent dyplomatyczny ,,Times’a”, który, donosząc 
o rozmowie gen. Sikorskiego i min. Raczyńskiego z min. 
Edenem pisze: ,,Spotkanie to było dalszym ciągiem 
dyskusji zmierzających do załatwienia sporu, który 
wszystkie Zjednoczone Narody uważają za niepo-
trzebny ambaras w przededniu wielkich wydarzeń 
wojennych w Europie. Sądzi się, że pewne sugestie 
co do załatwienia sprawy zostały już poczynione. 
Niestety, w tej delikatnej fazie oświadczenie wice-
komisarza Wyszyńskiego wniosło niespodziewaną 
komplikację…”

,,Oświadczenie to czytane było przez większość 
ludzi w Londynie z wielkim zdumieniem i ubole-
waniem. Oświadczenie marsz. Stalina stworzyło 
poważne podstawy by sądzić, że spór będzie odtąd 
dyskutowany na wyższym szczeblu i że im mniej 
mówić będą podwładni, tym lepiej; było ono też 
powszechnie uznane, jako poważny przyczynek do 
możliwości porozumienia. Natomiast nie można po-
wiedzieć, by wkład p. Wyszyńskiego przyczyniał się 
do pożądanego rezultatu”.

Jeśli uwzględnić powściągliwość stylu „Times’a”, 
trzeba stwierdzić, że komentarz ten jest bardzo ostry 
i wskazuje na wielkie niezadowolenie Londynu.

JAK BOMBA  
PO ODWOŁANIU ALARMU...

W każdym razie nie ulega wątpliwości, że atak p. 
Wyszyńskiego zlikwidował falę optymizmu, wywoła-
ną zbyt uproszczoną interpretacją wywiadu Stalina. 
Anglicy obecnie rozumieją, że wywiad ten bynajmniej 
nie oznaczał zmiany polityki sowieckiej i nie uzasad-
niał nadziei, jakie z nim wiązano co do możliwości 
pogodzenia polityki Rosji z polityką ogółu Zjednoczo-
nych Narodów.

Przyznaje to korespondet dyplomatyczny ,,Observe-
ra”, który pisze:

,,Oświadczenie p. Wyszyńskiego, następując zaraz 
po zapewnieniach marsz. Stalina co do przyszłości 
Polski, zrobiło takie wrażenie, jak bomba wybuchają-
ca po odwołaniu alarmu. Tymczasem oba oświadcze-
nia nie tylko nie są sprzeczne, lecz muszą być uwa-
żane za różne przejawy tej samej konsekwentnej 
polityki Rosji.

,,Świat zewnętrzny błędnie ocenił wywiad Stalina, 
jako ostatnie słowo Rosji na temat sporu z Polską. Bu-
rza wydawała się przemijać.

„…Zadaniem p. Wyszyńskiego było wyjaśnić, że 
aczkolwiek władze sowieckie złożyły oświadczenie 
co do przywrócenia wolnej Polski, to jednak nie są 

one zadowolone z obecnego rządu polskiego i nie 
zamierzają dopuścić do tego, aby konflikt wygasł 
przy utrzymaniu obecnej sytuacji”.

,,Observer” wyraża zdanie, że choć Wyszyński od-
mówił sformułowania warunków, na jakich Kreml zgo-
dziłby się wznowić stosunki z rządem polskim, to jednak 
są podstawy doprzypuszczenia, że „minimalne” wa-
runki sowieckie, to dymisja „niektórych ministrów, 
znanych z nieprzyjaznego nastawienia wobec Sowie-
tów” oraz zaniechanie ,,antysowieckiej propagandy 
w prasie polskiej w W. Brytanii”.

,,Observer” w konkluzji stwierdza, że „nie ma oznak, 
by impas miał być przełamany”.

WYJAZD PERSONELU  
AMBASADY

PAT. Nowy York. „New York Times” z 7 b. m. dono-
si w depeszy agencji ,,Unitet Press” z Londynu:

„Personel ambasady polskiej w Rosji opuścił Kujby-
szew, udając się do Teheranu.”

APELE  
DO ROOSEVELTA

PAT. Nowy York. Republikański deputowany ze 
stanu Wiskonsin p. Okoński oświadczył — jak donosi 

„Ashland Daily Press” — że grupa deputowanych pol-
skich złożyła wizytę prez. Rooseveltowi w związku ze 
sporem polsko-sowieckim. Deputowani polscy prosili 
prezydenta o ochronę granic Polski.

Komitet wykonawczy „Legii Weteranów Polskich” 
w Chicago, organizacji, skupiającej wszystkich wete-
ranów polskich z tamtej wojny, wystosował telegram 
do prez. Roosevelta, prosząc o ochronę przedwojen-
nych granic Polski i o wszczęcie kroków celem uwol-
nienia Polaków z Rosji. Telegram podpisali — komen-
dant Frank Rydzewski i adiutant Henryk Rawiński.

Odpisy telegramu przesłano sekretarzowi stanu 
Cordell Hull’owi i senatorom stanu Illinois.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 108 z 10 maja, s. 1, 4.
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PAT. W związku z oświadczeniem, złożonym 
w Moskwie przez zastępcę komisarza spraw zagra-
nicznych A. Wyszyńskiego, minister Raczyński — 
kierownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych wy-
jaśnił, co następuje:

„Obawiam się, iż oświadczenie Wyszyńskiego, 
zastępcy komisarza spraw zagranicznych, nie przy-
czyni się do wytworzenia tak pożądanych w stosun-
kach polsko-sowieckich oraz całym obozie Zjedno-
czonych Narodów harmonii.

„Pragnąc uniknąć ze swej strony takiego skutku 
ograniczę się tylko do sprostowania paru faktów:

Ewakuacja wojska polskiego z Z.S.R.R. nie była 
zamiarem rządu polskiego, lecz przypisać ją należy 
rządowi sowieckiemu.

W układzie wzajemnym z dn. 14 sierpnia 1941 
roku przewidziano rekrutację w drodze zgłoszeń 
ochotniczych do armii wszystkich Polaków zdol-
nych do noszenia broni. Z wiosną 1943 roku władze 
sowieckie wstrzymały te rekrutację i tłumacząc się 
brakiem żywności zmniejszyły racje żywnościowe 
armii polskiej do poziomu 44 tys. ludzi. Ponieważ 
armia polska liczyła już wówczas przeszło 70 tysię-
cy, przeto 30 tys. żołnierzy zostało w porozumieniu 
z rządem brytyjskim wyewakuowanych na środko-
wy Wschód.

Wyewakuowane wojska nie otrzymały żadnej 
broni od władz sowieckich. Broni nie mogły rów-
nież otrzymać, mimo kilkakrotnego zwracania się, 
te siły polskie, które przez dalsze kilka miesięcy po-
zostawały w Z.S.R.R., z wyjątkiem jednej dywizji, 
która otrzymała tylko częściowo uzbrojenie.

Rząd polski stwierdził uchwałą z dnia 13 czerw-
ca 1943 r., iż armia polska w Z.S.R.R. nie z winy 
Polski nie została doprowadzona do ustalonego sta-
nu i nie otrzymała dostatecznego uzbrojenia, które 
umożliwiłoby jej tak upragniony udział w walce 
przeciwko wspólnemu wrogowi. Uchwała podkre-
ślała, iż rząd polski jest jednomyślny w postanowie-
niu, że wojsko polskie w Rosji winno tam zostać i bić 
się razem z armią sowiecką.

W sierpniu 1943 roku rząd sowiecki jednostron-
nie zadecydował o ewakuacji armii polskiej z tery-
torium Z.S.R.R. i decyzję te przeprowadził w poro-
zumieniu z rządem brytyjskim.

Te polskie siły zbrojne, otrzymawszy obecnie na-
leżyte uzbrojenie i zaopatrzenie, przechodzą koń-
cowe Stadium wyszkolenia i w niedługim okresie 
czasu wezmą udział w walce.

Ciężkie położenie ludności polskiej, wywiezionej 
w liczbie około półtora miliona osób w roku 1940-41 
do bardzo odległych prowincji Z.S.R.R., nałożyło 
na rząd polski obowiązek zorganizowania dla niej 
opieki i pomocy.

Pan Wyszyński twierdzi, że liczba tej ludności 
nie jest znaczna. Aczkolwiek nie mamy możności 
ścisłego stwierdzenia liczby polskich obywateli 
w Rosji i jakkolwiek wiemy, że śmiertelność wśród 
nich była wskutek ich nędzy i zupełnego opuszcze-
nia bardzo znaczna, nie zmienia to w niczym faktu, 
że zagadnienie opieki pozostaje w dalszym ciągu 
sprawą jak najbardziej paląca stanowiąca jedną 
z naczelnych trosk rządu polskiego.

Aparat opieki dziś już nie istnieje, ponieważ zo-
stał on przez rząd sowiecki zlikwidowany.

Do chwili jego likwidacji zaopatrzenie material-
ne dla deportowanych opierało się w pierwszym rzę-
dzie na pomocy nadsyłanej ze Stanów Zjednoczo-
nych i Wielkiej Brytanii. Rozdawnictwo tej pomocy 
było powierzone — za zgodą władz sowieckich — 
i na ich życzenie organizacji terenowej, działającej 
z ramienia ambasady R.P.

Obecnie zarzuca pan Wyszyński niektórym pra-
cownikom tej organizacji, iż zajmowali się szpie-
gostwem, obejmuje swym zarzutem ludzi, którzy 
do tej chwili, jako wyżsi wojskowi lub urzędnicy 
państwa polskiego biorą czynny i ofiarny udział we 
wspólnym wysiłku Zjednoczonych Narodów. Insy-
nuacja, jakoby pracowali oni na rzecz Niemiec, jest 
tak fantastyczna, iż nie zamierzam na nią odpowia-
dać.

Ponadto, zarzut prowadzenia akcji wywiadow-
czej z ramienia jednego z państw sprzymierzonych, 
czyniony niejednokrotnie naszym delegatom, przez 
władze sowieckie, jest nie tylko nieuzasadniony, ale, 
przyznam się, dla mnie niezrozumiały. Jest on chy-
ba oparty na właściwościach ustawodawstwa i po-
jęć społeczeństwa sowieckiego, odbiegając daleko 
od pojęć, przyjętych w innych państwach. W każ-
dym razie stoi to w rażącej sprzeczności z naszym 
poglądem na właściwe, wzajemne stosunki między 
sojusznikami, prowadzącymi walkę przeciw wspól-
nemu wrogowi.

 „Dziennik Żołnierza” 1943, nr 108 z 10 maja, s. 2.



Zbrodnia	Katyńska	w	polskiej	prasie	niepodległościowej	w	Wielkiej	Brytanii	z	lat	1943-1956...

286

P.A.T. Nowy Jork. „Journal American” z 14 maja 
b.r. w artykule redakcyjnym, podpisanym przez gen. 
Prescott Barrows pisze:

„Stoimy w obliczu poważnego rozłamu mię-
dzy Rosją a narodem polskim oraz między Rosją 
a przedstawicielami mniejszych narodów które 
Rosja zamierza wchłonąć. Alians Stalin — Hitler 
z roku 1939 uwolnił Hitlera od obaw co do ewentu-
alnego oporu sowieckiego przeciw podbojowi Polski. 
Wiemy teraz, że częścią składową tego przymierza 
było tajne porozumie co do rozbioru Polski między 
Niemcy i Rosję.

„Z chwilą zawarcia przymierza Hitler zaatakował 
Polskę. Kiedy walki były u szczytu, Stalin wkroczył 
do Polski, uniemożliwiając Polsce kontynuowanie 
zbrojnego oporu. Następnie Rosja ogłosiła formal-
ną aneksję Polski wschodniej i rozpoczęła deporta-
cję części ludności polskiej.

„Ameryka docenia wytrwałą obronę ludu sowiec-
kiego. Celem Ameryki jest przywrócenie ludowi 
sowieckiemu jego własnego terytorium. Linią za-
chodnią tego obszaru jest legalna granica, ustalona 
między Rosją a Polską i potwierdzona traktatem 
w roku 1920. Rosja teraz żąda, abyśmy popiera-
li wypowiedzenie tego traktatu i uznali jej tytuł 
prawny do zdobyczy z 1939 roku.

„Nikt jednak nie potrafił dotychczas wytłuma-
czyć, dlaczego te żądanie uznać należy za uspra-
wiedliwione, lub wreszcie dlaczego rząd Stanów 
Zjednoczonych w dalszym ciągu pomagać ma Ro-
sji w prowadzeniu wojny, której celem byłoby od-
zyskanie tego co zdobyła w gwałtowny i nieprawny 
sposób.

4 WARUNKI SOWIECKIE
P.A.T. Nowy Jork. „New York Herald Tribune” do-

nosi w depeszy z Londynu:
„Sądząc z posiadanych informacji polepszenie sto-

sunków polsko-sowieckich robi powolne, ale istotne 
postępy. Eden odgrywa subtelną i taktowną rolę me-
diatora między W. Brytanią i Aliantami bez szcze-
gólnej pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych.

„Najbardziej doniosłym jest fakt iż rząd sowiecki 
wydaje się być skłonny do podjęcia przyjaznych sto-
sunków z rządem polskim, którego skład byłby nieco 
zmieniony. Nie ma wskazówek na to, jakoby Rosja-
nie mieli stworzyć nowy rząd polski w Moskwie.

„Cztery warunki wysunięte przez Sowiety wyda-
ją się pozornie całkiem rozsądne.

1.  Rekonstrukcja rządu polskiego, która do-
prowadziłaby do ustalenia mniej antysowieckiej li-
nii ogólnej, niż dotąd. Ten warunek popierany jest 
przez rządy amerykański i brytyjski i zmiana rzą-
du Sikorskiego prawdopodobnie niebawem nastąpi.

2.  Sowiety żądają, by Polacy przestali pro-
pagowania wśród żołnierzy polskich haseł anty-
sowieckich. Korespondent nasz odwiedził wojska 
polskie w Wielkiej Brytanii i może potwierdzić, że 
tego rodzaju propaganda istnieje i, że jest niezwy-
kle gwałtowna.

3.  Sowiety żądają, aby rząd polski powziął 
stanowcze kroki celem opanowania warcholskiej 
prasy polskiej. Z 22 pism polskich tutaj wiele jest 
gwałtownie antysowieckich, kilka antysemickich, 
a co do niektórych były nawet zarzuty, że są prohi-
tlerowskie.

4.  Rosjanie nalegają na to, że sporna sprawa 
granic powojennych powinna być załatwiona po po-
konaniu Niemiec.

* * *
Londyński korespondent „New York Herald Tribu-

ne” — był, jak wynika z jego depeszy, gościem armii 
polskiej. Wożono go, tłumaczono, informowano, po-
kazywano. Wszystko na nic. Niczego nie zrozumiał, 
niczego nie pojął.

A może nie chciał zrozumieć Tak jak nie chce zro-
zumieć — w przeciwieństwie do wielu jego kolegów 
po piórze — na czym polegałaby owa „rekonstrukcja” 
rządu polskiego po myśli rosyjskiej. Tak jak nie chce 
zrozumieć prasy polskiej i oskarża ją, że jest prohitle-
rowska.

Tak samo prawdopodobnie patrzył na armię polską. 
Spojrzał i zobaczył tłumy sympatyków Rosji, narażo-
nych na bezlitosną antysowiecką propagandę.

„Dziennik Żołnierza” 1943, nr 114 z 17 maja, s. 4.
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W kolportowanym wśród Polaków za granicą „biule-
tynie rozgłośni Kraj” (Nr 45 z dnia 11 listopada 1956 r.) 
autor ukryty pod inicjałami „(z.m.), może Zbigniew 
Mitzner, zaczyna, swój artykuł pt. „Smutne kłamstwa” 
stwierdzeniem że „kłamstwa” to w ogóle rzecz bardzo 
smutna”. Tego truizmu widocznie nie podziela inny 
autor, którego „Wspomnienie” opublikowano w tym-
że numerze propagandowego pisemka. Autorem jest 
były podpułkownik dyplomowany Zygmunt Berling, 
który po dezercji w roku 1942 z W.P., skreślony roz-
kazem personalnym Nr 36 dowództwa Armii Polskiej 
na Wschodzie z listy oficerów „wobec samowolnego 
opuszczenia stanowiska służbowego, powierzonego 
mu w bazie ewakuacyjnej Krasnowodsk“, został mia-
nowany przez Stalina w 1943 r. generałem brygady 
i następnie awansowany na generała dywizji.

Należy tu przypomnieć, że Berling w Polsce był 
ukarany przez Sąd Honorowy surową nagraną za nie-
godne oficera postępowanie z majątkiem żony, którą 
opuścił, oraz że w roku 1939 po okupacji Wilna przez 
Sowiety zgłosił się na rejestrację osób wojskowych 
zarządzoną przez NKWD i był wywieziony do obozu 
w Starobielsku.
„Wspomnienie” Berlinga jest to jego przemówienie 

nadane przez rozgłośnię „Kraj” z okazji 13 rocznicy 
bitwy pod Lenino.
Berling wspomniał, że w obozie starobielskim było 

przeszło 5000 internowanych.
Pan Berling mija się z prawdą.
W Starobielsku, podobnie jak w Kozielsku i Ostasz-

kowie, wówczas żadnych internowanych nie było, a wię-
ziono tam polskich jeńców wojennych. Tak ich oficjalnie 
tam nazywały władze, sowieckie, tak opiewały wszyst-
kie rozwieszone w obozie instrukcje. Berling nadto 
przemilcza, kto byli owi internowani. Nie powiedział, 
że w Starobielsku było wziętych przez wojska sowieckie 
polskich 8 generałów, około 150 pułkowników i podpuł-
kowników, około 230 majorów, około 1000 kapitanów 
i rotmistrzów, około 2500 poruczników i podporuczni-
ków oraz pewna liczba osób cywilnych, dlaczegoś dołą-
czonych do jeńców wojennych.
Berling twierdzi, że w Starobielsku nikt nie głodo-

wał i nikt nie marzł.
Podstawą wyżywienia jeńców był razowy chleb cza-

sami z dodatkiem chleba białego, a właściwie szare-
go, gorszego w smaku od czarnego. Wyżywienie było 
niedostateczne, niesmaczne, czasami wstrętne, jałowe. 
W obozie w Kozielsku z pośród lekarzy jeńców sfor-
mowała się samorzutnie, niechętnie tolerowana przez 
dowództwo obozu, komisja sanitarna pod przewodnic-

twem dr Czesława Wroczyńskiego (zginął w Katyniu), 
byłego wiceministra zdrowia, byłego naczelnego le-
karza miasta stołecznego Warszawy, byłego członka 
komitetu sanitarnego Ligi Narodów. Dr Wroczyński 
wystosował pisemne sprawozdanie do władz z wyszcze-
gólnieniem ujawnionych bardzo poważnych skutków 
niedożywiania jeńców w postaci licznych przypadków 
awitaminozy, wrzodów, a nawet wyraźnych objawów 
charłactwa (marazm).
Złożenie tego sprawozdania nie dało żadnych dodat-

nich wyników.
Powyższe było w Kozielsku, gdzie mnie trzymano 

jako jeńca wojennego od dnia 2 listopada 1939 r. do 
dnia 8 marca 1940 r. (następnie byłem w więzieniach 
w Smoleńsku, Charkowie, Kijowie, Syzraniu, Czela-
bińsku i Swierdłowsku oraz w „poprawczych obozach 
pracy” — łagrach w Solikamsku, Niżnie-Moszewie 
i Baza-Kokorino). W Starobielsku było z wyżywieniem 
tak, jak w Kozielsku.
Twierdzenie, że nikt nie głodował, jest kłamstwem.
Berling twierdzi, iż z „internowanymi“ obchodzo-

no się kulturalnie, dawano  im książki  i gazety, po-
zwalano prowadzić korespondencję z Krajem, dbano 
o zdrowie.
Istotnie jeńcom dawano gazety rosyjskie „Prawdę” 

i „Izwiestja” (według sowieckiego powiedzonka „Praw-
dę”, w której niema izwiestji, i „Izwiestja”, w których 
niema prawdy), a czasami gazetkę komunistyczną w ję-
zyku polskim pod nazwą „Głos Radziecki”. To ostatnie 
czasopismo z uwagi na jego treść jeńcy nazwali „Głos 
Zdradziecki”.
W obozie w Kozielsku istniała bardzo mała bibliote-

ka z książkami o treści politycznej albo belletrystycz-
nej. Na budynek, gdzie mieściło się około stu jeńców, 
dawano 6 — 8 książek na przeciąg jednego tygodnia. 
W tych warunkach trudno mówić (p. Berling nie ma tej 
trudności) o możności korzystaniu z prasy i literatury.
W pierwszych tygodniach pobytu w Kozielsku (po-

dobnie w Starobielsku) jeńcy nie mogli wysyłać żad-
nej korespondencji. Dopiero w końcu listopada 1939 r. 
ogłoszono jeńcom, iż mogą raz na miesiąc wysyłać 
przez władze obozowe korespondencję pocztową do 
osób zamieszkałych w Związku Sowieckim lub zagra-
nicą. Ustanowiono, że jeńcom nie wolno pisać o sobie, 
że się jest jeńcem wojennym i przebywa w obozie jeń-
ców wojennych; nie wolno pisać o tym, co się widzi 
i słyszy ; nie wolno pisać o życiu w obozie. Pozwolono 
zaś pisać o swoim stanie zdrowia i pytać o sprawy ro-
dzinne i osobiste. Pismo przechodziło kilka cenzur so-
wieckich, a zagranicą — cenzury zagraniczne. W ten 
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sposób korespondencja jeńców podlegała bardzo daleko 
idącym ograniczeniom.
Ciekawe, że p. Berling ówczesny zakaz ujawnienia 

swego stanu jenieckiego zachowuje dotąd i mówi, o in-
ternowanych zamiast o jeńcach.
P. Berling twierdzi, iż dbano o zdrowie internowa-

nych.
Widocznie uważa, że dbałością o zdrowie było prze-

pełnienie  jeńcami baraków, zmuszanie do sypiania 
pokotem na pryczach, przeważnie bez pościeli, w ba-
rakach brudnych, zapluskwionych i zawszonych, nie 
przewietrzanych, niedostatecznie ogrzewanych, z po-
wietrzem, w którym można było topór powiesić.
Jedynie nie brakło opieki lekarskiej, ale była to po-

moc ze strony lekarzy jeńców (w Starobielsku było 
przeszło 300  lekarzy, a w Kozielsku przeszło 400). 
Mimo tak wielkiej  liczby lekarzy zatrudniano tylko 
kilkunastu i mimo ich zachorowania nie powoływa-
no więcej lekarzy do pracy. W Kozielsku, na przykład, 
chirurg przychodni dr Zdzisław Kozłowski  (zginął 
w Katyniu) musiał dziennie przyjmować do 70 pacjen-
tów. Wiele środków leczniczych i szczególnie opatrun-
kowych brakło.
Tak dbano o zdrowie.
Mimo zawartego paktu o nieagresji, który miał 

być ważny do dnia 31 grudnia 1945 r. Związek Sowiecki 
zdradziecko, w dniu 17 września 1939 r. wtargnął na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób 
faktycznie przechodząc w stan wojny z Polską. Wo-
bec tego w stosunku do polskich jeńców wojennych 

Związek Sowiecki powinien był stosować przepisy 
tak zwanego kodeksu praw i zwyczajów wojny na lą-
dzie, przyjętego przez IV konwencję w Hadze w dniu 
18 października 1907 r., do której to konwencji Związek 
Sowiecki przystąpił.

Nie wspominając o szeregu przepisów powyższej 
konwencji, których wcale w Starobielsku, Kozielsku 
i Ostaszkowie nie przestrzegano, podkreślę tylko, że nie 
zachowywano zasadniczego przepisu, iż jeńcy wojenni 
powinni być traktowani w sposób ludzki. Nawet tylko 
wyżej podanymi faktami wykazałem, jak mało było 
ludzkości w traktowaniu przez bolszewików polskich 
jeńców wojennych.
Ale najsmutniejszym z kłamstw p. Berlinga  jest 

utajenie przez niego straszliwej zbrodni dokonanej 
przez jego patronów kremlowskich. Nie powiedział 
on swoim słuchaczom, co się stało z  tymi przeszło 
5000 „internowanych”, nie powiedział, że ci oficero-
wie polscy zostali zamordowani w kwietniu i maju 
1940 roku w jakiejś dotąd nieujawnionej miejscowo-
ści, może gdzieś w okolicy Charkowa, zamordowani 
przez tych, którzy Berlinga zrobili generałem.
Ale Berling o tym nie przemówił  i nie przemówi, 

bo wszakże on kandyduje na stanowisko naczelnego 
wodza z ramienia reżymu.

Stanisław Lubodziecki

„Głos Powszechny” 1956, nr 47 z 1 grudnia, s. 4.
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„ZBRODNIA KATYŃSKA W ŚWIETLE DOKUMEN-
TÓW” z przedmową Władysława Andersa, wyd. “Gryf”, 
Londyn, 1948, str. 384 i kilkadziesiąt oryginalnych 
fotografii, cena 12/6.

Wsiech paniw do odnoj jamy,
Burżuiw za burżujami —
Budiem bit !!! Budiem bit !!!
Zbrodnia katyńska jest tak straszna, tak niepraw-

dopodobna, że świat nie może do dziś uwierzyć w jej 
realność. Wyobraźnia przeciętnego człowieka jest ogra-
niczona zarówno w kierunku dobra jak i zła. Poza nor-
malne granice sięga tylko fantazja nadludzi: anioła lub 
szatana. Zbrodnie zbyt okrutne i dobrodziejstwa zbyt 
szlachetne są wielkie, by można je było zrozumieć ina-
czej, niż przez rozłożenie na poszczególne składniki.
Książka “Zbrodnia katyńska” przenosi nas w nie-

prawdopodobny świat najprawdziwszych, najprostszych 
szczegółów tej jednej z największych zbrodni, jakie zna 
historia.
W grobowej ciszy przeglądamy dokumenty: steno-

gramy rozmów, odpisy not, protokóły zeznań poszcze-
gólnych osób, protokóły komisyj — powołanej przez 
Niemców i powołanej przez bolszewików. Z gardłem, 
ściśniętym uczuciem jedynym w swojm rodzaju, uczu-
ciem nie do określenia, czytamy dokumenty i listy, zna-
lezione przy pomordowanych.
W mogiłach katyńskich odnaleziono ciała 4.300 

Polaków, jeńców wojennych, trzymanych przed śmier-
cią w Kozielsku. Wszyscy zamordowani strzałami w tył 
czaszki. Kwiecień — maj 1940.
Dokumenty nie pozostawiają najmniejszej wątpliwo-

ści, nawet te sowieckie dokumenty, lojalnie pomiesz-
czone w książce — co do tego, kto jest zbrodniarzem. 
Polakowi to wystarcza, ale nie wystarcza człowieko-
wi: dokumenty nie odpowiadają na pytanie, dlaczego? 
Dlaczego zamordowano jeńców wojennych? Dlaczego 
zamordowano bezbronnych? Dlaczego zamordowano 
żołnierzy, którzy walczyli o wolność swego narodu 
i wolność cywilizacji przeciw najazdowi drapieżnego 
barbarzyństwa?
Odpowiedź na to dręczące nas, jako ludzi, pytanie zna-

leźć można w wersetach Lenina. Głównie w książce 
p.t. “Państwo i rewolucja”: “Państwo socjalistyczne może 
powstać tylko na gruzach państwa kapitalistycznego po 
całkowitym i bezwzględnym zniszczeniu jego aparatu 
władzy: wojska, policji, klasowego sądownictwa”.
Ale jest to odpowiedź częściowa, bo tłumaczy po-

budki działań Stalina jako opętanego żądzą władzy 
dyktatora, “genialnego kontynuatora” dyktatora Lenina, 
— ale nie tłumaczy, na miły Bóg, Stalina — człowieka. 

Tak jak Oświęcim tłumaczy Hitlera-rasistę, ale nie tłu-
maczy - bądź co bądź — człowieka.
Tego nie wyjaśni żaden dokument. I dlatego ludzie, 

nawet znający terrorystyczne metod N.K.W.D., zada-
ją sobie pytanie: czy to możliwe? Przecież bolszewicy 
mordowali Polaków śmiercią powolną w łagrach, gło-
dem i pracą ponad siły. Przecież w łagrach nie widziało 
się i nie słyszało o masowych mordach. Przecież w za-
sadzie nie było obozów śmierci typu hitlerowskiego...
Pamiętać jednak trzeba, że skład trzech obozów, z któ-

rych tylko kilkuset Polaków się uratowało, obozów 
w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie był bardzo 
specjalny. Zgromadzono tam mianowicie kwiat armii 
polskiej, tych, którzy stanowili niebezpieczeństwo po-
tencjalne dla zaborczych zamiarów imperializmu bol-
szewickiego.
Pamiętać  trzeba, że bolszewicy w podobny spo-

sób wymordowali ogromną większość oficerów rosyj-
skich starego reżymu. Świat wtedy zamykał oczy na 
te zbrodnie, bo był niechętnie usposobiony do caratu. 
A zbrodnia mści się i na zbrodniarzu i na wspólnikach. 
Europa musi uderzyć się w piersi: pozwalając na zwie-
rzęce zbrodnie bolszewików od roku 1917, na rzezie 
oficerów i popów, na rzezie socjalistów i eserów, na 
mordy trockistów, pozwoliła na mord katyński.
Jeśli nie pomści mordu katyńskiego, pozwoli na to, 

że całemu światu bardziej zacisną się na gardle palce 
bolszewickiego systemu zbrodni, jak śpiewał — dopó-
ki nie oprzytomniał — Majakowski (“ciaśniej ściśnij-
cie światu na gardle proletariatu palce” — czym to się 
właściwie różni od Horst Wessel’s Lied?).

Zbrodnia jest zbrodnią bez względu na to, na kim 
się ją popełnia. Zbrodni pobłażać nie wolno. Takie są 
prawa boskie i ludzkie.
Opowiadał mi towarzysz celi więziennej, p. Fran-

ciszek Wilk, że pierwszą “deklaracją polityczną” no-
wego systemu, który przyszedł na ziemie wschodnie 
Polski w wyniku przymierza z Hitlerem, była nie-
przytomna w nienawiści do Polaków audycja, trans-
mitowana z Kijowa przez rozgłośnię lwowską — na-
zajutrz po przybyciu bolszewików i po uruchomieniu 
lwowskiej radiostacji. Głos kobiety, “artystki teatru 
kijowskiego,” jak podano w zapowiedzi owej recyta-
cji, drgający opętańczą żądzą mordu, wył:
“Wsiech paniw do odnoj jamy — burżuiw za burżuja-

mi — budiem bit ! budiem bit !!”
Gdy zbrodnia katyńska wypłynęła na jaw, pierw-

szym skojarzeniem, które wpłynęło do przerażonego 
mózgu, było wspomnienie tej rozmowy więziennej. — 
“Wsiech paniw do odnoj jamy”...

1948
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W tym była i zapowiedź i geneza Katynia. Nieważ-
ne, że było to mówione w języku ukraińskim — duch był 
bolszewicki, duch Lenina, Stalina i Hitlera. “Pamięć 
o zbrodni nigdy nie zaginie — czy popełniono ją przed 
tysiącleciem, czy dzisiaj nade dniem” (Żeromski).
Książka “Zbrodnia Katyńska” powinna stać się 

“Księgą męczeństwa i narodu polskiego” naszej emi-
gracji. Każda emigracja ma takie księgi,  jaką epokę 
i jakich wrogów. Niech nam się nikt nie dziwi, że nie 
stać nas na “Anhellich” i “Panów Tadeuszów”.
Kto ma pomścić zbrodnię katyńską — tego już na 

nic więcej nie stać.

Wobec ogromu zbrodni katyńskiej, przedstawionej 
wstrząsająco w tej książce, drobniutkie usterki książki 
są zbyt drobne, by można było o nich pisać.
Nie stać nas na małostkowość.
Oby wobec ogromu tej zbrodni nie było nas  już 

nareszcie stać na małostkowość sporów osobistych 
i partyjnych. 

JANUSZ KOWALEWSKI

„Jutro Polski” 1948, nr 10 z 29 maja, s. 3.

Józef Czapski. Na nieludzkiej ziemi. Str. 320. Instytut 
Literacki. Paryż 1949.

Wydana równocześnie po francusku, znakomita 
książka o Rosji współczesnej, napisana przez świetne-
go malarza Józefa Czapskiego, również krytyka sztu-
ki, wybitnego inteligenta, arystokraty z pochodzenia, 
demokraty z przekonań, pod tytułem: „Na nieludzkiej 
ziemi“, jest pierwszą bodaj książką polską na tema-
ty wygnania, więzień i wędrówek po świecie, którą 
czyta się od okładki do okładki z  tak niezwykle ro-
snącym zaciekawieniem. Autor zna Rosję dokładnie. 
Był w niej wychowany w okresie młodości, pamięta ją 
z okresu rewolucji, zna ją z kultury, jest wyrafinowany 
w odsłanianiu dna rosyjskiej przewrotności i sprawie-
dliwy w ocenie blasków, które ten surowy kraj wydaje 
od czasu do czasu ze siebie.

Czapski nie ma złudzeń, chociaż częstokroć posługu-
je się w rysunku Rosji takimi liniami, które nawet dla 
bardzo celnych artystów są niebezpieczne. Autor ma 
dużą skalę porównawczą, a przez umiejętność operowania 
lekturą zdobi karty książki cytacjami, jak iluminacjami, 
albo jak niegdyś zdobiły tęgie, skórzane oprawy inkuna-
bułów klamry z kości słoniowej czy z ciężkiego srebra. 
Czasem nawet nieprzygotowanego czytelnika mogą za-
chwycić brylantowe wstawki poetyckie, które szklą się 
w pejzażu opisywanej nędzy rosyjskiej, jak zamarznięte 
jeziorka. To tym lepiej dla książki ,gdyż przeświecają ją 
ostre, piękne promienie.

Czapski należał do tych malarzy polskich, którzy po 
pierwszej wojnie światowej wyruszyli do Paryża, by 
pod dobrym i czułym okiem Pankiewicza nauczyć się 
nawocześnie malować, po ludzku czuć i artystycznie 
organizować rzeczywistość polską. Było to doskona-
łe grono. Wielu z tych malarzy, którzy powróciwszy 
do Polski, utworzyli znaną grupę „Kapistów“ (Komi-
tet Paryski), zdobyło sobie wkrótce świetne nazwiska 
w sztuce. Zygmunt Waliszewski, przedwcześnie zmar-

ły przed wojną, Hanka Rudzka-Cybisowa, Jan Cybis, 
Józef Jarema, a przedtem Henryk Makowski, oraz Jó-
zef Czapski — to pokolenie artystów, którzy cieszyli 
się już przed wojną cennym i poważnym dorobkiem 
malarskim. Czapskiemu jednak samo malarstwo nie 
wystarczało. Kipiał on wciąż energią, rozsadzało go 
pragnienie pisania. Pędzel jego często wydłużał się 
w pióro. Było to pióro dobre, potem coraz lepsze; dzi-
siaj można je postawić w równym rzędzie z jego obrazami.

W przejściu Czapskiego do pisania było duże ryzy-
ko. Mógł on bowiem powiększyć grono niektórych 
nieźle piszących utalentowanych malarzy, nie osią-
gnąwszy walorów przeciętnego, normalnego pisarza. 
Czapski zaryzykował szczęśliwie. Już jego studium 
o malarstwie i życiu Józefa Pankiewicza oraz drugie 
o Cezannie przed wojną były niecodziennym wyda-
rzeniem. Wydane w Rrzymie w 1944 r. „Wspomnie-
nia Starobielskie” — wstrząsający epitaf o naszych 
kolegach, zamordowanych w Katyniu, zawierający 
tyle wielkiego smutku, przestał być dzisiaj tylko do-
kumentem a stał się także dziełem sztuki. Wspomnie-
nia, poświęcone świetnemu poecie awagardowemu 
Lechowi Piwowarowi, który w Starobielsku na bibuł-
kach papierosowych utrwalił przed śmiercią w Katy-
niu swe niezwykłe liryki wojenne i obozowe, należą 
do najlepiej napisanych fragmentów prozy literackiej 
w czasie ubiegłej wojny.

Józef Czapski w swej najnowszej książce wyzyskał 
wszystkie swe zalety i jako malarz, i jako pisarz, i jako 
Polak, i jako prawdziwy inteligent, który posiada grun-
towną wiedzę o przedmiocie i umie ten przedmiot opra-
cować w sposób nowoczesny, daleki od błyskotliwego 
banału reportażystów, za to tak namacalny i plastyczny, 
że czuje się w opowiadaniu, jak horyzonty drgają, step 
się śnieży, brzozy dostają zieleni, a ludzie kłębią się w róż-
norodnych, wciąż innych, wciąż zmiennych namiętno-
ściach i niedolach.
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Wielkim zwycięstwem Czapskiego w tej książce 
jest wczas wypowiedziana wojna monotonii i nudzie 
kazionnych opisów, wojna wygrana przez bogactwo 
języka, śmiałość porównań, nieliczenie się z obowiązują-
cym chochołem patriotycznym, wojskowym czy emi-
gracyjnym. Dzięki tym walorom książka mogła zdobyć 
sobie uznanie we Francji. Jest więc ona do pewnego 
stopnia wzorem, jak sumiennie i uczciwie należy trakto-
wać czytelnika polskiego i zagranicznego, jeśli chce się 
go pozyskać, przekonać i utrzymać.

Tematem tego dużego tomu jest los Polaków aresz-
towanych, wziętych do niewoli, lub przymusowo wy-
siedlonych do Rosji. Nicią przewodnią zaś jest sprawa 
losu jeńców ze Starobielska, Kozielska i Ostaszkowa, 
którzy później między marcem i majem 1940 roku 
zostali zamordowani w lasku katyńskim pod Smoleń-
skiem. Autor uniknął kaźni w Katyniu, gdyż zrządze-
niem losu został wcześniej wyewakuowany ze Staro-
bielska i umieszczony w obozie jeńców w Griazowcu 
pod Wołogdą.

Znajdziemy w jego książce setki nazwisk, dziesiąt-
ki nieznanych szczegółów, oryginalne opisy Moskwy, 
Buzułuka, Tocka, Kujbyszewa, Taszkentu, Jangi-Julu, 
Aszchabadu i wielu innych miast i miejscowości w Ro-
sji, na Uralu, w Azji środkowej. Wszystkie są ciekawe. 
W porównaniu z innymi książkami, napisanymi na ten 
sam temat przez wyższych oficerów, książka Czap-
skiego daje dużo materiału o armii i o żołnierzach, 
którym przecież w głównej mierze Polskie Siły Zbroj-
ne za granicą zawdzięczają swe znaczenie i sławę. Daje 
także Czapski cięte szkice z za kulis sztabów, ich at-
mosferę, jakże częstokroć nieznośną, i obcą duchowi 

szarej masy żołnierskiej, opisuje swe prace w wydziale 
propagandy, w prasie, wydawnictwach itp.

Sylwetki dwóch generałów — Sikorskiego i Andersa, 
narysował Czapski ostrym, zimnym, uważnym ołówkiem. 
Obu spotkał w okresie swej młodości. Obu porównał więc 
w pamięci po dwudziestu latach, notując zmiany, jakie 
zaszły w nich samych i w jego spojrzeniu na nich. Obaj 
generałowie zostali narysowani z uwzględnieniem per-
spektywy malarskiej, choć z sentymentem, ale ich rysu-
nek w ujęciu Czapskiego nie ma nic wspólnego ani ze 
znanymi nam fotografiami, ani z obrazami, utworzonymi 
przez bezkrytycznych wielbicieli.

Dla poszukiwaczy autentyzmu i dokumentarnej praw-
dy kapitalna książka Czapskiego, napisana z wielką 
pasją, będzie zawsze kopalnią materiałów. Mogą z niej 
korzystać zarówno pisarze, poeci, historycy społecznicy 
i politycy, jak też czytelnicy, szukający dobrej lektury.

Wskutek wżycia się w klimat Rosji, tak niedaw-
no opuszczonej przez autora, wkradło się w niektórych 
rozdziałach trochę na gorąco i pośpiesznie napisanych 
zdań, w których rażą zbyt jaskrawe rusycyzmy, nie wy-
czyszczone przy generalnej korekcie. Rzecz zrozumia-
ła, że są to drobiazgi, których wydrapanie rylcem przy 
drugim wydaniu, będzie równie łatwe, jak „wyskroba-
nie” kropki czy przecinka na składzie, idącym już na 
maszynę drukarską.

Audrzej Krok
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Niedawno temu niejaki Katz-Suchy, występujący 
w charakterze reżymowego przedstawiciela do Zjed-
noczonych Narodów, wygłosił tam pełne kłamstwa 
i oszczerstw przemówienie. Spotkał on się ze spokoj-
ną, ale zdecydowaną odpowiedzią przedstawiciela 
delegacji amerykańskiej, senatora Lodge‘a, który 
między innymi w swej odpowiedzi oskarżył Sowiety 
o mord dokonany na oficerach polskich w Katyniu. 
W związku z tym wystąpieniem prezes Mikołajczyk 
wygłosił przez Radio Wolnej Europy przemówienie 
do Kraju, które poniżej zamieszczamy.

Polski Narodowy Komitet Demokratyczny wkrót-
ce potem doręczył wszystkim delegacjom Zjednoczo-
nych Narodów memorandum, oskarżające Sowiety 
i ich agentów w Warszawie o zniszczenie niepod-
ległości Polski i stałe interweniowanie siłą i gwałtem 
w wewnętrzne życie narodu polskiego.

Rodacy!
Bandyckim zwyczajem, krzycząc „łapaj złodzieja” 

— pragną moskiewscy agenci, osadzeni w Warszawie, 
odwrócić uwagę świata od zbrodni i gwałtu, których 
dokonują na narodzie polskim, i ukryć okrutne metody 
sowieckiej okupacji i rusyfikacji Polski, oraz gwałtow-
nością kłamliwych i fałszywych oskarżeń, skierowanych 
pod adresem całego Zachodu, a w szczególności Stanów 
Zjednoczonych, pokryć żądzę czerwonych, carów na 
Kremlu, zdążających przez systematyczne niszczenie 
wolności i deptanie niepodległości innych narodów oraz 
organizowanie zbrojnych najazdów do panowania nad 
całym światem.
Temu zadaniu miały służyć również ostatnie ataki na 

terenie Zjednoczonych Narodów, skierowane przeciw 
Stanom Zjednoczonym Ameryki.
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Gwałtowność kłamliwych ataków spotkała się ze spo-
kojną odpowiedzią delegata Stanów Zjednoczonych, 
senatora Lodsge’a, który przyznał, że w czasie, kiedy 
Stany Zjednoczone po II wojnie światowej rozbrajały się, 
uwierzywszy w pokojowe zapewnienia Stalina, Sowie-
ty uzbrajały się po zęby i zgodnie z leninowsko-stali-
nowską doktryną o panowaniu komunizmu na całym 
świecie wysyłały napastnicze armie na podbój naro-
dów azjatyckich, zagroziwszy zbrojną agresją całej 
Europie.

Przypomniał przy tym, że to nie Stany Zjednoczo-
ne, ale imperializm i tyrania Sowietów, odbierając nie-
podległość, stworzyła za żelazną kurtyną jedno wiel-
kie więzienie, z którego nieszczęśliwi ludzie uciekają. 
Dopiero gdy ustanie groźba agresji sowieckiego im-
perializmu, gdy miliony ludzi nie będą potrzebowały 
uciekać i szukać gdzieindziej wolności, gdy aspiracje 
narodowe zostaną uszanowane i prawa ludzkie przy-
wrócone, ustanie potrzeba utrzymywania programu 
wzajemnego bezpieczeństwa wyścigu zbrojeń i huma-
nitarny obowiązek Stanów Zjednoczonych pomagania 
uchodzącym ofiarom tyranii sowieckiej.
Wątpię, czy kremlowscy dyktatorzy będą wdzięczni 

swoim warszawskim agentom za sprowokowanie od-
powiedzi, którą im dał senator Lodge, kiedy za masa-
krę oficerów polskich, którzy, broniąc Ojczyzny przed 
najazdem Sowietów w r. 1939, wzięci byli do niewoli 
przez Czerwoną Armię i wymordowani w Katyniu, 
złożył odpowiedzialność na niesławne NKWD i rząd 
sowiecki.
Mogą komuniści kłamać, ile się zmieści, w kraju, 

gdzie cenzura i bagnety policyjne zamknęły usta na-
rodowi polskiemu, ale nie mogą tego uczynić wobec 
Zachodu tak, jak nie mogą nam zakazać publicznych 
przemówień i protestów wtedy, gdy terror i niewola 
uniemożliwia naszym braciom odpowiedzieć prawdą 
na kłamstwa agentów sowieckich.
Komuniści, stawiając oskarżenia, postawili  tym 

samym pod sąd Zjednoczonych Narodów pytanie: kto 
jest winien gwałcenia praw ludzkich i narodowych oraz 
karty Zjednoczonych Narodów i kogo to wolne narody 
uważają za imperialistę, zagrażającego pokojowi całego 
świata?
W głosowaniu i przemówieniach wszystkie narody, 

zasiadające w Zjednoczonych Narodach, oprócz satelic-
kich agentów, odpowiedziały wyraźnie: winne i odpo-
wiedzialne za to wszystko są Sowiety.

Zagranicą zarzuty okazały się wręcz kompromitujące 
oskarżycieli, kiedy między innymi oskarżały one rząd 
Stanów Zjednoczonych o udzielanie pomocy w czasie 
drugiej wojny światowej polskiemu ruchowi podziem-
nemu, walczącemu przeciw Niemcom, i o przyśpiesze-
nie zakończenia II-ej wojny światowej przez zrzuca-
nie bomb atomowych na Japonię. W kraju chwalenia 
Sowietów i oskarżanie Stanów Zjednoczonych o to, 

że nie chciały sprzedawać Polsce zboża, gdy każdy Po-
lak wie, że pomoc UNRRA‘y wtedy przewyższała pę-
ciokrotnie budżet państwowy ratując naród polski od 
głodu, gdy Sowiety rabowały i wywoziły wszystko 
do Rosji — również kompromituje agentów moskiew-
skich w oczach narodu polskiego, tak jak kompromi-
tuje twierdzenie, że celem nacisku amerykańskiego 
na przeprowadzenie wolnych i uczciwych wyborów 
było stworzenie w Polsce rządu pro-amerykańskiego.
Pomijając fakt, że wszyscy Polacy bez wahania wy-

braliby rząd pro-amerykański, a nie rządy agentów mo-
skiewskich, głównym celem wyborów w 1947 r. miało 
być stworzenie rządu, opartego o wolną i niesfałszowa-
ną wolę narodu polskiego.
Największy hałas  i  tupet  tyranów nie potrafi już 

dzisiaj zatrzeć w opinii wolnego świata  tej prawdy, 
że jedynym uprawnionym oskarżycielem jest i będzie 
naród polski, gdy komuniści winni zbrodni. dokony-
wanych w Polsce, nie tylko nie mają prawa ubierać 
się w togę oskarżycieli, ale prędzej czy później będą 
zasiadać na ławie oskarżonych.
Dzisiaj, gdy naród polski, skrępowany i zniewolony 

mówić nie może my tu na emigracji,  jako rzecznicy, 
formułujemy osakarżenia wobec wolnej opinii świata, 
wobec rządów wolnych narodów i instytucji między-
narodowych.
Oskarżamy przez krew i śmierć setek tysięcy Po-

laków, 
— którzy broniąc swej Ojczyzny przed zbrojnym 

najazdem bolszewizmu i imperializmu sowieckiego 
padli na polach bitwy w roku 1920 i 1939;
— którzy pomordowani zostali w Katyniu i innych 

obozach sowieckich lub wywożeni masowo po roku 
1939 i w roku 1944 poginęli w łagrach sowieckich ;
— którzy pomordowani zostali skrytobójczo na zie-

mi polskiej przez Czerwoną Armię i oprawców Radkie-
wicza w lasach, w domach, w więzieniach, w jawnych 
i tajnych procesach sowieckich sądów wojskowych.
Oskarżamy przez cierpienie i śmierć naszych przy-

wódców i kolegów ks. Panasia, Gruszki, Kojdera, Wia-
tra, Ścibiorka, Tabisza, Pużaka, Zdanowskiego i wielu 
innych
W naszych oskarżeniach tkwi ból i rozpacz matek 

polskich z powodu śmierci ich dzieci, które poginęły 
z mrozu i głodu w tajgach Syberii, pohańbienia ko-
biet polskich przez czerwonych najeźdźców, krzyk 
i jęk zamęczonych na śmierć w podziemiach Bezpieki 
mężczyzn i kobiet polskich, żal i tęsknota żon i sierot 
za mężami i ojcami, dogorywującymi w więzieniach 
i obozach pracy przymusowej w Polsce.
W oskarżeniach naszych obciążamy odpowiedzial-

nością oprawców komunistycznych
 — za krzywdę i nędzę chłopów polskich, okrada-

nych z ukochanej ziemi własnej i zamieniania ich na 
parobków pańszczyzny komunistycznej ;
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 — za wyzysk, głód i ruinę fizyczną robotników, 
pędzonych do pracy normami stachanowskimi i ko-
munistyczną dyscypliną ;

 — za rabunek i zniszczenie warsztatów pracy i ini-
cjatywy prywatnej kupców i rzemieślników i innych 
wolnych zawodów  i przykuwanie ich do warsztatów, 
służących za narzędzie wyzysku komunistycznego ka-
pitalizmu państwowego :

 — za tragedię naukowców, nauczycieli i pisarzy, 
za denuncjowanie ich i zmuszanie do nauczania w du-
chu sprzecznym z ich przekonaniami, kulturą i intere-
sem narodu polskiego ;

 — za gwałcenie i demoralizację młodzieży polskiej, 
spędzonej w ramy polskiego komsomołu, pozbawio-
nej radości życia, zmuszanej stale kłamać by żyć i za-
truwanie jej serc doktrynami wrogimi zasadom wiary 
i ducha narodowego;

 — za hańbienie munduru polskiego, za oddanie 
żołnierzy polskich pod komendę sowieckich oficerów 
i za przygotowanie ich na mięso armatnie do dyspozy-
cji wrogów Polski;

 — za zbrodnie, dokonywane wobec uczuć religij-
nych narodu i na przedstawicielach Kościoła, bisku-
pach i księżach, mordowanych w terenie, w więzieniach 
lub na salach sądowych.

Oskarżamy agentów moskiewskich o sfałszowanie 
woli narodu polskiego, dokonane na ziemiach polskich 
w roku 1939, 1946, 1947 i 1952

Oskarżamy ich o kompromitowanie imienia Polski 
i działanie na szkodę jej na gruncie zagranicznym.
Oskarżamy dyktatorów komunistycznych o sowie-

tyzację i rusyfikację Polski na wszystkich odcinkach 
życia oraz o narzucenie jej konstytucji sowieckiej, któ-
ra przekreślając nawet w nazwie Rzeczpospolitą Pol-
ską ma dopomóc do włączenia Polski w ramy Związku 
Sowieckiego.
Oskarżamy Sowiety o wielokrotne zamachy na nie-

podległość Państwa Polskiego  i stałe — w oparciu 
o gwałt  i siłę mieszanie się do wewnętrznego życia 
narodu polskiego.

Dowody tej agresji sowieckiego imperializmu ujaw-
niły się w napaści na Polskę w 1920 roku, w nowym 
rozbiorze Polski, ujętym w układzie Ribbentrop-Moło-
tow i napadzie zbrojnym w 1939 r.;

 — w tak zwanvm wyborze Mołotowa i Woroczyło-
wa ze wschodnich ziem Rzeczypospolitej w r. 1939 na 
posłów Najwyższego Sowietu ;

 — w stworzeniu ze swoich agentów Komitetu Lubel-
skiego i podpisaniu z nimi w lipcu 1945 roku układu 
o nowym rozbiorze Polski przy oddaniu Czerwonej 
Armii prawa mordowania i niszczenia polskiej Armii 
Krajowej, zasłużonej w okresie wojny w walce prze-
ciw Niemcom ;

 — w długoletniej okupacji i rabunku Polski przez 
czerwone armie Rokossowskiego, stacjonowane na 
ziemi polskiej  i w stałych,  trwałych interwencjach 
funkcjonariuszy sowieckich we wszystkie dziedziny 
życia narodu polskiego.

Oskarżamy Sowiety o okupowanie i rabowanie Pol-
ski, o niewolenie narodu polskiego i próby wprzęgnię-
cia go, wbrew jego najżywotniejszym interesom i opo-
rowi, w służbę agresji sowieckiej.
Wielu z oprawców narodu polskiego i agentów mo-

skiewskich w Warszawie zniknie z czasem, wielu jesz-
cze zniszczy bakcyl Malenkowa i Berii, ale oskarżenie 
narodu polskiego pozostanie i ścigać będzie na każdym 
kroku pozostałych oprawców, aż nadejdzie dzień wy-
zwolenia Polski — dzień, w którym winowajcy będą 
musieli odpowiadać za zbrodnie, popełnione na naro-
dzie polskim w Kraju, zniesławienie dobrego imienia 
Polski na gruncie międzynarodowym.
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Rząd sowiecki zdawał sobie od początku i zdaje w dal-
szym ciągu sprawę z jakościowej wagi zbrodni katyń-
skiej. Rząd sowiecki nie może sobie pozwolić na przy-
znanie się wobec światowej opinji publicznej, do tej 
zbrodni, którą popełnił, nie może się ani tłumaczyć ani 
wykręcać, ani uzasadniać. Może jedynie zaprzeczać 
w sposób najbardziej kategoryczny. Ponieważ jednak 
kłamstwo na tak wielką miarę nie da się i nie dało się 
utrzymać w obliczu ogromnej ilości poszlak, czynniki 
sowieckie, słusznie oceniając sytuację, postanowiły za 
wszelką cenę nie dopuścić, aby poszlaki przeistoczyły 
się w dowody. W tym celu, począwszy od momentu 
wykrycia zbrodni, to znaczy od roku 1943, umyślnie 
wytwarzały wokół sprawy Katynia chaos, wprowa-
dzając własne, ale jednocześnie popierając wszystkie 
inne wersje, podsycając je i rozdmuchując te z pośród 
z nich zwłaszcza, które się nawzajem wykluczały, prze-
ciwstawiały, przeczyły jedna drugiej i t.d. W ten spo-
sób, ludzie, którzyby chcieli dojść prawdy zaplątywali 
się w sieć nieraz najbardziej bzdurnych relacji, a w re-
zultacie szeroka opinja publiczna nabierała przekona-
nia, że: “Sprawa daleka jest jeszcze od ostatecznego 
jej wyświetlenia…” Właśnie o wywołanie takiego wra-
żenia chodzi bolszewikom najbardziej. Niewątpliwie 
o wiele bardziej niż na zapoznaniu świata z treścią ich 
oficjalnego komunikatu.

Świadek Moskowskaja

Komunikat sowiecki zredagowany jest na sposób typo-
wo bolszewicki, t.zn. cynicznie lekceważący poważną 
jego krytykę. Przytem kłamstwo, które jak przysłowio-
we szydło, zawsze musi wyleźć z worka, spłatało redak-
torom tego komunikatu fatalnego figla. Kto go prze-
czytał choć raz uważnie, musi dojść do przekonania, 
że szczytowym jego punktem, spajającym koncepcje 
t.zw. “Komisji Specjalnej” badającej rzekomo groby 
katyńskie ze strony sowieckiej,—są zeznania niejakiej 
Moskowskiej, mieszkanki Smoleńska, w szczególe zaś 
relacja niejakiego Jegorowa, który przed swym tajem-
niczym zniknieciem, najważniejszą rzecz sprawy opo-
wiedział właśnie tej Moskowskiej, a ona dopiero Komi-
sji “śledczej”. Pech jednak chciał, że Jegorow, według 
treści komunikatu, widział się z Moskowską w marcu 
1943, natomiast opowiadał jej co się działo w … kwiet-
niu 1943 roku!

Komunikat jednak nie został ani zmieniony ani 
sprostowany. Wydrukowano go w wielu językach i na 
tem się oficjalna rola rządu sowieckiego skończyła. 
Wyszedł on z trafnego założenia, że ci, którzy mu 
są posłuszni zarówno w granicach jak poza granicami 
Związku Sowieckiego i tak muszą twierdzić, że zbrod-

ni dokonali Niemcy. Tych zaś, którzyby chcieli znać 
prawdę, nie komunikat oficjalny, to właśnie chaos 
stworzony wokół spraw Katynia, odstraszy od spre-
cyzowania definitywnego oskarżenia pod adresem 
Sowietów.

Rotmistrz Anton i “pewna pani”

Jak wiadomo, oficjalna wersja sowiecka od roku 
1943 twierdziła, że oficerów polskich, w Katyniu wy-
mordowali nie bolszewicy w roku 1940, a Niemcy, 
w roku 1941. Wersja ta jednak nie mogła być popu-
larną na ziemiach polskich, ponieważ rodziny wy-
wiezionych oficerów, przestały od nich, otrzymywać 
listy, jak nożem uciął, właśnie od wiosny 1940 roku. 
Przeciwnie, raczej wzbudzała podejrzenie. To też po 
odkryciu grobów katyńskich przez Niemców, bolsze-
wicy bynajmniej jej w Polsce nie lansowali. Robili 
co innego. Oto przez swoich agentów, którymi szpi-
kowali nasze organizacje podziemne, rozpuszczali 
najprzeróżniejsze wersje i relacje, nie troszcząc się 
bynajmniej oto, że były sprzeczne z oficjalną wersją 
sowiecką. Jedna z takich wersji twierdziła, że odnale-
zione trupy “to żydzi wymordowani przez Niemców 
i poprzebierani w mundury polskie”. Druga, że “jeńcy 
sowieccy” w ten sam sposób poprzebierani. Trzecia, 
że “trupy przywieziono z Oświęcimia”. Czwarta, że 
“oficerowie polscy, ale z oflagów”. Piąta, że “Niemcy 
chodzą do każdej rodziny, o której się dowiedzą, że 
jeden z jej członków wpadł do niewoli sowieckiej 
i spisują jego nazwisko, aby następnie umieścić na 
liście wymordowanych w Katyniu ” i t.d. i t.d.

Wersje te padały na podatny grunt nienawiści do 
Niemców i do wszelkich ich enuncjccji i pleniły się 
w ten sposób w nieskończoność. W rezultacie, nawet 
czysto polska wersja propagowana z podziemia przyję-
ła za podstawę, że: “Jakkolwiek nie ulega wątpliwości 
iż to bolszewicy wymordowali gros oficerów polskich 
w Katyniu, to jednak Niemcy musieli tam coś… dorzu-
cić ze swej strony”. Tego czysto zresztą propagando-
wego stanowiska, nie należy utożsamiać z materjałem 
dowodowym, na podstawie którego wtajemniczone  
“góry” podziemia, posiadły względnie dokładny i praw-
dziwy obraz Katynia już na jesieni roku 1943 i w cią-
gu 1944.

Nie przeszkadzało to jednak, że na tle ówczesnych 
nastrojów, największą popularnością cieszyły się kol-
portowane przez agentów sowieckich szlagiery, które 
skuteczniej od ukutej wersji obiegały zupełnie bez-
krytycznie całą Polskę. Takim szlagierem na terenie 
Wilna naprzykład, była osoba rotmistrza Konstantego 
Antona, z 4 pułku ułanów nadniemeńskich, których 
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figurował na niemieckim wykazie ofiar katyńskich. 
Pewnego dnia rozeszła się plotka, że  jego żona, za-
mieszkała w Wilnie, otrzymała odeń list z Bliskiego 
Wschodu, via Turcja. W ciągu następnych kilku dni 
wersja ta obiegła całe miasto, a ciągu tygodni prowin-
cję. Powtarzana była z takim uporem i przekonaniem, 
że nikt w nią nie wątpił. Jako przykład przytoczę siebie 
samego. Oglądałem Katyń na własne oczy, ale wobec 
uporczywości tej plotki, uwierzyłem w nią, sądząc, iż 
może Anton uciekając z niewoli sowieckiej zamienił 
się z kimś dokumentami. — Bolszewicy są doskona-
łymi psychologami. Wiedzą, że na tysiąc osób które 
powtarzają plotkę, ani jedna nie pofatyguję się by ją 
sprawdzić. I ja też nie poszedłem do żony stwierdzać, 
jakkolwiek Anton był moim kolegą. Każdy miał wów-
czas więcej kłopotów na głowie. Dopiero po latach, już 
w Italji, dowiedziałem się, że Anton wywieziony do 
Kozielska, nigdy stamtąd nie wyszedł i że żadnego listu 
do swej żony z Bliskiego Wschodu nie mógł pisać… 

Bardziej totalnym powodzeniem cieczył się szlagier 
warszawski. Brzmiał on, jak następuje: “Pewna pani, 
przeczytawszy na niemieckiej liście, ofiar zbrodni ka-
tyńskiej, nazwisko  swego męża, który nigdy w Rosji 
nie  był, natomiast  osadzony został  przez Niemców 
w Oświęcimiu,  piszła do Gestapo  (Ach, jaka głupia!) 
aby wyjaśnić sprawę. Poszła i … nie wróciła”. Jakkol-
wiek nikt nie podawał ani nazwiska, ani adresu tej pani, 
ani jej męża, jakkolwiek nie ulega wątpliwości, że pani 
ta wcale nie egzystowała, — plotka obiegła dosłownie 
całą Polskę jak była długą i szeroką przed rokiem 1939!

Jeżeli tak działo się w Polsce, bezpośrednio zain-
teresowanej i dobrze zorjentowanej w sprawach bol-
szewickich, to można sobie łatwo wyobrazić co sobie 
o Katyniu szeptano w podziemiach reszty Europy, ję-
czącej pod jarzmem hitlerowskim!

Bujacz z “Nowego Światu”

Sytuacja nie zmieniła się do dziś dnia. Jakkolwież 
zbrodnia katyńska wyświetlona jest do najdrobniej-
szych szczegółów, jakkolwiek na terenie zachodnim, 
poza zasięgiem władzy sowieckiej znajdują się nie tyl-
ko naoczni jej świadkowie ale i pewien major NKWD, 
zbiegły z Sowietów, a współodpowiedzialny za zbrod-
nie, definitywne, sprecyzowane oskarżenie nie zostało 
opublikowane. Liczne, wzajem kłócące się i sprzecz-
ne wersje, w dalszym ciągu obiegają prasę światową. 
Z panującego wokół  tej sprawy chaosu profitują nie 
tylko agenci sowieccy, ale również niesumienni in-
formatorzy. Jesienią roku zeszłego w wychodzącym 
w Ameryce czasopiśmie “Nowy Świat”, ukazała się 
relacja anonimowa, człowieka, który się podał za ofi-
cera polskiego ocalonego z Katynia… zawierała stek 
bzdur. Facet  ten oświadczył w redakcji,  iż nie może 
wyjawić swego nazwiska, bo związany jest jakimś ta-

jemniczym słowem z 2 Korpusem (!) W sprawozdaniu 
swym twierdzi, że masakry dokonali wprawdzie bol-
szewicy, ale nie wiosną roku 1940, a latem roku 1941 
w chwili zbliżania się Niemców. Że zginęło 11 tysię-
cy oficerów, że dostał kulę w bok. Że wygrzebał się 
spod usypanej ziemi i t.p. bujdy. Oczywiście, że kuli 
w bok nie mógł dostać, ponieważ ani jedna ofiara nie 
była strzelona inaczej jak w potylicę. Wygrzebać się 
również nie mógł ponieważ górna warstwa ziemi wy-
nosiła 2 metry. Zastanawiającym jest natomiast, iż data 
zbrodni i liczba ofiar zbiega się raczej z wersją sowiec-
ką, zapewne jedynym źródłem jego informacji.

Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową prowokacją 
sowiecką? Po szczegółowym przestudjowaniu tej fan-
tastycznej relacji dochodzi się do wniosku, że raczej — 
nie. Poprostu facet chciał zarobić kilka dolarów i sko-
rzystał z nieświadomości, nadużył zaufania redakcji.

Sabat na Koźlim Wzgórzu.

Z prawdziwą przykrością przeczytałem w numerze 
z dnia 27 kwietnia “Wiadomości” z przygotowywanej 
przez p. Janusza Laskowskiego książki p.t. “Sabat na 
Koźlim Wzgórzu”, wyjątek: “Krzyże z brzeziny”.

— Jest to relacja z rozmowy z niejakim Niemcem, 
nazwiskiem Germandt, który niewątpliwie, a podob-
nie jak anonimowy facet zaufania p. Laskowskiego, 
naopowiadał  mu  trochę  bredni  własnego  pomysłu, 
w większości jednak poprzekręcał w sposób fatalny, 
zapewne zasłyszane tylko przez siebie fakty, a w re-
zultacie przyczynił się do nowego zamętu i podważe-
nia znanych już, stwierdzonych z absolutną pewnością 
okoliczności zbrodni.

Publikując swą rozmowę z tym Niemcem, p. Laskow-
ski wychodzi z błędnego założenia, że: 

“…wśród ogłoszonych przez nich (Niemców) 
dokumentów nie ma takich, któreby mówiły, jak 
władze niemieckie doszły do tego odkrycia”.
Nietylko, w zbiorze dokumentów niemieckich (“Am-

tliches Material… ” i t.d.) sprawa ta jest szczegółowo 
omówiona. Podana została przez radio Berlin już dnia 
13  kwietnia  1943  zaraz  w  następnych audycjach, po 
pierwszej, obwieszczającej odkrycie grobów w Katy-
niu. Ale dziś (i nie od dziś) wiemy o wiele więcej i wiele 
dokładniej, jak to było, a wcale nie było tak, jak to opo-
wiada Niemiec Germandt.

Polacy z Todt’u.

Istotnie w jednym z oddziałów organizacji Todt który 
stancjonował w pobliżu Katynia, znajdowali się Polacy, 
którzy dowiedzieli się od okolicznych mieszkańców że 
w pobliżu bolszewicy rozstrzelali oficerów polskich. 
Rzecz jednak nie działa się

“… W lutym, albo początkach marca 1943 roku”.



	 „Lwów	i	Wilno”	

303

Albowiem w lutym Niemcy już mieli dokładne infor-
macje od ludności, a dnia 29 marca rozpoczęli pierwsze 
prace ekshumacyjne. Gdy Polacy z Todtu dowiedzieli 
się o mogiłach oficerów polskich, na świecie był — lipiec 
roku 1942. Mieszkali oni w wagonach towarowych któ-
re stały kolo t.zw. Breckawo Mosta, na skrzyżowaniu 
dwuch odnóg kolejowych ze Smoleńska, Aleksandrow-
skiej i Licharłowskiej. Nie wycinali też oni “w nocy… ” 
brzózki na krzyże, a w biały dzień. Nie potrzebowali się 
bowiem śpieszyć, bo nieprawda jest, że

“ … pozostali tylko jedną noc. Nazajutrz o świ-
cie ruszyli w dalszą drogę ku frontowi”.
 Pozostawali oni przez czas dłuższy około kilku ty-

godni i zatrudnieni byli gromadzeniem łomu żelazne-
go. Istotnie postawili dwa krzyże z drzewa brzozowe-
go, jeden większy, drugi mniejszy. Przetrwały one na 
tych grobach około miesięcy od lipca roku 1942, aż do 
dnia 18 lutego 1943, gdy dokonano pierwszego próbne-
go kopania ze strony Niemców.

537 batalion saperów niemieckich.

Zanim przejdę do opowiedzenia jak do tego doszło, 
należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną niedokładność 
pana Germandta, pozornie błahą, a w rzeczywistości 
ważną, jeżeli chodzi o rozwikłanie kłamstw komunika-
tu sowieckiego. Oto Niemiec ten opowiada p. Laskow-
skiemu:

“Mieliśmy w najbliższej okolicy rozrzucone 
oddziały 537 pułku łączności” … 
Chodzi oto, iż bolszewicy stwierdzają istnienie 

jakowejś zakamuflowanej  jednostki p.n. “Sztab 537 
bataljonu robotniczego”, która miała być rzekomo wła-
ściwym wykonawcą zbrodni.

— Udało się ustalić, iż nie była to jednostka zaka-
muflowana, nie nazywała się wcale “bataljonem robot-
niczym”, a poprostu 537 bataljonem saperów, a sztab 
jego nigdy nie stancjonował w Katyniu, ale w gmachu 
sanatorjum BWO (Białoruskiego Okręgu Wojennego) 
tuż przy stacji Gniezdowo, o 4 kilometry od Kosogorów. 
Germandt nazywając go “pułkiem łączności” wprowa-
dza nową wersję i nowe zamieszanie.

Partemon Kisielów i Wasyl Kisielów.

Kompletnie niedorozwikłania jest dalsza jego relacja 
na temat, kto mianowicie wskazał władzom niemieckim 
istnienie grobów? Z początku powiada:

“ … żołnierze tego pułku … (537) zauważy-
li krzyże ze świeżej brzeziny … zameldowali 
o tym swoim zwierzchnikom. Odkopano ziemię 
… I wówczas przekonaliśmy się o zawartości … ”
Następnie o kilka ustępów poniżej :

“Kiedy akcja odkopywania grobów katyńskich 
była już pełnym toku … Wasyl Kisielów zjawił się 

pod eskortą i zgłosił się na stację w Katyniu … 
(nie było takiej stacji nigdy!) … We wszystkich 
miejscach, które Kisielów wskazał znaleśliśmy 
groby oficerów polskich”.
Trudno jest z tego opowiadania wyrozumieć: czy 

żołnierze “537 pułku łączności” wskazali na miejsce 
zbrodni, czy też Wasyl Kisielów, rzekomy jeniec so-
wiecki właśnie świeżo wzięty do niewoli,  jak chce 
p. Germandt? I skąd się wogóle tu wziął Wasyl Kisie-
lów ? Kto zna sprawę, łatwo odgadnie, że p. Germandt 
wszystko poplątał. W rzeczywistości było tak:

Wspomnieni wyżej Polacy z organizacji Todtu, szu-
kali kogoś, ktoby im mógł wskazać dokładne miejsce 
zakopania oficerów polskich, o których rozstrzelaniu 
mówili okoliczni mieszkańcy. Poradzono im, ażeby 
udali się do chaty Partemona Kisielowa, który najwię-
cej wie. Partemon Gawryłowicz Kisielów urodzony 
w r. 1870, a więc już staruszek siedemdziesięcioletni, 
pożyczył Polakom łopat, wskazał im miejsce (w lip-
cu 1942 r.). Na tym się skończyło. Minęło pół roku. 
Wreszciu w lutym 1943 roku, zameldował Niemcom 
o zbrodni katyńskiej Iwan Kriwoziercow i Andrejew. 
Gdy przybyli do lasku na Kosogorach nie mogli ustalić 
dokładnego położenia grobów, Andrejew zwrócił uwa-
gę, że położenie to będzie znał napewno Partemon Ki-
sielów. Ten istotnie przybył i pokazał zarówno groby, 
jak postawione na nich krzyże ze brzeziny. Stąd trakto-
wany był za właściwego odkrywcę zbrodni.

Dalsze  jego  losy były smutne. Wywiad sowiecki 
oplątał go w ten sposób, jeszcze w okresie okupacji nie-
mieckiej, że staruszek się nie ruszyłę nie uciekł. NKWD, 
które przybyło “po wyzwoleniu”, połamało na śledztwie 
rękę i biło po głowie aż ogłuchł. W Komunikacie so-
wieckim stwierdzono, że to Gestapo go tak oporządziło.

Powracam jednak do pytania: skąd tu się wzięło 
nazwisko — Wasyl Kisielów? Otóż Wasyl Kisielów, 
urodzony w roku 1911, syn Partemona, wraz z matką 
swoją Aksinją i żoną Marją, był jednym z tych, którzy 
w śledztwie NKWD figuruje jako potwierdzający (fał-
szywe) zeznania, że jego ojca Niemcy bili i okaleczyli. 
(Nawiasem muszę dodać, że z Partemonem Kisielowym 
rozmawiałem przy końcu prac ekshumacyjnych, a więc 
już dawno po badaniach niemieckich. Był on zupełnie 
zdrowy i słyszał doskonale. Istnieją świadkowie, którzy 
go widzieli na jesieni roku 1943, w chwili cofania Niem-
ców  również zdrowego). Na tym rola Wasyla w aferze 
katyńskiej wyczerpała się. Nigdy nie figurował w śledz-
twie niemieckim, nie brał udziału w rozkopywaniach 
zwłok, nie wskazywał miejsca grobów, ani w żaden inny 
sposób nie przyczynił się do ich odkrycia. Cała długa 
opowieść Germandta  przytoczona przez p.  Laskow-
skiego, została poprostu wyssana z palca… Niewątpli-
wie autor jej coś słyszał, czy zasłyszał, o Kisielowych, 
ale pomieszał imiona i daty, a dla urozmaicenia dokoop-
tował wymyśloną przez siebie historyjkę.

1947	
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Liczba.

Liczba trupów wykopanych w Katyniu jest dokład-
nie znana. Jest pozatym jednym z bezpośrednich dowo-
dów, że z zbrodni dokonali — bolszewicy. Omawiając 
ją, informator p. Laskowskiego, zapewne bezwiednie, 
wprowadza w tę sprawę zamęt, na którym tak bardzo 
zależy stronie sowieckiej. Pisze:

“Właściwie nigdy nie doszliśmy do jej określe-
nia. Pierwsze eskhumacje stwierdzały, iż około 
3000 oficerów pochowano w grobach. Potem licz-
ba ta wzrosła … “Być może ogólna liczba ofiar 
obliczona przez Niemców na 11 tysięcy jest praw-
dziwa. Wątwię jednak ponieważ nigdy nie odko-
paliśmy więcej niż 5 tysięcy. Jeśli chodzi o stro-
nę niemiecką, liczbę wzięto z ksiąg ruchu stacji 
Gniezdowo”.
W tym wszystkim niema ani jednego słowa praw-

dy. Nie “pierwsze ekshumacje stwierdzały” 3 tysiące, 
a jedynie zawartość  największego  grobu  oznaczone-
go nr. 1, lub literą “L” (ze względu na jego kształt). 
Przytem komisja międzynarodowa obniżyła szacunek 
do 2.500 — Nigdy Niemcy nie podali cyfry 11 tysię-
cy. Podawali zawsze 10 tysięcy, a później 12 tysięcy. 
“11 tysięcy” jest cyfrą wykoncypowaną przez bolsze-
wików i ogłoszoną przez nich w ich komunikacie ofi-
cjalnym, jako pośrednia pomiędzy 10 i 12 tysiącami, 
ponieważ stronie sowieckiej zależało na utrzymaniu 
wersji niemieckiej, dotyczącej ilości znalezionych zwłok. 
(Ażeby uchylić się od odpowiedzi na pytanie, gdzie 
zginęła reszta, w Katyniu nie znaleziona, ilość, zagi-
nionych jeńców polskich ?). Wcale też: “ … być może 
liczba ofiar obliczona przez Niemców jest prawdziwa”, 
a wręcz przeciwnie: wiadomo jest dziś bardzo dokład-
nie, że  liczba  ta  jest nieprawdziwa. Nie prawdą  też 
jest, że: “nie odkopaliśmy nigdy więcej niż 5 tysięcy”. 
Niemcy wykopali z siedmiu grobów dokładnie 4.143 
zwłoki i z ósmego grobu 13 zwłok. Razem więc ściśle 
— 4.156 i ani jednego więcej. Później dopiero (poza 
badaniem niemieckim) udało się stwierdzić, że grób 
nr. 8 zawierał nie więcej niż ponad 100 zwłok.

— Wcale też Niemcy nie dokonali swych obliczeń 
na postawie “ksiąg ruchu stacji Gniezdowo”. Oblicze-
nia  ich bazowały pierwotnie na przypuszczeniu, że 
całe wzgórze stanowi jeden wielki grób, a nie poszcze-
gólne groby. Pozatem na relacjach z zagranicy że tylu 
właśnie jeńców polskich zaginęło w Sowietach. Głów-
nie zaś na propagandzie, której zależało na wyolbrzy-
mieniu zbrodni ilościowo.

Wogóle zaś opowiadanie Germandta budzi podej-
rzenie iż człowiek ten chyba nigdy w Katyniu nie był. 
Opowiada bowiem:

“ …  na łagodnie opadającym ku Dniepro-
wi wzgórzu, można było zobaczyć długie zagony 
świeżo poruszonej ziemi”.

W rzeczywistości wykopane groby znajdowały się 
w dość gęstym lesie, w odległości 250 do 300 metrów 
od Dniepru, którego zresztą brzegi wcale nie opada-
ły łagodnie, a stromo. Wewnątrz lasu znajdowało się 
wzgórze, właśnie Kosogora,  czy,  jak go przezwano 
Kozie Góry. Doły, w których zakopano trupy, znajdo-
wały się na jednym ze zboczów tego wzgórza, ale nie 
opadającego “ku Dnieprowi” a wręcz przeciwnie, od 
Dniepru wgłąb lesu. Dojrzeć ich z odległości kilku-
nastu metrów było niepodobieństwem.

Ośmieszanie materjału 
dowodowego.

Pomijając fakt, że przedstawiona przez informato-
ra p. Laskowskiego relacja dotycząca rewizji na stacji 
Gniezdowo i cały inny szereg okoliczności nie odpo-
wiada prawdzie, największą pretensję można mieć do 
niego za następujące zdanie:

“Bodaj najbardziej przekonywującym dowo-
dem dokonania morderstwa przez Rosjan, był 
brak zegarków u ofiar lasku katyńskiego”.
W tej chwili  istnieje potężny i miażdżący stronę 

sowiecką materjał dowodowy, stwierdzający jedno-
znacznie, iż tej straszliwej zbrodni dokonali bolszewi-
cy. Na tle tego stanu faktycznego, ogłaszać, że “najbar-
dziej przekonywującym dowodem jest brak zegarków 
u ofiar …” jest już nietylko podważaniem istniejącego 
materjału dowodowego, jest poprostu jego — ośmie-
szaniem.

J.M.

„Lwów i Wilno” 1947, nr 23 z 11 maja, s. 2.
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„Lwów i Wilno” 1948, nr 70 z 9 maja, s. 2.
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Czy należy mówić o tem jakie jest istotne zadanie emi-
gracji polskiej? Zdawałoby się, że w ciągu ostatnich 
3 lat było dość czasu na sprecyzowanie celów istnienia 
i metod działania uchodźctwa. I zdawałoby się również, 
że nie ulega wątpliwości, że zadaniem tym jest wyko-
nywanie tego, czego kraj sam w formie bezpośredniej 
podjąć się nie może. A więc ma to być walka z Rosją 
Sowiecką, walka z bolszewizmem, walka z sowietyzacją 
— pojęte jaknajszerzej i jaknajwszechstronniej.

Polityka podobnie jak strategia nie może mieć kilku 
celów równorzędnych, jeden musi być główny i nadrzęd-
ny. Im sytuacja jest trudniejsza i bardziej skomplikowana, 
tym nadrzędność celu głównego musi być wyraźniej-
sza. Nikt nie ma chyba wątpliwości, że sytuacja obecna 
jest nie tylko trudna i skomplikowana, lecz i tragiczna. 
Tymczasem niech kto zechce powiedzieć na czym po-
lega wykonywanie przez emigrację zadań związanych 
z tym głównym, a nadrzędnym celem naszego tutaj 
istnienia! Niech ktoś zechce wymienić, na 1000 wyko-
nywanych przez nas tutaj czynności, chociażby kilka, 
o których można byłoby powiedzieć, że stanowią one 
przemyślane, logiczne, a zwłaszcza skuteczne elemen-
ty tej walki.
Proszę przejrzeć naszą prasę i publicystykę, nasze 

wydawnictwa, proszę wynotować tematy zebrań, od-
czytów i wieców, proszę rejestrować czyny i wyczyny 
naszych „ojców ojczyzny”, proszę podsumować zainte-
resowania i działalność naszych stronnictw (i tych sta-
rych i tych nowych) i proszę z ręką na sercu wymienić 
chociażby parę takich pozycyj, które przyniosły Rosji 
Sowieckiej bodaj minimalną szkodę! Gdzie jest cho-
ciażby jedna instytucja, bodaj najskromniejsza komór-
ka poważnie studiująca problemy sowieckie i sowiety-
zację? Gdzie jest chociażby jedna instytucja poważnie 
rejestrująca zjawiska związane z procesem sowietyzacji 
Polski  i krajów  okupowanych? Gdzie jest chociażby 
jedno nasze wydawnictwo w języku angielskim, fran-
cuskim czy niemieckim, które te zagadnienia omawia 
i które dostarcza naszym, t. zw. “sojusznikom” prze-
glądu sytuacji i oceny poważnej a obiektywnej? Co się 
stało z olbrzymim materiałem informacyjnym o Rosji, 
który kilkadziesiąt tysięcy Polaków przyniosło ze sobą 
z Rosji Sowieckiej ? Dlaczego tak się stało, że Polacy 
nie zdobyli się dotychczas na przepracowanie takiego 
chociażby  pasjonującego  opinię międzynarodowego 
świata robotniczego tematu, jakim jest zagadnienie pra-
cy przymusowej w Rosji i dlaczego książką o “Łagrach” 
na podstawie materiałów polskich napisali dwaj socjali-
ści rosyjscy? A co zrobili w dziadzinie poinformowania 
o warunkach bytu: pracy robotnika na terenie Związku 

Sowieckiego i w orbicie jego wpływów nasi socjaliści? 
Gdzie jest chociażby jedna syntetyczna, czy analityczna 
praca dotycząca układu stosunków wewnętrznych w Ro-
sji Sowieckiej, warunków pracy, ucisku kulturalnego, za-
gadnień narodowościowych? Jeżeli zbierzemy za okres 
tych kilku lat kilka pozycyji, to będziemy musieli stwier-
dzić, że wszystkie one stanowią dorobek indywidualny, 
są rezultatem wysiłku pojedyńczych ludzi, z żadną zaś 
organizacją polityczną czy społeczną nie mają nic wspól-
nego. Wyjątek stanowi wojsko, które, i na tym odcinku, 
podobnie jak na wielu innych, wykapało znacznie więk-
sze zrozumienie istoty naszych celów i zadań, aniżeli 
t.zw. “sfery polityczne”, aniżeli organizacje czy zespoły 
poza wojskowe.
Musimy stwierdzić, że jeżeli chodzi o ten cel, zdawa-

łoby się główny, naszego tutaj istnienia, to pozostajemy 
daleko w tyle za emigracją polityczną rosyjską, ukraiń-
ską, rumuńską, czeską, białoruską, a nawet bałtycką. 
Każde pismo, każda publikacja rosyjskiej, ukraińskiej 
czy rumuńskiej emigracji i politycznej jest nasycona 
informacją i to informacją niejednokrotnie wielce wni-
kliwą, a dla Sowietów dotkliwą. W tych publikacjach 
jest wyraźna tendencja do głębokiego zrozumienia istoty 
procesów, zachodzących w samych Sowietach, usiło-
wanie obiektywnej, spokojnej oceny potencjału sowiec-
kiego. Jeżeli chodzi o naszą emigrację polityczną, to 
musimy stwierdzić również, że obniżyliśmy poziom 
naszego znawstwa tematów związanych z Sowietami, 
że zaciemniliśmy te tematy mgławicami intelektualny-
mi, przesłoniliśmy je naszymi nieraz zupełnie abstrak-
cyjnymi opiniami. Takie coraz mniej realne podejście do 
wroga nie może nie powodować rozbieżności taktycz-
nych w samej emigracji. Grupować się można przede 
wszystkiem dokoła wyraźnie sprecyzowanego i jasnego 
celu. Jeżeli ten cel jest coraz bardziej zamazany, coraz 
bardziej mętny, to nie dziwmy się, że znajdujemy się w tej 
prostracji, w jakiej jesteśmy. Nie dziwmy się również, 
że ani zbiorowo ani nawet indywidalnie nie możemy 
być uważani już nie tylko za ekspertów czy doradców 
w sprawie polityki z Sowietami, lecz nie możemy być 
traktowani inaczej jak dokuczliwi histerycy, którzy nie 
znając faktów i konkretów zatruwają atmosferę swy-
mi nieuzgodnionymi a niedorzecznymi opiniami. I nie 
płaczmy i nie molestujmy, że tymi doradcami czy eks-
pertami są Rosjanie, Ukraińcy czy Rumuni!

Katyń

Do spraw, które są najistotniejszymi elementami wal-
ki z Rosją Sowiecką należy bezsprzecznie sprawa Ka-
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tynia, Może być ona klasycznym przykładem naszej 
zbiorowej i organizacyjnej niezdolności do walki po-
litycznej z Rosją. Pomijam całkowicie to, że już w za-
raniu swego “zaistnienia” była ona przez nas na arenie 
międzynarodowej rozegrana tak fatalnie, jak to tylko 
my potrafimy. Ale i dalsze jej losy są równie pokazowe, 
jeżeli chodzi o naszą nieudolność.

Sprawa Katynia była dla wszystkich Polaków bez wy-
jątku, nawet dla agentów bolszewickich, jasna od samego 
początku. Była ona i jest po dziś dzień sprawą ogromne-
go znaczenia nie tylko z punktu widzenia tej straty, jaką 
społeczeństwo polskie poniosło w lasku katyńskim, ale 
i z tego tytułu, że jest ona jaskrawym wyrazem tej polityki 
biologicznego niszczenia naszego narodu, którą państwo 
wszechrosyjskie w stosunku do nas stosowało, stosuje 
i stosować będzie. Zbrodnia katyńska jest nie tylko fak-
tem samym w sobie charakteryzującym konkretny okres 
polityki sowieckiej, jest ona logicznym ogniwem w łań-
cuchu aktów i czynności państwowości rosyjskiej w sto-
sunku do Polski, ogniwem tak charakterystycznym, że 
urastającym do znaczenia symbolu. Jeżeli symbolem 
polityki Rosji carskiej w stosunku do Polski był Sybir, 
to Katyń stał się symbolem polityki Rosji czerwonej. 
I reakcja nasza, — zarówno czynników oficjalnych,  
jak też i opinii społecznej — powinna była iść w dwuch 
kierunkach: wyciągnięcia wniosków politycznych odno-
śnie aktualnych  stosunków polsko-sowieckich i wycią-
gnięcia wniosków na dalszą metę, w stosunku do możli-
wości ułożenia się tych  stosunków tak długo, jak długo 
istnieje totalistyczne, scentralizowane państwo rosyjskie. 
Sprawa Katynia jest zagadnieniem kluczowym, które 
powinno być brane pod uwagę w każdej dziedzinie na-
szego życia politycznego i społecznego, dopóki jesteśmy 
skazani na obcowanie z potęgą wielkomocarstwowego 
bolszewizmu.
Wydawać się mogło, że jest to sprawa tak jasna, że 

wnioski zostaną wyciągnięte jaknajszybciej i jaknaj 
energiczniej. Stało się jednak coś, czego nikt nigdy 
nie potrafi wytłumaczyć. Sprawa uległa zapomnieniu! 
Przypominały o niej jedynie pojedyncze artykuły, in-
dywidualne wspomnienia, skromne i bardzo niedo-
kładne referaty i odczyty, ale faktem jest, że emigracja 
polska nie zdobyła się dotychczas na żadną zbiorową 
wypowiedź o tym natężeniu i tej wadze, któreby od-
powiadały tragicznemu tematowi. I moglibyśmy tu 
znowu postawić sobie samym niezliczoną ilość pytań, 
na które napróżno czekalibyśmy odpowiedzi. Dlacze-
go w czasie procesu w Norymberdze nie zostało zro-
bione nic by przeforsować sprawę Katynia, jeżeli nie 
na przewód sądowy, to do opinii międzynarodowej? 
Dlaczego same szczegóły sprawy, konkretne fakty nie 
zostały dotychczas podane do wiadomości ogółu emi-
gracji, a co za tym idzie i kraju, i dlaczego zachodzą 
sprzeczności w świadomości i opinii na tematy zwią-
zane z tą sprawą w środowisku samej emigracji? Dla-

czego dotychczas nie posiadamy oficjalnego wykazu 
ustalonych ofiar Katynia? Dlaczego nie mamy zebra-
nych dokumentów w tej sprawie w ten sposób, by każ-
dy Polak na uchodźctwie był należycie przygotowany 
do dyskusji na ten temat?

Mikołajczyk a Katyń

Jak dotychczas jedynym głośnym wystąpieniem o cha-
rakterze międzynarodowym w sprawie Katynia jest 
wystąpienie p. Stanisława Mikołajczyka. Gdyby p. Mi-
kołajczyk nie miał za sobą żadnych innych wyczynów 
w dziedzinie polityki z Kremlem, gdybyśmy go nawet 
znali jako polityka mądrego, światłego, znającego się 
na rzeczy, o poczuciu odpowiedzialności i godności, to 
już tylko to, co napisał w sprawie Katynia, całkowicie-
by go dyskwalifikowało. P. Mikołajczyk, bądź co-bądź 
ex-premier, w czasie urzędowania którego sprawa Ka-
tynia została całkowicie wyjaśniona, nie tylko, oka-
zało się, nie zna faktów podstawowych, nie tylko nie 
orientuje się zarówno w przebiegu sprawy jak i w re-
akcjach sowieckich, ale jest tak głupio lekkomyślny, że 
chcąc wykorzystać nieznaną sobie sprawę dla swych 
osobistych celów reklamiarskich w Ameryce, oparł 
się całkowicie na sfałszowanych wersjach niemieckiej 
i sowieckiej, w tym wypadku jak i w wielu innych wy-
padkach, gdy chodzi o niszczenie narodu polskiego, ze 
sobą zgodnych. P. Mikołajczyk wykorzystał nieróbstwo 
i marazm istniejący na emigracji politycznej polskiej 
w dziedzinie dokumentacji naszych praw i naszej walki 
o niepodległość i przyczynił się znakomicie do jeszcze 
większego zagmatwania tej sprawy, która od początku 
była jasna, powinna była być jasna i musi być jasna.
Wobec tego wszystkiego co wyżej napisałem i wo-

bec tych wszystkich, z  tą sprawą związanych zagad-
nień, o których pisać nie chciałem, książka o “Zbrodni 
Katyńskiej”, która się ukazała ostatnio w Londynie, 
wydaje się być tymbardziej potrzebna, aczkolwiek ża-
łować należy, że wydano ją dopiero teraz.

Przedmowa gen. Andersa

Syntezą  książki  jest  przedmowa  gen.  Andersa. 
Przedmowa ta jest w pewnym sensie dokumentem hi-
storycznym. Będzie ona kiedyś w przeszłości uważana 
niewątpliwie za wielce cenny dokument, wyjaśniający 
motywy decyzji gen. Andersa tworzenia wojska pol-
skiego na Wschodzie, lecz poza granicami Związku So-
wieckiego. Generał Anders jest człowiekiem, którego 
słowa mówione i pisane mają dużą wartość nie tylko ze 
względu na swą bezpośrednią treść i formę, ale przede 
wszystkim dlatego, że jest on jednym z rzadkich ty-
pów polskich wodzów wojennych, których myśli nie 
są myślami indywidualnymi, lecz są niejako odbiciem 
świadomości tęsknot i pożądań szerokich mas żołnier 
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skich. Mówiąc terminami politycznymi, nazwałbym 
gen. Andersa prawdziwie demokratycznym dowódcą 
a szukając dlań porównań w historii zestawiłbym go 
z hetmanem Stefanem Czarnieckim. Jeżeli zaś mam 
mówić o związku gen. Andersa ze sprawą katyńską, to 
chciałbym stwierdzić, że nikt z polskich polityków nie 
dał wyrazu takiego głębokiego zrozumienia polityczne-
go, wszechnarodowego znaczenia tej sprawy, jak właśnie 
gen. Anders.

Dokumenty

Książka o Katyniu składa się z dokumentów i poszcze-
gólnych opracowań charakteryzujących poszczególne eta-
py Sprawy katyńskiej, począwszy od dni wrześniowych 
i październikowych 1939 r., warunków pobytu polskich 
jeńców wojennych w poszczególnych trzech obozach: 
Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, “świadectw” — 
niemieckiego i sowieckiego — odnośnie samej zbrodni 
i wielkiej ilości świadectw poszczególnych osób, które 
miały możność oglądania miejsca kaźni.
Rzeczowo i źródłowo opracowana jest część doty-

cząca zagadnienia — dlaczego jeńcy polscy znaleźli 
się w rękach sowieckich? Przypomnienie okoliczności 
politycznych i wojennych, związanych z okupacją so-
wiecką polskich ziem wschodnich, masakrą uświęconą 
rozkazami dowódców sowieckich, z hajdamackiemi 
rozprawami z bezbronnymi obywatelami polskimi ze 
strony czerwonych żołdaków z atmosferą kłamstw, pro-
wokacji i szantaży roztaczaną na ziemiach wyzwala-
nych, jest dokonane dostatecznie plastycznie, a zarazem 
obiektywnie, by czytelnik, nawet najbardziej nieświa-
domy dalszych losów jeńców polskich, mógł zrozu-
mieć, że “Katyń” nie tylko był dziełem rąk sowieckich, 
ale musiał być ich dziełem. Postępowanie sowieckie 
od chwili wkroczenia sowieckiej armii na ziemie pol-
skie w stosunku do obywateli polskich, zagarniętych 
na tych ziemiach, było idealnie konsekwentne i zmie-
rzało do niczego innego właśnie jak do Katynia.
Doskonale są wybrane świadectwa ocalałych jeńców 

polskich o pobycie ich w obozach sowieckich. Na spe-
cjalne podkreślenie zasługują “Fragmenty Kozielskie” 
autora anonimowego, które są bodaj najgłębszą analizą 
i opisem przeżyć Polaków w obozach jakie kiedykolwiek 
czytałem. Z dokumentów dotyczących samego pobo-
jowiska, najbardziej wyczerpującymi są: relacja dr. M. 
Wodzińskiego i sprawozdanie p. Józefa Mackiewicza. 
(Książka jest wprawdzie pracą zbiorową i jak pisze 
gen. Anders “dziełem kilkuletniej pracy, prowadzonej 
sumiennie i z dużym wysiłkiem przez szereg ludzi, pod 
jednolitą redakcją”, ale te dwie prace wybijają się na 
plan pierwszy jako, w pewnym sensie, samodzielne 
opracowania).

Brama Smoleńska

Zebrane materiały są dostatecznym świadectwem, że 
sprawa katyńska nie jest odosobnioną sowiecką zbrodnią 
polityczną czy wojenną, lecz jest przejawem totalizmu 
bolszewickiego, przejawem o znaczeniu i skali świato-
wej. Po przestudiowaniu dokumentów tych nie można 
mieć najmniejszych wątpliwości, że polityka sowiec-
ka nie poprzestanie na ograniczeniu się do zbrodni ka-
tyńskiej  jako  oderwanego  aktu  gwałtu  w  stosunku 
do narodu polskiego. Zbrodnia katyńska leży U progu 
ekspansji moskiewskiej w kierunku ku zachodowi. 
Gieopolitycy mogliby doszukiwać się nawet znamion 
symptomatycznych w tym, że popełniona ona została 
w rejonie historycznej “bramy smoleńskiej” przez któ-
rą prowadziły szlaki moskiewskie ku Europie zarówno 
jak szlaki z Zachodu na Wschód tych, świadomych nie-
bezpieczeństwa moskiewskiego wodzów europejskich, 
którzy dążyli do poskromienia ekspansji niezmiennego 
średniowiecza i barbarzyństwa.

Można byłoby recenzję o tej książce uzupełnić wyka-
zem jej braków. Niektóre z nich, jak np. brak wykazu 
osób zamordowanych a bezsprzecznie zidentyfikowanych, 
jak brak skorowidza, niektóre usterki stylistyczne i ko-
rektorskie, są istotnie poważne. Ale przyznam się, że tak 
wysoko oceniam fakt zjawienia się tej pierwszej trzeba 
wierzyć — książki o sprawie katyńskiej, że nie mam 
zamiaru nawet pośrednio obniżać jej oceny przez wyty-
kanie braków, chociażby dotkliwych.

Ryszard Wraga.
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I.

KŁOPOTLIWE DLA SOWIETÓW REWELACJE.

Niewątpliwie zamach na Hitlera z dnia 20 lipca 1944 
r. przejdzie do historji jako jedna z najbardziej sensa-
cyjnych okoliczności wojny ubiegłej. Wystarczy cho-
ciażby skupić uwagę na jej sprawcy: Pułkownik hrabia 
Klaus Schenk van Stauffenberg, 37 letni oficer kawa-
lerji (Bamberger Reiter), fanatyczny katolik, odbywa 
kampanję  wojenną w  północnej  Afryce.  W jednej 
z bitew traci jedno oko, prawą rękę i dwa palce ręki 
lewej. I oto ten kaleki hrabia o jednym oku i trzech tyl-
ko pozostałych mu palcach, dokonywuje dzieła na któ-
ry nie zdobył się nikt z pośród miljonów komunistów 
i demokratów  całego świata. Bomba wybuchła i  jak 
wiadomo Hitler wyszedł cało tylko cudem, jeżeli rze-
czownik “cud” możemy zastosować w jego wypadku. 
Zamach się nie udał, ale stał się głośnym. Natomiast 
zupełnie prawie nieznany pozostał pierwszy zamach 
na Hitlera, z dnia 13 marca 1943 r.
Istnieje wiele, zarówno obiektywnych jak subjektyw-

nych przyczyn, dla których antyhitlerowska akcja gene-
rałów, konserwatystów, a przedewszystkiem arystokra-
tów niemieckich nie jest popularną w opinji światowej. 
Wspomina się więc tylko rzeczy, które nie mogą nie być 
wspomniane. Nie będę poniżej tematu tego rozwijać. 
Natomiast, poświęcając się już od lat badaniu sprawy 
Katynia,  chciałbym  zwrócić  uwagę ze jedną z przy-
czyn,  dla  której  pogłębienie  okoliczności  zamachu  
z 13 marca 43, wypada bardzo nie na rękę Sowietom, 
może być ta właśnie sprawa Katynia …

PECHOWY KOMUNIKAT.

Są kłamstwa o długich, albo krótkich nogach, ale 
zdarzają się poniektóre wyjątkowo pechowe. Do takich 
zaliczyć wypada sowieckie kłamstwo zawarte w urzę-
dowej interpretacji mordu katyńskiego. Wielokrotnie 
w tym miejscu poruszałem już sedno sprawy, jak też 
niefortunnie zełgany komunikat sowiecki, spreparo-
wany w pośpiechu, na kolanie, baz należytej ostrożno-
ści, którą każde wielkie kłamstwo przedewszystkiem 
winno mieć na uwadze. Pisałem już, że punktem cięż-
kości koncepcji sowieckiej, który to punkt całą resztę 
utrzymać ma w jakiej-takiej równowadze prawdopo-
dobieństwa, jest wersja, że Niemcy dokonali rzekomo 
niesamowitej rewizji wszystkich trupów, wyciągając 
ich w marcu 1943 r. z ziemi, niszcząc jedne dokumenty, 
a wsadzając im w kieszenie inne itd. W tym celu spro-

wadzili rzekomo 500 jeńców sowieckich z obozu nr. 
126 pod Smoleńskiem, którym kazali te trupy wykopy-
wać, rewidować i td. Potem zaś tych jeńców poprostu 
rozstrzelali. W ogóle zaś rzekome fałszerstwo mogił 
katyńskich zakrojone było przez Niemców na olbrzy-
mią skalę — powiada w dalszym ciągu komunikat so-
wiecki: do Katynia zwożono zewsząd ciężarówkami 
trupy ludzkie i zrzucano je do mogił. Akcja ta nie mogła 
oczywiście ujść uwadze okolicznych mieszkańców... 
A więc stwierdzają to jeden i drugi Jegorow; stwier-
dza Suchaczew inżynier-mechanik, Jakowlew-Sokołow, 
Flor Maksymowicz i wielu innych rzekomych świadków. 
Sprawa miała być powszechnie znana, choć omawiana 
szeptem: dziesiątki “ciężarówek napełnionych trupa-
mi”, a strzeżonych przez Niemców, uzbrojonych w au-
tomaty, zjeżdżały notorycznie do Katynia…
Więc, zapytamy teraz, czy mógłby o tym nie wiedzieć 

Fabian von Schlabnerdorff?

MARZEC 1943.

Sowiety preparując swój Komunikat, przedstawiły 
w nim całą sprawę w ten sposób, że wymordowanie 
oficerów polskich pod Smoleńskiem, rzekomo doko-
nane zostało przez  Niemców przy wykorzystaniu ca-
łego aparatu wojska, policji i tych wszystkich innych 
środków, jakimi notorycznie  rozporządzają władze oku-
pacyjne. Musiał być  zatem puszczony w ruch wielki, 
rozgałęziony i dobrze obmyślony mechanizm masowe-
go mordu i prowokacji, a niewątpliwie jeden z najwięk-
szych tego typu, którego  ośrodkiem  stały się okolice 
Smoleńska.
To czego Sowiety wszakże nie wiedziały, redagując 

swą wersję, gdyż wówczas wiedzieć jeszcze nie mo-
gły, to zbieg okoliczności, że... właśnie w tym samym 
okresie Smoleńsk stał się ośrodkiem największego, we-
wnętrznego spisku — antyhitlerowskiego. Z ujawnio-
nych teraz szczegółów tego spisku wynika, że w tym 
samym marcu 43, w którym według wersji sowieckiej, 
wojskowe władze niemieckie pod Smoleńskiem zajęte 
były fałszowaniem mordu, zwożeniem trupów i kolej-
nym, masowym rozstrzeliwaniem  tym razem jeńców 
sowieckich, — w rzeczywistości zajęte były akcje, któ-
rą w pewnej interpretacji można by scharakteryzować 
jako: wręcz odwrotną. W tym celu ściągnięto pod Smo-
leńsk pułk kawalerji barona Jerzego von Boeselager… 
Ale nie zabiegajmy naprzód.
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W POSZUKIWANIU OŚRODKA FRONTOWEGO.

Nie będę tu przytaczał tych szczegółów spisku któ-
re pobieżnie są znane.  Z  grubsza wypada tylko przy-
pomnieć: Szefem i głową spisku był gen. Ludwik Beck 
b. szef sztabu generalnego; duszą dr. Karol Goerdeler 
nadburmistrz Lipska, przewidziany na kanclerza Rze-
szy w razie udanego przewrotu. Dowódcą sił zbrojnych 
miał w tym samym wypadku  zostać generał feldmar-
szałek von Witzleben. Na razie siłę wojskową, na którą 
mogło  liczyć  sprzysiężenie wewnątrz Rzeszy, repre-
zentował  gen.  Olbricht,  piastujący  nieco  przydługi 
tytuł funkcyjny: “Chef des Allgemeinen Heeresamtes 
beim Befehlshaber des Ersatzheeres”, tz. : szef ogólne-
go urzędu wojskowego przy dowódcy armji zastępczej. 
Ośrodkiem skupiającym nici spisku był generał-major 
Hans Oster, prawa ręka admirała Canarisa, szefa wy-
wiadu niemieckiego, również zresztą należącego do 
spisku. Plan, w najgrubszych jego zarysach, przewidy-
wał zamordowanie Hitlera, opanowanie przez woj-
sko głównych  ośrodków wewnątrz  państwa. Do  tego 
ledwo starczało tych jednostek, któreby ewentualnie 
mógł zgromadzić gen. Olbricht, a które niewątpliwie 
od pierwszej chwili natrafiłyby na opór oddziałów SS.  
Zapewnić powodzenie mogły wyłącznie oddziały fron-
towe. W ten sposób punkt ciężkości leżał nie wewnątrz 
państwa, a na zewnątrz, na frontach, a sukces zależał 
od dobrych czy złych chęci, od dzielności i zdolności 
tych generałów, którzy posiadali w swoim ręku armje.
Zasadniczo  wszyscy  generałowie  Wehrmachtu, 

z małymi wyjątkami, albo byli niechętni, albo zgoła nie-
nawidzili Hitlera, ale zwycięskie wojny, z jednej strony, 
a strach i oportunizm z drugiej hamowały ich decyzję. 
Hamująco też wpływało stanowisko zachodnich prze-
ciwników w wojnie, które działało na skupienie pod 
sztandarem swastyki wszystkich sił walczących, ale to 
już specjalny rozdział. Gen. Brauchitsch, jakkolwiek 
od  początku  sympatyzował  z  zamierzonym  przewro-
tem,  nie dał się doń wciągnąć czynnie. Pierwsze lata 
wojny zeszły tedy prawie wyłącznie na poszukiwaniu 
odpowiednio zdeterminowanych, a rozporządzających 
faktyczną siłą wojskową, generałów frontowych.

VON TRESCKOW TWORZY 
GŁÓWNĄ KWATERĘ SPISKU.

Jednym z najbardziej czynnych i zarazem najbardziej 
fanatycznych wrogów Hitlera w armji, był generał Hen-
ning Von Tresckow. Zawdzięczając swym zdolnościom, 
a jak twierdzi wspomniany wyżej Fabian von Schlabren-
dorff w swych pamiętnikach, również osobistemu urokowi, 
Tresckow potrafił jednać dla sprawy otaczających go ofice-
rów. Z początkiem kampanji sowieckiej 1941 r. mianowany 
zostaje pierwszym oficerem sztabu Armji Grupy Opera-
cyjnej “środek” (Heeresgruppe Mitte), którą dowodził ge-

nerał feldmarszałek von Bock. (Nie: Beck!) Bock uważany 
był powszechnie za bardzo zdolnego oficera i jego to upa-
truje sobie  Tresckow na wodza,  który  ma  wesprzeć 
przewrót w Niemczech armją frontową. Ale Bock nie 
jest zdecydowany. Von Tresckow ze swego centralnego 
stanowiska rozwija energiczną akcję celem obsadzenia 
maksimum kluczowych stanowisk przez oficerów wta-
jemniczonych. Między innymi otacza von Bocka dwo-
ma spiskowcami: hrabią Hansem von Hardenbergiem 
i hr. Henrykiem von Lehndorfem, dając mu ich za ad-
jutantów. Sam zaś ściąga sobie do pomocy Fabiana von 
Schlabrendorffa. — Ale Bock wciąż jeszcze się waha.
W tym czasie sztab Grupy środek znajduje się w Bo-

rysowie. Następnie przechodzi do Smoleńska.
Koniec roku 1941 przynosi znane niepowodzenia. Za-

łamania pod Moskwą, ustąpienie Rostowa, powszechne 
rozczarowanie, gdyż nie tylko Hitler, ale nawet Brau-
chitsch, liczył się poważnie z możliwością zakończenia 
całej kampanji sowieckiej w — sześć tygodni! W armji 
następują zmiany. Hitler usuwa Brauchitscha. Wtedy 
to von Bock zgłasza swe ustąpienie z zajmowanego sta-
nowiska. — Jego następcą zostaje generał feldmarszałek 
von Kluge. Dzieje się to w grudniu 1941 r. w Smoleń-
sku. Tresckow rozwija skolei wściekłą kampanję celem 
zjednania v. Klugego, co mu się w znacznej mierze uda-
je. — Oto więc od jakiej daty i w jaki sposób, Smoleńsk 
staje się główną kwaterą spisku.

NA OSI BERLIN — SMOLEŃSK.

W ciągu  całego roku 1942 i pierwszej połowy 43, 
akcja konspiracyjna  rozwija się terenowo  niemal wy-
łącznie na osi Berlin — Smoleńsk, przytem ten ostatni 
nabiera charakteru bardziej definitywnego w miarę 
niepowodzeń niemieckich na wschodzie, dojrzewania 
planu działania, a głównie zapobiegliwości von Tresc-
kowa i jego pomysłu, ażeby Hitlera ściągnąć do Smo-
leńska i tu go zamordować. Pomysł zostaje z grubsza 
akceptowany, chodzi jedynie o rozpracowanie szczegó-
łów i o termin.
W tym celu teren wokół Smoleńska, jak długi i szero-

ki, zostaje rozpracowany taktycznie i wtedy to skoncen-
trowano dla ochrony działania i do osobistego niejako 
rozporządzenia sztabu Grupy środek, pułk kawalerji, 
dowodzony przez wspomnianego barona von Boesela-
gera wciągniętego do sprzysiężenia. Pułk ten miał tra-
dycję arystokratyczną, a służyło w nim wielu oficerów 
z t.zw. najlepszych rodzin.

Łącznikiem pomiędzy Smoleńskiem, a resztą rozga-
łęzionego spisku w Berlinie pozostaje w dalszym ciągu 
generał Oster. — Latem 1942, przybywa do Smoleńska, 
zaopatrzony w fałszywe papiery, upatrzony na przyszłe-
go kanclerza Goerdeler, odbywając z generałami Klu-
ge i Tresckowem konferencje. Z początkiem roku 1943, 
zjeżdża  do  Smoleńska  szef  kontrwywiadu  admirał 
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Canaris, jak wiadomo powieszony w r. 1944 bestjalsko 
na rozkaz Hitlera.

WYMOWNE ZESTAWIENIA.

We wspomnieniach swoich wydanych w Szwajcarji 
w roku 1946, pt. “Offiziere gegen Hitler”, Fabian von 
Schlabrendorff występuje nie tylko jako ideowy wróg 
narodowego socjalizmu,  rzecznik porozumienia z de-
mokracjami zachodnimi, ale również jako oskarżyciel 
Hitlera w jego niezliczonych zbrodniach dokonanych 
na terenach okupowanych. Chwilami czyni to nawet 
z przesadnym podkreśleniem, z niejaką zapobiegliwą 
skrzętnością. Ponieważ nie posiada talentu literackiego, 
niektóre ustępy wypadają nieco płasko. Stąd można go 
podejrzewać nawet o chęć w schlebianiu i przystosowa-
niu do popularnego gustu, a brak jakiegokolwiek złego 
słowa o bolszewikach i kilka wyraźnych komplementów 
pod adresem Stalina, nadaje tym wynurzeniom ten wła-
śnie charakter, który posłużyć nam może za argument 
do pewnych zestawień.
Schlabrendorff twierdzi, że jednym z celów plano-

wanego przewrotu było przywrócenie praworządności 
nie tylko wewnątrz Niemiec, ale zahamowanie długiego 
szeregu zbrodni i aktów sprzecznych z prawem między-
narodowym, dokonywanych przez Hitlera na ziemiach 
okupowanych. Oburza się, że generałowie na odprawie 
u Hitlera przed kampanją polską nie zaprotestowali prze-
ciw projektowanemu regime’owi teroru. Dodaje jednak, 
że później teror ten doprowadził do poważnego konfliktu 
pomiędzy SS i generałem Blaskowitzem w Polsce. Wspo-
mina następnie odprawę przed kampanją sowiecką, na 
której Hitler zapowiedział, że wszystkich wziętych do 
niewoli komisarzy politycznych i oficerów sowieckich 
należy rozstrzeliwać. Brauchistch przeciwstawił się tej 
decyzji, którą zmieniono o tyle, że nie miała dotyczyć 
oficerów, a tylko komisarzy. Von Bock i Tresckow wy-
stąpili również w obronie komisarzy i jakkolwiek bez 
powodzenia, to jednak pierwszych komisarzy wziętych do 
niewoli, von Tresckow zakazał rozstrzeliwać. — Oburza 
się dalej, na sprzeczny z prawem fakt przebrania dywi-
zji — Brandenburg w uniformy sowieckie przy zdoby-
waniu Brześcia Litewskiego. Opisuje następnie strasz-
liwą masakrę żydów w Borysowie dokonaną przez SS, 
przeciwko której protestowali rzekomo gwałtownie 
oficerowie armji, domagając się od Bocka wystąpienia 
przeciw tym Sonderkommando nawet z bronią w ręku! 
Cytuje rozkaz wydany o rozstrzeliwaniu wszystkich jeń-
ców członków partji komunistycznej, przeciwko któremu 
wystąpili znowu oficerowie. Opisuje jak wciągnięto do 
spisku SS-Gruppenführera Nebe, za pośrednictwem 
którego udało się wyratować wielu skazanych na śmierć 
Rosjan, za co później tenże Nebe zawisł na szubieni-
cy i td. i td. Cytuje trochę naiwnie plan Hitlera, według 
którego cała Moskwa, wraz ze wszystkimi mieszkań-

cami miała zostać zatopiona i na tym miejscu pozostać 
tylko — jezioro…
Nie chodzi mi wszakże o analizę intencji autora, ani 

słuszność jego tez, czy nawet o prawdę objektywną przy-
taczanych faktów. Natomiast z zestawień cytowanych 
wynika rzecz bezsporna: gdyby Schlabendorff wiedział, 
czy  chociażby podejrzewał,  że masakry katyńskiej 
dokonali Niemcy i następnie zrzucili winę na bolszewi-
ków, on, który przez cały czas siedział właśnie pod tym 
Smoleńskiem, toby nie tylko wypomniał tę zbrodnię, ale 
by ją ujął za czołową ilustrację dla tych pogwałceń praw 
i norm międzynarodowych, które stanowią główną treść 
jego zarzutów przeciw Hitlerowi.

Nienawiść spiskowców do Hitlera, do jego regime’u, 
do SS, można uważać za absolutnie dowiedzioną. I wła-
śnie pech, o którym wspominam powyżej, fatalny pech 
dla wersji sowieckiej, chciał, że panowie ci obrali sobie za 
teren działania właśnie Smoleńsk, że rozłożyli się kwa-
terą Grupy “środek” w lasach na zachód od Smoleńska, 
w pobliżu Katynia, że nie mogli nie wiedzieć dokładnie 
wszystkiego, co się tam wokół dzieje i że — tej wersji 
sowieckiej nie mogą potwierdzić…
Oto dlaczego szczegółowe rozpracowanie tła i zaple-

cza terenowego jest dla Sowietów conajmniej kłopotliwe 
w całej aferze tego zamachu, którego dalszy przebieg 
był następujący.

(d.n.)
J.M.
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Już w poprzednim artykule (patrz „Lwów i Wilno” z dn. 
15 b.m.) stwierdziłem, że wszystkie zawarte w pamięt-
niku Goebbelsa wzmianki dotyczące Katynia, nie sta-
nowią same przez się, żadnej rewelacji, a raczej tylko 
potwierdzenie tego wszystkiego cośmy o działaniu i wy-
zyskaniu mordu katyńskiego przez stronę niemiecką 
wiedzieli. W ten sposób rzecz całą możnaby śmiało 
pominąć milczeniem, gdyby do ponownego jej omówie-
nia nie sprowokował nas chwyt propagandy sowieckiej 
i wytoczony przez Pritta argument w dyskusji toczącej 
się aktualnie na łamach „Daily Telegraph”. Dlatego roz-
pracowanie, poraz pierwszy zresztą, tej części pamięt-
ników Goebbelsa i konfrontacja ich z materiałem przez 
nas posiadanym, wydaje się rzeczą pożyteczną.
W rozpoczętym w poprzednim numerze omówieniu, 

zwróciłem uwagę na wyraźnie wynikający z notatek 
Goebbelsa, charakterystyczny moment zaskoczenia, 
jakim było dla Niemców odkrycie zbrodni katyńskiej, 
tudzież gorączkowe z ich strony starania, aby sprawie 
nadać możliwie największy rozgłos i możliwie skutecz-
nie wyzyskać dla własnych celów. Rzecz oczywiście 
zrozumiała. Zatrzymałem się na dacie, pod którą Go-
ebbels poraz pierwszy wspomniał o inicjatywie zbada-
nia sprawy przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż. 
W dalszym ciągu, pod datą 19 kwietnia 1943 roku, pisał:

Międzynarodowy Czerwony Krzyż, nie dał jesz-
cze odpowiedzi decydującej. Zmyślnie wyzyskuje on 
jako wymówkę fakt, że w Genewie nie pracuje się 
w soboty i niedziele. Ci neutralni mają dobrze. Siedzą 
sobie daleko od strzału i jeszcze są zapraszani do roli 
sędziów rozjemczych pomiędzy mocarstwami.

„20 kwiecień 1943. Poprostu zabawnie działają te 
oświadczenia Czerwonego Krzyża w Genewie. Czer-
wony Krzyż odbywa nieustanne posiedzenia. Można 
sobie wyobrazić jak oni tam sobie głowy rozwalają 
dyskusją, czy jechać do Katynia, czy nie”.

„23 kwiecień 1943. Sprawa Katynia rozwija się 
dalej. Czerwony Krzyż wciąż się zastanawia. Widzi 
się poprostu tych kantonalnych dyplomatów jak sie-
dzą w pocie czoła (im Schwitzkasten sitzen).

Ze swej strony możnaby powiedzieć, że widzimy 
poprostu Goebbelsa jak się pieni sarkazmem i wścieka 
na Czerwony Krzyż. Rzecz bowiem w tem, że bezpo-
średnio po inicjatywie polskiej aby zbadanie Katynia 
powierzyć instytucji genewskiej, z identyczną inicja-
tywą wystąpiły  Niemcy.  Nie ulega wątpliwości,  iż 
nigdyby tego nie uczyniły, gdyby mord katyński doko-
nany został przez nich samych. Gdyby bowiem miało 

być prawdą przedstawienie Komisji Sowieckiej […]
cy w marcu tegoż roku 19[…] dowali wszystkie trupy, 
wsadz[…] w kieszenie fałszywe dokume[nty] ponownie 
zasypa[l]i, — czyż mog[…] już w kwietniu zapraszać 
na z[…]nie podobnej ordynarnej misty[fika]cji komisję 
śledczą takiej instytucji jak Międzynarodowy Czerwo-
ny Krzyż w Genewie! …Nie czyniąc przytem żadnych 
zastrzeżeń z góry, a przeciwnie zabiegając o możliwy 
udział  przedstawicieli  państw, neutralnych! Czy  po-
dobna było przypuścić, aby Czerwony Krzyż powołał 
ludzi, którzyby się na całej maskaradzie nie poznali? 
Poddali się jakiejś presji niemieckej i powiedzieli to 
tylko co im strona niemiecka podyktuje? Zresztą jakie-
mu środkami presji mogli Niemcy rozporządzać w sto-
sunku do Komisji Czerwonego Krzyża, ażeby zmusić 
ją do świadczenia w ewentualnym kłamstwie? Chyba 
po  uzyskaniu  podpisu  pod  sfałszowaną  ekspertyzą 
wymordować całą Komisję do nogi, albo nie wypuścić 
z zasięgu niemieckich władz państwowych… W prze-
ciwnym bowiem wypadku, członkowie Komisji, roz-
jechawszy  się  do  państw  neutralnych,  rozgłosiliby 
światu nie tylko całą prawdę, jaką zastali w Katyniu, 
ale i sposoby presji wywieranej na nich przy podpisy-
waniu orzeczenia. W ten sposób Niemcy uzyskałyby 
w każdym wypadku efekt odwrotny od zamierzonego, 
czyli rozpętaną przez siebie aferę katyńską zwrócili 
przeciwko sobie samym.
Ich zabiegi tedy wokół udziału Komisji Genewskiej 

w śledztwie, są jeszcze jednym z liczby oczywistych do-
wodów, że to nie oni dokonali mordu katyńskiego. Dr. Go-
ebbels, cokolwiek by się powiedziało o jego osobie, należy 
przyznać, nie był naiwnym durniem. Pozatym wyznawał 
się doskonale w swoim zawodzie propagandzisty. Rozu-
miał jak wielki cios moralny zadany zostanie bolszewikom, 
z chwilą gdy szereg autorytetów neutralnych będzie mu-
siało sumiennie przyznać, że straszliwego mordu dokonano 
na rozkaz z Moskwy. Stąd uchwycił się oburącz inicjatywy 
zaproszenia Czerwonego Krzyża, stąd też jego rozgory-
czenie, że instytucja genewska uchyliła się od udziału 
w śledztwie. — Pod datą 23 kwietnia 1943, pisze:

„Czerwony Krzyż powziął oto w końcu decyzje. 
Przysyła nam telegram, w którym zawiadamia, iż 
gotów jest posłać rzeczoznawców, ale tylko pod wa-
runkiem, że wszystkie zainteresowane strony, a więc 
w tej liczbie i Sowiety, go o to poproszą. To mi na to 
wygląda, jakby (naprzykład) ktoś oskarżony o mor-
derstwo, miał stanąć przed sądem nie tylko w charak-
terze oskarżonego, ale jednocześnie rzeczoznawcy za-
proszonego do współudziału w wydawania wyroku”…
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W tym miejscu wypada zanotować, iż ironja dr. Go-
ebbelsa przewidywała możliwość raczej optymistyczną… 
Rzeczywistość wypadła bowiem nieco pesymistyczniej 
w Norymberdze, gdy morderca zaproszony został nie 
tylko w charakterze rzeczoznawcy, ale i prokuratora, i — 
sędziego!
Jak bardzo Niemcy pragnęli udziału Czerwonego 

Krzyża w zbadaniu sprawy  katyńskiej  i  jak wielki 
spotkał ich zawód po jego odmowie, dowodzi to, że 
w Berlinie musiano się nawet zastanawiać nad moż-
liwością zerwania z instytucją genewską, skoro Go-
ebbels pisze w dalszym ciągu pod tą samą datą:

„Mimo wszystko nie uważam za słuszne atakować 
Czerwonego Krzyża. Jesteśmy przedewszystkiem 
w sprawie jeńców wojennych tak bardzo od Czer-
wonego Krzyża uzależnieni, iż nie wydaje się rzeczą 
rozsądną doprowadzenie rzeczy do lekkomyślnego 
krachu…”

Nie znajdujemy też nic specjalnie nowego w następ-
nych notatkach Goebbelsa, w których omawiając prze-
bieg kryzysu polsko-sowieckiego, wynikłego na tle 
tragedji (katyńskiej, lwią część „zasługi” w wywoła-
niu tego kryzysu przypisuje sobie i swojej propagan-
dzie. W wielu miejscach jego pamiętników spotkamy 
się z, podobną autoreklamą, gdy np. przypisuje prze-
sadne znaczenie swoim polityczno-propagandowym 
artykułom w „Das Reich”. Oczywiście, że sprawa Katy-
nia, to nie jakiś tam polityczny artykuł i Goebbels ma 
wszelkie dane aby zacierać ręce. Pod datą 27 kwiet-
nia (1943) pisze, iż zerwanie polsko-sowieckie odkłada 
na razie na jeden dzień, by odczekać dalszego przebiegu 
wypadków”. Zaś pod datą dnia następnego, 28 kwiet-
nia, przechwala się:

Najważniejszym tematem międzynarodowych 
debat, jest naturalnie zerwanie pomiędzy pol-
skim rządem emigracyjnym a sowieckim. […] opi-
nia wszystkich wro[gich] […]i i gazet, że zerwanie  
[jest …]ym sukcesem propa[gandy niemie]ckiej. 
Podziwia się wy[…] [prz]ebiegłość i zręczność, […]
iliśmy sprawie Katynia […]er wielkiego problemu 
[…] itd…”

[…]czasie pogłębiła się na [… sp]rawy Katynia, o czem 
[… pis]ałem w pierwszym ar[tykule] [rozb]ieżność pomię-
dzy, mini[strem] propagandy a Wehrmach[tem na t]mat 
przedstawiania i ko[…] […]ia okrucieństw sowieckich 
[…]le, a fotosów propagandowych […]ńskich w szczegó-
le. Wehrmacht [pr]ezentuje pogląd, aby w ilustro[wan]
iu tych okrucieństw nie przesa[dzać] ze względu na nastro-
je w kraju i morale licznych rodzin, których członkowie 
dostali się do niewoli sowieckiej. Natomiast dr. Goebbels 
pisze (tego samego 28 kwietnia):

„Wojskowym w Głównej Kwaterze Fuehrera udało 
się istotnie wycofanie zdjęć katyńskich z tygodniowe-
go dodatku filmowego. Fuehrer niema niestety czasu, 
aby je osobiście przejrzeć i chce ewentualnie zezwolić 
na ich wyświetlanie dopiero w tygodniu przyszłym. 
Wtedy będą te zdjęcia na tyle przestarzałe, iż utra-
cą swą wartość aktualną. Wojskowi (Die Militaers) 
powołują się głównie na nastrój wśród krewnych 
naszych zaginionych. Mamy tu dokonać wyboru po-
między względami na tych rodaków, a interesem ca-
łego narodu niemieckiego. Szacuję ten ostatni wyżej 
i dlatego jestem zatem, aby bolszewizm przedstawiać 
takim, jakim on jest.”

Dnia 29 kwietnia Goebbels jeszcze raz daje wyraz swe-
mu zadowoleniu spowodu rozłamu w obozie aljanckim. — 
„Polacy — pisze — zostali przez Anglików i Amerykanów 
wyklęci z ambony (abgekanzelt) jakby należeli do obozu 
wrogiego. Kryzys jest większy niż pomiędzy Darlanem 
i de Gaullem…”.

„30 kwietnia 1943 (Piątek). Ze wszystkich stron 
naraz podejrzewa się naszą propagandę, żeśmy 
dlatego sprawę Katynia rozdęli, aby dojść do separa-
tystycznego pokoju bądź z Anglikami, bądź z Sowie-
tami. To nie leżało naturalnie w naszych zamiarach, 
jakkolwiek możliwość podobna byłaby przyjemną”.

Następuje kilka dni, w ciągu których Goebbels nic 
odnoszącego się do sprawy Katynia nie notował. Do-
piero 8 maja (1943) pisze co następuje:
„Niestety w grobach Katynia znaleziono amunicję 

niemiecką. Musi się naszą propagandę, żeśmy dlatego 
dostała. Albo chodzi tu o amunicję, którąś my w okre-
sie naszego dobrotliwego porozumienia z Sowietami 
im sprzedawali, albo też Sowiety same ją tam wrzuciły. 
W każdym wypadku koniecznem jest narazie utrzy-
manie tej sprawy w tajemnicy; gdyby doszła do wiado-
mości naszych wrogów groziłaby jej zawaleniem”.
Oto jak brzmi ta notatka, na którą powołał się Pritt 

w swym liście do „Daily Telegraph”, dowodząc, że sam 
Gcebbels „wyznał” itd. Oczywiście (powoływanie się 
w danym wypadku na opinię Goebbelsa jest conajmniej 
ryzykowne. Mówi on bowiem wyraźnie, wypowiada 
swoje (przekonanie bez ogródek, przekonanie, które 
reprezentuje od początku, że mordu dokonali bolsze-
wicy, a amunicję niemiecką albo wrzaucali sami, albo 
użyli tą, którą dostali swojego czasu na mocy umów 
handlowych. O żadnym więc „przyznaniu się” z jego 
strony mowy być nie może. Bolszewicy zagrabili poza-
tem moc amunicji w Polsce i państwach bałtyckich po 
roku 1939, której znaczna część, zwłaszcza amunicja 
pistoletowa również była pochodzenia niemieckiego. 
W gruncie więc rzeczy sam fakt użycia w morderstwie 
katyńskim tej lub innej, amunicji o niczem jeszcze nie 
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świadczy. Ale Göbbels miał rację: sprawa z punktu 
efektywności propagandowej doznałaby poważnego 
uszczerbku, gdyby świat się dowiedział, że jeńcy polscy 
zamordowani  byli amunicją niemiecką.  Warunkiem 
pierwszym śledztwa w każdym morderstwie pospolitym 
jest zbadanie pochodzenia narzędzia mordu i przyzna-
nie się do własności tego narzędzia, bez posiadania 
równocześnie solidnego alibi, jest conajmniej rzeczą 
— nieprzyjemną… Ale w tej chwili nie chodzi o tłu-
maczenie  Göbbelsa,  ile o skonfrontowanie  jeszcze 
raz, że notatka Göbbelsa w zupełności potwierdza, 
to, cośmy dotychczas wiedzieli o tej ważnej sprawie. 
A ważnej dlatego, że ilustruje nam bardzo wyraźnie 
do jakiego stopnia Niemcy byli zaskoczeni, skonfun-
dowani,  zdezorjentowani  niespodziewanym  odkry-
ciem własnej amunicji w grobach katyńskch. Sprawę 
amunicji opracowałem  swojego czasu szczegółowo 
i raz już na ten temat pisałem w „Lwowie i Wilnie” 
z własnych wspomnień i wrażeń doznanych na miej-
scu w Katyniu. Nie będę więc tej sprawy powtarzał, 
dorzucę jednie, iż podobnie jak Göbbelsa trudno jest 
traktować  jako naiwnego  durnia,  tak  samo trudno 
jest podejrzewać całej hitlerowskiej machiny o brak 
fachowości  w  dziedzinie  morderczej.  Gdyby  więc 
Niemcy dokonali masakry katyńskiej,  to nie ulega 
wątpliwości,  iż  albo  użyliby amunicji  sowieckiej, 
której  mieli poddostatkiem,  po wzięciu  do  niewo-
li szeregu armji czerwonych, albo posiadali z góry 
przygotowaną odpowiedź, a nie znaleźliby się w sy-
tuacji zaskoczonego,  jak  to miało miejsce. Wiemy, 
że ostateczne wyjaśnienie sprawy nastąpiło dopiero 
31 maja  1943 r. po zbadaniu,  ze zwykłą skrupulat-
nością niemiecką, sprawy dostaw amunicji fabryki 
„Genschow Co.“ w Karlsruhe do Sowietów w latach 
dwudziestych bieżącego stulecia. Aż do tego wyja-
śnienia sprawa amunicji trzymana była w tajemnicy. 
Całość sprawy przedstawiała się w końcu tak prze-
konywująco, że jak to wspomniałem już, bolszewi-
cy woleli w swoich oficjalnych enuncjacjach pomi-
nąć ją kompletnym milczeniem. — Tyle o wzmiance 
dotyczącej amunicji.
Z następne j notatki Göbbelsa pod datą 10 maja, 

zdaje się wynikać, że odniósł on zupełne zwycięstwo 
nad panami z Wehrmachtu w sprawie sposobu prowa-
dzenia propagandy antybolszewickiej:

„Sprawa Katynia szczególnie zaimponowała Fueh-
rerowi. Uznał w związku z nią, jak wielkie możliwo-
ści leżą dziś jeszcze w propagandzie antybolszewic-
kiej. Wehrmacht niema w tej sprawie wogóle nic do 
powiedzenia. Niech się troszczy o wojskową stronę 
prowadzenia wojny, a problemy psychologiczne pro-
wadzenia narodu pozostawi wyłącznej kompetencji 
ministerstwa propagandy”.

Jeszcze raz 20 maja 1943 r.:
„Otrzymuję zeznania świadków z Katynia, przede 

wszystkiem zaś raporty z zeznań złożonych przez 
rosyjskich robotników, w szczególności kolejarzy...  
Te sprawozdania mrożą krew… Polecam rozpraco-
wać je dla propagandy zagranicznej itd. …”

Nie zdaje się, ażeby z tej notatki, podobnie jak z po-
przednich można było wywnioskować, że Göbbels miał 
jakiekolwiek wątpliwości co do sprawcy mordu…

Na dacie 28 maja urywa się pamiętnik Göbbelsa. Po-
noć nie zostały znalezione kartki z miesięcy letnich, za 
wyjątkiem dni od 25 do 29 lipca. Rozpoczyna się dopiero 
od 8 września 1943 roku. Czy w ciągu tych miesięcy, jak 
również całego następnego okresu, który brakuje, pisał 
cokolwiek o Katyniu, oczywiście wiedzieć nie możemy, 
natomiast pod datą dnia 29 września 1943 roku znajduje-
my ostatnią wzmiankę, wyzyskaną następnie w wielkim 
stylu przez propagandę sowiecką. Notatka ta ma treść na-
stępującą:
„Niestety musieliśmy porzucić również Katyń, Bol-

szewicy napewno stwierdzą teraz wkrótce, że (to) my roz-
strzelaliśmy tych 12.000 oficerów polskich. Wogóle jest 
to sprawa, która nam napewno w przyszłości przyczyni 
nieco kłopotu (einigen zu schaffen machen wird). So-
wiety bez wątpienia dołożą starań, aby możliwie dużo 
podobnych grobów masowych odnaleźć, celem, przypi-
sania, ich nam” — Ostatni ten zwrot nie da się dokład-
nie przetłumaczyć, brzmi on w oryginale niemieckim: 
„Die Sowiets werden zweifellos ihr Bestreben darein set-
zen, möglichst viele solcher Massegräber ausfinding zu 
machen, um sie uns in die Schuhe zu schieben”.
Notatka ta istotnie mówi sama za siebie i nawet gdy-

byśmy nie znali wszystkich poprzednich najwyraźniej 
utrzymana jest w tonie ironicznym, przytem ironja 
dwuch poprzednich zdań, ażeby nikt nie miał złudzeń, 
podkreślona i niejako wytłumaczona: że „Sowiety po-
starają się nam wepchnąć w trzewiki”, co jest odpo-
wiednikiem polskiego powiedzenia, gdy złodziej woła 
„łapaj złodzieja”. Doszukać się w niej „wyznania”, czy 
„przyznania” Göbbelsa do mordu katyńskiego, znaczy-
łoby poproś tu, że się nie rozumie tego co się czyta. 
Zaś w połączeniu ze wszystkiemi cytowanymi powy-
żej wypowiedziami, wyciągnąć z, całości pamiętnika 
Göbbelsa korzystny, dla Sowietów wniosek… no, na to 
chyba tylko trzeba — bolszewików!
Oczywiście, iż materjały, któremi rozporządza stro-

na polska są tak przekonywujące i tak dalece kompletne, 
że żadne wypowiedzi Göbbelsa nie mogły je zachwiać, 
gdyby nawet mówił co innego. Ale, jak widzimy, mówił 
to samo o czym wszyscy wiemy.

J. M.
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Obraz Matki Boskiej z Kozielska, który od 11 grudnia 
1949 r. zostanie umieszczony w Brompton Oratory, aż 
do czasu powrotu Polaków do wolnej Ojczyzny, za-
sługuje na szczególną uwagę Polaków, pochodzących 
z Ziem Wschodnich.
Jest to obraz żołnierski, który z 2 Korpusem odbył 

całą kampanię  włoską, a w W. Brytanii błogosławił 
żołnierzom z kaplicy w obozie Delamere. Nie to jednak 
łączy obraz z Ziemiami Wschodnimi, choć kresowcy 
stanowili w 2 Korpusie wielką gromadę, lecz jego po-
chodzenie.
Zrodził się obraz w Kozielsku, w „trzecim” Koziel-

sku. „Pierwszy” Kozielsk to obóz polskich jeńców-sze-
regowych, wypełniony w końcu 1939 r. i rozładowany 
po paru miesiącach, kiedy jeńcy zostali przeniesieni do 
innych obozów, przeważnie na południu Ukrainy i w re-
jonie zagłębia Donieckiego. Kozielsk „drugi” — to obóz 
oficerski,  który  został  zlikwidowany w maju  1940 r., 
a jego mieszkańcy wymordowani w Katyniu. „Trzeci” 
Kozielsk zaludnił się w lipcu 1940 r. po wywiezieniu ze 
zlikwidowanych  republik litewskiej i łotewskiej  inter-
nowanych Polaków, oficerów, podoficerów i policjantów.
Wśród tych internowanych — jeńców-więźniów (bo 

nikt nie wiedział, kim właściwie byli Polacy „zdoby-
ci” w nowych sowieckich republikach) znajdowała się 
gromadka „Marianistów,” czyli członków Religijno-
Rycerskiego Koła Marianum. Z ich środowiska wyło-
niła się myśl zorganizowania w obozie życia religijnego. 
Myśl zuchwała i niemal niewykonalna ze względu na 
tępienie przez bolszewików wszelkich przejawów re-
ligijności. A jednak, dzięki niezwykłej pomysłowości 
i przedsiębiorczości sekretarza generalnego Instytutu Ma-
rianum, p. T. Bireckiego i ofiarności księży o pewnym 
czasie zaczęły się odbywać w obozie tajne nabożeństwa, 
zorganizowano gromadną spowiedź itp.
I wówczas powstało zagadnienie obrazu na nie ist-

niejący ołtarz.
Nie było jednak ani materiałów malarskich, ani moż-

liwości wykonania i przechowania obrazu. Obraz zaczął 
się tworzyć w wyobraźni marianistów. Jak ma wyglądać 
ten obraz? Vox populi wskazywał na M. B. Ostrobramską, 
jako na bezpośrednią opiekunkę i orędowniczkę jeńców, 
bo wileńskie obrazki były w obozie szczególnie rozpo-
wszechniane. Przypadek jednak skierował myśl na nieco 
inne tory. Oto pewnego dnia zauważono w cerkwi, prze-
robionej na składnicę żywności, jakieś malowidło zacho-
wane na ścianie, a uwidocznione wskutek usunięcia stosu 
worków z mąką. Malowidło to, dziwnie świeże i wyraźne, 
odtwarzało wizerunek N.M.P. Żyrowickiej — cudownego 
obrazu niegdyś szczególnie czczonego na Litwie i uważa-
nego za odpowiednik obrazu Częstochowskiego.

Jak opowiada stara pieśń żyrowicka:
Jan Sobieski,
Król nasz lechski
Wotum swoje oddaje,
Ze to nowa
Częstochowa,
Obrazowi przyznaje…
Matka Boska z Żyrowic pod Słonimem, z klaszto-

ru bazyljańskiego, którego pierwszym przeorem był 
św. Józefat Kuncewicz, — w Kozielsku!... Matka Boska 
Żyrowicka, której wizerunek w XVIII wieku w spo-
sób cudowny ukazał się w klasztorze bazyljańskim 
w Rzymie!.. Żyrowice... Kozielsk... Rzym, który dla 
ówczesnych więźniów Kozielska był tylko marzeniem, 
bo nikt nie przypuszczał, że stanie się po paru latach 
rzeczywistością. . . To był jakiś znak!…
Błysnęła myśl: Matka Boska Ostrobramska, obroń-

czyni Wilna przed przemocą moskiewską, Matka Mi-
łosierdzia... Matka Boska Żyrowicka, patronka Unii, 
Matka Miłości... Oto dwa źródła natchnienia i wzmo-
żonej wiary jeńców-Polaków... Oto drogowskaz na 
przyszłość... Czyżby więc nie połączyć  te dwa ob-
razy w jeden?…
Myśl zaczęła kiełkować. Żeby skontrolować możli-

wość takiej koncepcji, T. Birecki zwrócił się do jedyne-
go w obozie posiadacza kolorowych kredek, aby naszki-
cować wizerunek M. B. Ostrobramskiej z Dzieciątkiem, 
wziętym z obrazu M. B. Żyrowickiej. Tym posiadaczem 
kredek był dziennikarz-karykaturzysta z Pomorza, Mi-
kołaj Arciszewski, prawosławny z paszportu, ateista 
z przekonania, pół-Moskal, pół-Francuz, podchorąży po-
dający się za kapitana, agent N.K.W.D., który w r. 1941 
wstąpił do Armii Czerwonej  i zginął w Polsce,  jako 
spadochroniarz bolszewicki, złapany przez Niemców. 
Do tego niezwykłego rysownika udano się z prośbą 
o szkic…
Arciszewski był zaskoczony, nie wiedział, co po-

cząć, ale po namyśle podjął się zadania i naszkicował 
obraz, który wszystkim przypadł do przekonania…
I tu zaczęły się dziać rzeczy niezwykłe. Na strychu 

tej cerkwi, gdzie ukazał się wizerunek M. B. Żyrowic-
kiej, przy porządkowaniu zdobyli jeńcy resztki starego 
ikonostasu: była więc już deska, na której można było 
namalować obraz!. . . Ale czym i jak? Na to nieoczeki-
wanie odpowiedzieli bolszewicy, którzy pewnego dnia 
zwrócili się do polskich artystów z prośbą o dekorację 
sali kinowej i po uzyskaniu zgody urządzili w obozie 
pracownię artystyczną.  Były więc farby (kiepskie), 
pędzle, papier itp.
Wizerunki Ostrobramski i Żyrowicki, szkic Arciszew-

skiego i ustne komentarze oraz cukier i machorka, jako 

1949	
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zachęta, zrobiły swoje: dwaj artyści, niezwykle pomy-
słowo zachowując konspirację, zabrali się do roboty.
Michał Siemiradzki, bratanek znakomitego Henryka 

Siemiradzkiego, zaczął malować obraz, Tadeusz Zieliń-
ski, po niezadawalających szkicach malarskich, odrzu-
cił pędzel i chwycił za dłuto…
Po pewnym czasie powstał olejny obraz i płasko-

rzeźba…
Pierwszy z obozu wyszedł obraz M. B. z Kozielska 

pędzla M. Siemiradzkiego. Powędrował on z grupą 
policjantów na półwysep Kola, stamtąd po „amnestii” 
do obozu w Suzdalu, wreszcie — do 5 dywizji, a z nią 
przez Rosję na Środkowy Wschód. Przez dłuższy czas 
obraz zatrzymał się w Jerozolimie, gdzie zdobił ołta-
rzyk kaplicy w Domu Polskim. Efektowne szaty, ma-
lowane na szkle, dodał mu T. Terlecki. Dziś ten obraz 
znajduje się w Londynie pod opieką członków Koła 
Religijno-Rycerskiego Marianum.

Płaskorzeźba Zielińskiego opuściła obóz przy jego 
likwidacji i trafiła najpierw do obozu w Griazowcu, 
potem, już na wolności — do Moskwy, następnie do 
Buzułuka, gdzie znalazła się w kaplicy sztabu PSZbr., 
a wreszcie z dowództwem odbyła daleką drogę żoł-
nierską przez S. Wschód do Włoch i Anglii. Ten wła-
śnie obraz zostanie umieszczony w Brompton Orato-
ry aż do czasu gremialnego opuszczenia Anglii przez 
Polaków, którzy wyjadą wreszcie do wolnego swego 
Kraju…

Oba obrazy Matki Boskiej z Kozielska mają dziś 
liczne wota, które są świadectwem żarliwych modlitw 
i doznanych łask… 
W doprawdy cudownych warunkach powstały  te 

obrazy w Kozielsku, niezwykła była ich długa droga 
(w pierwszym okresie z uniknięciem skutków skrupulat-
nych rewizyj), znamienne jest ich spotkanie w Londy-
nie. Jaką będzie ich dalsza droga do wolnej Polski? 
I gdzie w Polsce znajdą one stałą siedzibę?
Wilno ma wszelkie prawa do upominania się o je-

den przynajmniej obraz Matki Boskiej z Kozielska, — 
obraz zrodzony z modlitw do NMP Ostrobramskiej 
i Żyrowickiej!

W. Charkiewicz

„Lwów i Wilno” 1949, nr 146 z 11 grudnia, s. 1.

Londyński „Catholic Herald” umieścił wywiad z pre-
mierem T. Tomaszewskim w sprawie konieczności uka-
rania sprawców rzezi w Katyniu.
Prem. Tomaszewski podkreślił, że domagając się wy-

świetlenia tej sprawy i ukarania winnych, Polacy działają 
w interesie wielu narodów. W sowieckich obozach kon-
centracyjnych są bowiem ludzie różnych narodowości 
i wyznań. Hierarchia katolicka jest tam reprezentowana 
przez wielu biskupów z ks. arcyb. J. Slipym na czele. A co 
do narodowości, to są tam Ukraińcy, Polacy, Niemcy, Li-
twini, Węgrzy, Rumuni, jak również setki tysięcy Rosjan.
Na pytanie co do liczby więźniów premier Tomaszew-

ski odpowiedział, że jego zdaniem rzeczywista liczba 
więźniów jest bliższa 20 milionów, niż 10 milionów. 
A ponieważ śmiertelność w tych obozach jest wysoka, 
nrzeto corocznie ginie w tych „łagrach” ponad 3 mil. 
ludzi. Te oszacowania oparte są na licznych zeznaniach 
Polaków, którzy zostali zwolnieni z niewoli w r. 1941 
i wydostali się z armią gen. Andersa. Ale w tym łań-
cuchu zbrodni rzeź w Katyniu wyróżnia się swą po-
twornością. Była to planowana zimno przygotowana 

masakra tysięcy oficerów polskich, którzy powinni byli 
skorzystać ze wszystkich postanowień konwencji mię-
dzynarodowych.
Zapytany w sprawie celowości przeprowadzenia pro-

cesu bez udziału przedstawicieli Sowietów premier 
Tomaszewski przyznał, że obecnie nie można ukarać 
winowajców. Ale proces przyczyni się do ostatecznego 
wyświetlenia tej zbrodni.

„Lwów i Wilno” 1949, nr 146 z 11 grudnia, s. 1.
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„Przed Trybunałem przewiną się dziesiątki tysięcy 
świadków: wezwano ich do sądu właśnie w tej spra-
wie. Nie zdołam wymienić ich nazwisk, a Trybunał nie 
zdoła ich zaprzysiąc. Ale zeznaniom tym nie można 
nie dać wiary, albowiem umarli nigdy nie kłamią“.

Tymi słowy prokurator sowiecki pułkownik Pokrow-
skij zakończył swe świetne przemówienie, oskarżając 
Niemców o zbrodnie, popełnione na polskich, sowiec-
kich, jugosłowiańskich i czeskich jeńcach wojennych. 
O greckich jeńcach prokurator sowiecki nie mówił.

Część tego przemówienia poświęcona była sprawie 
katyńskiej, a jego budowa zasługuje na specjalną uwa-
gę. I dlatego wybiegniemy  na chwilę poza  katyńską 
sprawę.

W dniu 17-ym października 1944-go roku w rodzi-
nie Waldmannów w Berlinie przyszedł na świat syn. 
Dano mu imiona Paul, Ludwig, Gotlieb.

Życie młodego człowieka kształtowało się najnor-
malniej, lub raczej nie: — kształtowało się nienormalnie, 
ponieważ szło zwykłą linją niemieckiego młodzieńca.

Innymi słowy  Paul, Ludwig,  Gotlieb Waldmann 
znalazł się pewnego dnia w SS.

Byłbym nie wiedział o istnieniu esesowca Pawła, 
Ludwika, Gotlieba Waldmanna, gdyby los nie zapro-
wadził tego młodego człowieka do Oświęcimia i Sach-
senhausen, gdzie przebywał — rzecz prosta — nie jako 
więzień.  Był  szoferem. Potem  dostał się  do niewoli 
sowieckiej  w Berlinie,  i został  przesłuchany  przez 
władze ZSRR, powołane do wykrywania zbodniarzy 
niemieckich.  „Poznaję” Waldmanna z odczytanych 
w Norymberdze zeznań.

Waldmann  mówi  więcej  o  Sachsenhausen,  niż 
o Oświęcimiu. Lepiej zna ten obóz i więcej ma o nim 
do powiedzenia.

„Rosyjscy jeńcy wojenni odbywali  pieszo  kilometr 
drogi z dworca do obozu. W obozie pozostawali przez 
noc bez pożywienia. Następnego zaś wieczora pro-
wadzono  ich  na  egzekucję. Więźniów  przewożono 
z wewnętrznego obozu na trzech samochodach cięża-
rowych, z których jeden prowadziłem ja“ — zeznaje 
Paul, Ludwig Gotlieb Waldmann. — „Obóz wewnętrz-
ny był oddalony od miejsca straceń mniej więcej o je-
den i trzy czwarte kilometra. Egzekucja odbywała się 
w baraku, który niezbyt dawno temu został przysposo-
biony do tego celu“.

„Jedną izbę przeznaczono do rozbierania się, druga 
zaś służyła jako poczekalnia; w izbach grało radio i to 
nawet dość głośno. Było to zrobione po to, aby jeńcy 
nie mogli domyślać się, że czeka ich śmierć. Z drugiej 
izby przechodzili oni pojedyńczo do niewielkiej, od-

dzielnej komórki, gdzie na podłodze znajdowała się 
żelazna krata, pod nią zaś zainstalowano ściek. Gdy 
tylko zabito jeńca, dwaj więźniowie Niemcy odnosili 
trupa, kratę zaś oczyszczano z krwi“.

„W tej małej komórce był otwór mniej więcej 50-ciu 
centymetrów długości. Jeniec stawał tyłem do otwo-
ru, a strzelec, znajdujący się poza nim, strzelał. Takie 
urządzenie nie było praktyczne, ponieważ strzelec czę-
sto nie trafiał. Po ośmiu dniach wprowadzono udosko-
nalenie. Jeńca stawiano tak samo, jak poprzednio, pod 
ścianą. Potem zaś na jego głowę powoli opuszczano 
płytę. Jeniec miał wrażenie, jakby chciano zmierzyć 
jego wzrost. W płycie żelaznej była iglica, którą spusz-
czano i która uderzała jeńca w tył czaszki”.

Wydaje mi się, że zacytowane przez płk. Pokrow-
skiego  w  Norymberdze zeznania Waldmanna mają 
swoją nieodpartą wymowę …

Wymowę zbrodniarza, opisującego sposób mordo-
wania. Nie wierzyć tym zeznaniom nie można, gdyż to 
nie badacz niemieckiej zbrodniczości zabiera głos, ale 
zbrodniarz we własnej osobie. Podmiot zbrodni. Jest to 
więc równoznaczne z przyznaniem się do popełnienia 
zbrodni.

W wigilję Bożego Narodzenia roku 1942 w pobliżu 
Berdyczowa odbyła się „normalna” egzekucja sowiec-
kich  jeńców wojennych.  Do pierwszego  transportu 
z obozu na miejsce kaźni wybrano beznogich. Było ich 
24-ech. I część z nich uciekła niemieckim oprawcom.

Potworna ucieczka. Potworny widok. Potworna zbrod-
nia, opowiedziana ze szczegółami przez jednego z jej 
niemieckich wykonawców.

Tylko w sprawie Katynia, tylko w tej jednej, jedynej 
poruszonej przed Trybunałem norymberskim sprawie 
zabrakło świadectwa zbrodniarza o własnej zbrodni. 
Innych takich spraw nie było.

Nagromadzone z germańską systematycznością i pe-
dantyzmem dokumenty świadczą wówczas, gdy nie ma 
świadków. Świadków tych zresztą nie potrzeba było 
w wypadkach, gdy Trybunałowi przedkładano rozporzą-
dzenia zbrodnicze i niemniej zbrodnicze rozkazy wojsko-
we, pod którymi figurują podpisy najwyższych wojsko-
wych i politycznych dygnitarzy Rzeszy Adolfa Hitlera.

Tylko ta jedna sprawa …sprawa katyńska.
Oto dlaczego odbiegłem od niej. Bo nie wyodrębnił 

jej prokurator sowiecki płk. Pokrowskij, lecz włączył 
w ogólne oskarżenie o mordowaniu polskich, sowiec-
kich, jugosłowiańskich i czeskich jeńców wojennych; 
— w oskarżenie bardzo mocne.

I o  ile cała mowa płk. Pokrowskiego była  jedną 
z najciekawszych i najlepiej argumentowanych pod-



Zbrodnia	Katyńska	w	polskiej	prasie	niepodległościowej	w	Wielkiej	Brytanii	z	lat	1943-1956...

320

czas całego przewodu sądowego w Norymberdze, o tyle 
część tej mowy — poświęcona zbrodni katyńskiej — 
grzeszyła grzechem pierworodnym: tym samym, jakim 
grzeszą sowieckie dokumenty o Katyniu — brakiem 
świadectwa samego zbrodniarza o popełnionej zbrodni.

W innych wypadkach  rozkazy bywały wyraźne. 
Oto np., gdy chodziło o zamordowanie 50-ciu lotników 
brytyjskich, którzy złapani zostali podczas ucieczki ze 
Stalagu w Saganie, widzimy przed Trybunałem nie tyl-
ko odpowiednie rozkazy niemieckie, podpisane przez 
Keitla, ale słyszymy, kolejno niemal od wszystkich 
oskarżonych, o okolicznościach, w jakich Hitler naka-
zał tych jeńców zamordować.

Tylko o Katyniu nie mamy ani jednego rozkazu nie-
mieckiego. Tylko o Katyniu panuje absolutna cisza.

Zestawmy liczby. Z obozu w Saganie uciekło 50-ciu 
lotników. I już spotykamy w powodzi dokumentów nie-
mieckich odpowiednie rozkazy, korespondencję kilku 
instancyj, protokóły  z odpowiednich rozmów i konfe-
rencyj, a wreszcie meldunki o wykonaniu rozkazu.

W grobach lasku na Koźlem Wzgórzu spoczywa 
podobno aż 11.000  zwłok oficerów polskich, zamor-
dowanych przez nieznanego sprawcę. I żebyśmy nie 
wiem  jak starannie  szukali chociażby tylko jednego 
dowodu, pochodzącego z rąk niemieckich, — nie znaj-
dziemy go. Nie znajdziemy nawet żadnej notatki, iż 
taką ilość jeńców — i to oficerów — polskich wzięto 
do niewoli. Nikt o tych oficerach nie wie. Nie wie nie-
miecki Czerwony Krzyż, nie wiedzą biura opiekujące 
się jeńcami, nie wiedzą odpowiednie wydziały sztabu 
i ministerstwa spraw wojskowych i nawet oddział, któ-
ry tych jeńców na terenach sowieckich miał wziąć do 
niewoli nie zameldował o tym nikomu. Czy to jest do 
pomyślenia w jakiejkolwiek armii, a zwłaszcza w ar-
mii niemieckiej, rozgłaszającej natychmiast wszystkie 
swoje sukcesy?

A wreszcie, dlaczego możemy mieć świadków, asy-
stujących przy egzekucjech kalek pod Berdyczowem, 
a nie możemy mieć ani jednego świadka, uczestnika 
egzekucji 11.000 oficerów?

Egzekucji takiej nie mógł dokonać jeden człowiek. 
Musiały  jej dokonywać całe oddziały. Świadkowie 
więc być muszą. I to świadkowie — wykonawcy zbrodni.

W oparciu o dokumenty sowieckiej Komisji Specjal-
nej, płk. Pokrowskij przytoczył Trybunałowi wnioski. 
Brzmią one identycznie z wnioskami ogólnymi sowiec-
kiej Komisji:

1. Polacy,  jeńcy wojenni, znajdujący się w trzech 
obozach na zachód od Smoleńska i pracujący na ro-
botach  drogowych  (w angielskim przekładzie prze-
mówienia płk. Pokrowskiego w Norymberdze użyto 
zwrotu na „robotach przy budowie kolei“) — przed 
wybuchem wojny, pozostawali tam również i po wkro-
czeniu niemieckich okupantów do Smoleńska do wrze-
śnia 1941 roku włącznie.

2. W jesieni 1941 roku niemieckie władze okupa-
cyjne dokonały w lesie katyńskim masowych rozstrza-
łów polskich jeńców wojennych z wyżej wymienio-
nych obozów.

3. Masowych rozstrzałów polskich jeńców wojen-
nych  w lesie  katyńskim dokonywała niemiecka  in-
stytucja wojskowa, ukrywająca się pod kryptonimem 
„sztab 537 batalionu pionierów”, na którego czele stali 
podpułkownik Arnes i jego współpracownicy, starszy 
porucznik Rekst i porucznik Hott.

4. W związku z pogorszeniem się ogólnych warun-
ków wojenno-politycznych na początku roku 1943-go, 
niemieckie władze okupacyjne przedsięwzięły w ce-
lach prowokacyjnych szereg środków, zmierzających 
do przypisania swoich własnych zbrodni organom wła-
dzy sowieckiej w nadziei wywołania niesnasek pomię-
dzy Rosjanami i Polakami.

Rzeczą  charakterystyczną  w  przemówieniu płk. 
Pokrowskiego jest fakt, iż nie wspomniał on ani razu 
o tym, że ofiarami grobów katyńskich byli oficerowie. 
Terminy płk. Pokrowskiego, użyte w dniu 14-ym lute-
go 1946 roku w Norymberdze, brzmiały: „Polacy, jeńcy 
wojenni”, lub „polscy jeńcy wojenni”, lub w jednym wy-
padku „Polacy, odbywający służbę wojskową”. Dlacze-
go płk. Pokrowskij ukrył przed Trybunałem, iż chodziło 
tu o oficerów?

Aby na to pytanie odpowiedzieć, trzeba by zapytać 
samego płk. Pokrowskiego. Ja tego nie zrobię. Stwier-
dzę natomiast, iż, jeżeli w tym samym przemówieniu, 
oskarżającym Niemców  o mordowanie  jeńców wo-
jennych, cytuje się notę Mołotowa, zapewniającego 
wszystkie kraje, z którymi ZSRR utrzymywał stosun-
ki dyplomatyczne, że Związek Sowiecki uważa się za 
związanego postanowieniami Konwencji Genewskiej 
z roku 1929-go o traktowaniu jeńców wojennych, — 
trudno jest płk.  Pokrowskiemu mówić przed Trybu-
nałem norymberskim, że władze sowieckie umieściły 
oficerów ze Starobielska (Ukraina Wschodnia), Koziel-
ska (południowo — wschodnia część województwa 
smoleńskiego)  i  Ostaszkowa  (pomiędzy  Moskwą, 
a Leningradem) w trzech obozach na zachód od Smo-
leńska na „robotach drogowych”. Bo zmuszanie ofice-
rów, jeńców wojennych do „robót drogowych” o setki 
kilometrów od ich macierzystego obozu jest sprzeczne 
z przepisami Konwencji Haskiej i opartej o jej postano-
wienia Konwencji Genewskiej.

Faktem zaś pozostaje w związku z przemówieniem 
płk. Pokrowskiego, wygłoszonym w dniu 14-ym lute-
go 1946 roku przed Trybunałem Norymberskim, że 
oskarżyciel sowiecki i tym razem nie powiedział całej 
prawdy, że oficjalny przedstawiciel sowiecki i tym ra-
zem coś „przemilczał” — przemilczał fakt, iż ofiarami 
Katynia byli oficerowie.

Jeżeli do braku odpowiedzi sowieckiej w ciągu lat 
1941—1942 na pytanie o losie oficerów polskich, jeń-
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ców obozów w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie, 
dodamy jeszcze to  jedno przemilczenie to spotęgu-
jemy dotychczasowe nasze wrażenie: ZWIĄZKOWI 
SOWIECKIEMU ZALEŻAŁO NA POZOSTAWIE-
NIU ZBRODNI KATYŃSKIEJ W MROKACH TA-
JEMNICY.

W tym samym przemówieniu płk. Pokrowskiego 
znalazły się następujące ustępy: mówiąc o mordowaniu 
przez Niemców sowieckich jeńców wojennych płk. Po-
krowskij powołał się na notę komisarza ludowego dla 
spraw zagranicznych ZSRR. W. W. Mołotowa z dnia  
27 kwietnia 1942 roku, cytując:

„Rząd sowiecki, wierny zasadom humanitaryzmu 
i przestrzegania swoich zobowiązań międzynarodo-
wych, nie zamierza nawet w takich okolicznościach 
stosować odwetowych środków represyjnych wobec 
niemieckich jeńców wojennych i będzie w dalszym 
ciągu wypełniał zobowiązania, przyjęte przez Zwią-
zek Sowiecki w dziedzinie traktowania jeńców wo-
jennych zgodnie z Konwencją Haską z roku 1907-go“.

Od  siebie  zaś płk.  Pokrowskij  powiedział:  „Jest 
rzeczą powszechnie znaną, że Związek Sowiecki przy-
jął na siebie zobowiązania, wynikające z Konwencji 
Haskiej”.

Stwierdzenie już nie tylko płk. Pokrowskiego, ale 
sowieckiej Komisji Specjalnej stoi w rażącej sprzecz-
ności z tymi dwoma oświadczeniami, albowiem kie-
rowanie oficerów na roboty drogowe jest oczywistym 
naruszeniem  przepisów  Konwencji Haskiej  z  roku 
1907-go i rozszerzającej jej postanowienia Konwencji 
Genewskiej z roku 1929-go.

W przemówieniu płk. Pokrowskiego znalazła się 
jeszcze jedna luka, dotyczącą ofiar lasku katyńskiego. 
Oskarżyciel sowiecki nie powiedział Trybunałowi, że 
oficerowie polscy z obozów Starobielsk i Ostaszków 
przebywali od roku 1940-go w trzech obozach „spe-
cjalnego przeznaczenia”,  położonych  na zachód od 
Smoleńska.

I gdyby w dniu 1-ym lipca 1946 roku świadek so-
wiecki prof. Bazylewskij nie użył tej nazwy, nie wie-
dzielibyśmy prawdopodobnie do dzisiaj, co oznacza 
skrót, użyty w materiałach sowieckiej Komisji Spe-
cjalnej — „ON“. Oznacza on właśnie „osobowo na-
znaczenija“.

Gdyby płk. Pokrowskij powiedział o tym Trybu-
nałowi, mogłyby paść pytania wyjaśniające, na czym 
polegało to „specjalne przeznaczenie” obozów dla ofi-
cerów polskich,  jeńców wojennych i czym różnią się 
takie obozy w Związku Sowieckim  od normalnych 
obozów jenieckich.

Podczas dwudniowego przemówienia płk. Pokrow-
skiego siedziałem przez cały czas w sali rozpraw, ob-
serwując każdy szczegół. Uprzejmości delegacji ro-
syjskiej zawdzięczałem fakt, iż jeszcze w dniu 13-ym 
lutego  1946  roku miałem pełny  tekst przemówienia 

sowieckiego oskarżyciela. Wiedziałem więc, co ma 
zamiar powiedzieć o Katyniu i dlatego mogłem stale 
obserwować oskarżonych. Było to ciekawe widowisko.

Przez cały dzień 13-ty lutego 1946 roku oskarżeni 
nie zdradzali zainteresowania przewodem sądowym. 
Hess — jak zawsze — czytał książkę, ukrytą na spo-
sób  sztubacki  pod  pulpitem,  Rosenberg  rozmawiał 
z Hansem Frankiem, Streicher żuł gumę, a Sauckel 
z niezmiennie bezmyślnym wyrazem twarzy przyglą-
dał się galerii widzów, jakby tam dojrzał kogoś znajo-
mego. Podobnie rzecz się miała również i na przedpo-
łudniowej sesji w dniu 14-ym lutego 1946 r. Wówczas 
nawet Goering odłożył słuchawki, wyczekując przerwy 
obiadowej.

Kiedy mówca — płk. Pokrowskij — rozpoczynał 
oskarżenie o Katyń, ręka Doenitza leniwie wyciągnęła 
się po słuchawki: przytknął jedną z nich do ucha, aby 
usłyszeć słowa „w lasku katyńskim”…

Wówczas wbrew ogromnemu  opanowaniu, prze-
chylił się na swoim miejscu, trącając siedzącego tuż 
przed nim Goeringa.

„Katyń” — powiedział głośnym szeptem.
Niemal  równocześnie  z  tym  gestem  Doenitza, 

Seyss-Inquart zainteresował się rozmową pomiędzy 
Rosenbergiem i Frankiem. Usiłował przechylić się do 
nich do pierwszego rzędu ławy oskarżonych — aby 
wtrącić swoje uwagi. Ale von Papen powstrzymał go 
spokojnym ruchem ręki, wskazując oczami, że powi-
nien nałożyć słuchawki.

Rosenberg znał język rosyjski, to też w pewnej chwili 
urwał rozmowę z Hansem Frankiem, dając mu potęż-
nego szturchańca, po którym ex-gubernator generalny 
natychmiast nacisnął słuchawki na uszy, ukrywając się 
w głębi ławy oskarżonych.

Temperament Goeringa dawał się wyczuwać nawet 
na ławie oskarżonych. Goering nie mógł znieść, aby są-
siad jego — Rudolf Hess — oddawał się lekturze. Toteż 
nie zważając na kurcze żołądka, na które Hess poważ-
nie cierpiał, — trącił go niemal z całej siły i „Rudi” rów-
nież uzbroił słuchawkami swoje uszy.

Ribbentrop zbladł jeszcze więcej, jeżeli to jest moż-
liwe, — i słuchał chyba najuważniej ze wszystkich. Ale 
i on nie wytrzymał w pewnej chwili… Roześmiał się, 
zasłaniając ręką szeroko otwarte usta. Roześmiał się 
po raz pierwszy od chwili rozpoczęcia największego 
w dziejach procesu.

Wkrótce jednak oskarżeni przestali zdradzać zainte-
resowanie przemówieniem płk. Pokrowskiego. Pozdej-
mowali słuchawki, wracając do przerwanych myśli.

Tylko Hermann Wilhelm Goering ze zmarszczonym 
czołem uważnie słuchał słów oskarżyciela sowieckiego, 
notując od czasu do czasu jakiś szczegół na dużym 
arkuszu papieru.

Kilka  tygodni  głucho  było o sprawie katyńskiej 
w wielkiej sali sądu norymberskiego. Kiedy jednak 
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obrona niemiecka zabrała głos, sprawa Katynia wy-
płynęła znowu na porządek dzienny. Było to w pierw-
szych 5-ciu minutach obrony.

Obrońca Goeringa — dr. Otto Stahmer — stwier-
dził przed Trybunałem, iż przedstawione oskarżenie 
w sprawie katyńskiej odbiega zasadniczo od powszech-
nego poglądu niemieckiego. I z tego względu prosił 
Trybunał o pozwolenie powołania nowych świadków, 
mających zeznawać na tę okoliczność.

Dr. Otto Stahmer stwierdził, że w odległości kilku 
kilometrów od Koźlego Wzgórza stacjonowały oddziały 
niemieckie, których oficerowie powinni znać dokład-
nie sprawę katyńską. I dlatego prosił Trybunał o do-
puszczenie, jako świadków: pułkownika Ahrensa, star-
szego porucznika Reksa i porucznika Hotta. Wszystkie 
te nazwiska wymieniają dokumenty sowieckiej Komi-
sji Specjalnej, jako głównych sprawców zbrodni.

Co do płk. Ahrensa, — dr. Otto Stahmer stwierdził, 
że nazywa się „Ahrens“, a nie „Arnes“ — jak twierdzą 
Rosjanie, oraz, że znajduje się w jednym z obozów 
jenieckich w Niemczech zachodnich. Por. Reks a nie 
„Rekst“ — jak głoszą dokumenty sowieckie — po-
winien znajdować się w niewoli sowieckiej od czasu 
bitwy pod Stalingradem”. Porucznik zaś Hodt, a nie 
„Hott‘, jak twierdzili Rosjanie dostał się do niewoli 
sowieckiej  pod Królewcem  i „powinien przebywać” 
w jednym z obozów jenieckich w Sowietach. Ponad-
to obrońca Goeringa prosił Trybunał o dopuszczenie 
oświadczenia jednego z ekspertów sądowo-lekarskich, 
który brał udział w zorganizowanej w roku 1943-im 
przez Niemców komisji naukowej dla zbadania zwłok 
oficerów polskich w Katyniu. Dr. Otto Stahmer wybrał 
wśród tych uczonych profesora uniwersytetu genew-
skiego dra Franciszka Naville.

Przypuszczam, że powodował się w tym wyborze 
chęcią powołania przed Trybunał jedynego przedsta-
wiciela kraju neutralnego spośród członków niemiec-
kiej komisji ekspertów medycyny sądowej, badającej 
ofiary grobów katyńskich.

Trybunał miał rozpatrzeć prośbę obrońcy Goeringa 
po otrzymaniu jej na piśmie. Jakie były dalsze koleje 
— nie wiem. Wiem jedynie, iż w dniu 3-im czerwca 
1946 roku Trybunał ogłosił decyzję, przychylając się 
do prośby dra Stahmera. Decyzja Trybunału spowodo-
wała natychmiastowy protest szefa sowieckiej delega-
cji oskarżycielskiej gen. Rudenki.

Jest pewien szczegół, którego w całej pełni nie ro-
zumiem.  Otóż  widocznie  istniały  jakieś  trudności 
natury technicznej, dotyczące świadków, którzy „po-
winni znajdować się“ w niewoli sowieckiej, bo w dniu 
3-im czerwca 1946 r. podano już trzy inne nazwiska. 
Dr. Otto Stahmer  jeszcze w dniu 8-ym marca 1946 
roku prosił Trybunał o dopuszczenie, jako świadków 
na okoliczność zbrodni katyńskiej również gen. Obe-
rhausera i adiutanta Klugego — por. Granberga, któ-

rzy w swoim czasie stacjonowali w pobliżu Koźlego 
Wzgórza. — Nazwiska dopuszczonych przez Trybunał 
świadków brzmiały jednak: Stockert, Eichborn i In-
ckert.

Stwiedzić trzeba, że tym razem protest sowiecki 
miał swoje uzasadnienie, przynajmniej w odniesieniu 
do Stockerta, który wymieniany był jeszcze przez hi-
tlerowskie czynniki, jako człowiek chory umysłowo.

I sprawa katyńska znowu znikła z porządku obrad 
Trybunału.

Dziwiłem się obrońcom niemieckim, — zwłaszcza 
zaś obrońcy naczelnego dowództwa Wehrmachtu i nie-
mieckiego sztabu generalnego, — że podczas przesłu-
chiwania niektórych świadków i oskarżonych, wystę-
pujących, jako świadkowie w sprawach własnych, nie 
zadawali pytań, dotyczących Katynia.

Obrońca naczelnego dowództwa niemieckiego i szta-
bu generalnego — dr. Laternser — nie robił wrażenia 
błyskotliwego adwokata. Pamiętam go z procesu perso-
nelu sanatorium w Hadamar, odbytego w październiku 
1945 roku w Wiesbaden; — był w nim bardzo słaby.

Adwokat ten próbował kiedyś zadać naprowadzają-
ce na Katyń pytania już nie pamiętam któremu świad-
kowi, ale pytania te były skonstruowane nieudolnie 
i dawały możność czysto formalnego protestu sowiec-
kiego, czego nie omieszkała uczynić oskarżycielska 
delegacja sowiecka.

Niektórzy świadkowie stacjonowali w swoim cza-
sie w Smoleńsku. M. in. gen. Bach-Zelewski, który 
w roku 1944-ym burzył Warszawę. Przy przesłuchaniu 
Bacha nie zadano pytań o sprawę katyńską. Że tego nie 
zrobili oskarżyciele sowieccy — rozumiem, nie rozu-
miem jednak obrońców niemieckich. I chyba tylko to 
ich tłumaczy, że Bach-Zelewski zeznawał na początku 
stycznia 1946 roku, kiedy mogli jeszcze mieć nadzieję, 
iż oskarżenie sowieckie nie poruszy szczegółów mor-
du katyńskiego.

Przy następnych świadkach odnosiłem wrażenie, iż 
Niemcom nie zależy na obronie tej sprawy. I chociaż 
wracał do niej dość często obrońca Goeringa, adwokat 
wytrawny, — dobór świadków i dokumentów mógłby 
być obfitszy i ciekawszy, niż to uczynili obrońcy nie-
mieccy.

Sądzę, że nie jest to przypadek, lecz ustalona linja 
postępowania obrony. Dowodów jednak na to — nie 
mam. Nie chciałem bowiem przez cały czas procesu 
i teraz, po procesie nie chcę komunikować się z obroń-
cami głównych zbrodniarzy hitlerowskich.

Do tego zagadnienia wrócimy jednak później. Bę-
dzie na to czas przy wyciąganiu wniosków ze sprawy 
katyńskiej przed Trybunałem norymberskim.

„Co pan wie o Katyniu?” — zapytał w dniu 5-ym 
czerwca 1943 roku obrońca naczelnego dowództwa 
Wehrmachtu i niemieckiego sztabu generalnego dr. 
Laternser Alfreda Jodła, b. szefa sztabu naczelnego 
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dowództwa Wehrmachtu zeznającego, jako świadek 
w sprawie własnej.

Pierwsze doniesienia o odkryciu zbiorowych gro-
bów oficerów polskich pod Smoleńskiem Jodl otrzy-
mał od oficerów z wydziału propagandy. I wówczas 
uznał za wskazane zainteresować tą sprawą niemiec-
kie organy policyjne, któreby przeprowadziły docho-
dzenia i badania na miejscu zbrodni.

Jodl mówił o Katyniu niezwykle wstrzemięźliwie 
i krótko. I dlatego coraz bardziej trwam w przekona-
niu, iż sprawa zbrodni katyńskiej gra w procesie no-
rymberskim specjalną rolę i jest kierowana jednolicie. 
Prawdopodobnie przez Goeringa.

Od siebie Jodl zaznaczył jedynie, że opinie referen-
tów tej sprawy nie różniły się w niczym od poglądów, 
zawartych w niemieckiej „Białej Księdze”, wydanej 
w roku 1943-im, która — jak wiadomo — określała czas 
dokonania zbrodni na wiosnę roku 1940-go i spraw-
ców zbrodni dopatrywała się we władzach sowieckich.

Przed Trybunałem norymberskim. Jodl dodał: „Ani 
razu i od nikogo nie słyszałem żadnych wątpliwości co 
do naszego poglądu i przedstawiania tej sprawy”.

I tak doczekaliśmy się końca czerwca 1946 roku, 
jeżdżąc codziennie tą samą drogą z obozu prasowego 
w Stein do gmachu sądowego w Norymberdze, gdzie 
od godziny 10-tej rano do 5-tej po południu z krótką, 
godzinną przerwą na obiad, brzmiał jednostajny głos 
oskarżycieli, przytłaczających nas niezmierzoną ilo-
ścią dokumentów niemieckich, świadczących o zamia-
rze i wykonaniu niezliczonych zbrodni. Równocześnie 
zaś przytłaczał nas niespotykany brak ambicji oskar-
żonych. Żaden z nich o zbrodniach nie wiedział. Każ-
dy jedynie domyślał się… Wszystko zaś, co się działo, 
było winą Hitlera, Himmlera i Bormanna. Nieżyjących 
— oczywiście. I tak w kółko.

Wałkowane po wielekroć zagadnienia Anschlussu 
z Austrią, włączenia Sudetów, utworzenia protektoratu 
czesko-morawskiego i zatargi z Polską znaliśmy wszy-
scy na pamięć, licząc dnie, kiedy znowu przy pulpicie 
świadków zasiądzie jakiś nowy, nieznany nam czło-
wiek, któryby już przez sam fakt wniesienia do sali są-
dowej własnej, nowej dla nas twarzy, stał się bardziej 
interesujący od procesowej codzienności.

W końcu czerwca 1946 roku dowiedzieliśmy się, że 
Trybunał przesłucha trzech świadków obrony i trzech  
świadków oskarżenia w sprawie Katynia. Miało to 
nastąpić wkrótce. Nastąpiło w dniu 1-ym lipca 1946 
roku.

Jako  pierwszy świadek  stanął Fryderyk Ahrens, 
pułkownik, dowódca 537 pułku łączności.

Opuśćmy na chwilę Trybunał norymberski i jego 
wielką, wyłożoną dębowym drzewem salę, cofając się 
do dokumentów, przedstawionych przez oskarżyciela 
sowieckiego Trybunałowi Międzynarodowemu i do 
materjałów sowieckiej Komisji Specjalnej.

Kto według dochodzeń sowieckiej Komisji specjal-
nej dopuścił się zbrodni rozstrzelania 11.000 oficerów 
polskich?

„Niemiecka  instytucja wojskowa ukrywająca się 
pod kryptonimem „sztab 537 batalionu pionierów”.

Kto według  dochodzeń  sowieckiej Komisji Spe-
cjalnej  jest osobiście  odpowiedzialny  za mordowa-
nie Polaków?

„Podpułkownik Arnes“, który stał na czele „sztabu 
537 batalionu pionierów”.

A teraz wróćmy do norymberskiej sali sądowej.
Przy pulpicie świadków siedzi starszy pan w mun-

durze Wehrmachtu bez dystynkcyj i orderów. Nazywa 
się Fryderyk Ahrens i był dowódcą 537 pułku łączno-
ści. Dowództwo pułku stało właśnie w domu letnisko-
wym NKWD w „Kozich Górach”. Wątpliwości nie 
możemy mieć żadnych: mamy przed sobą człowieka, 
którego sowiecka Komisja Specjalna oskarża o zamor-
dowanie lub współudział w zamordowaniu 11.000 ofi-
cerów polskich.

I cóż się okazuje?
Otóż przede wszystkim człowiek ten nie nazywa się 

„Arnes“, lecz „Ahrens“ i dowodził nie „537 batalionem 
pionierów”, lecz 537 pułkiem łączności.

Niemcy nie numerowali zresztą swoich batalionów. 
Powiedział mi o tym Germandt w rozmowie pod koniec 
czerwca 1946 roku.

Wniosek stąd jest aż nazbyt prosty: materjały sowiec-
kiej Komisji Specjalnej są niepoważne.

Nie jest bowiem wszystko jedno, czy „udokumen-
towane stwierdzenie powołanej do badania zbrodni 
niemieckich komisji państwowej” prawdziwie, czy nie-
prawdziwie wymienia nazwisko zbrodniarza. I nie jest 
wszystko jedno, czy prawdziwie, czy też nieprawdziwie 
wymienia instytucję, oskarżoną o dokonanie morder-
stwa 11.000 jeńców wojennych. I to oficerów.

Jeżeli w tak zasadniczej jak określenie osoby zbrod-
niarza sprawie sowiecka Komisja Specjalna oparła się 
o dokumenty nieprawdziwe, któż nam zaręczyć może, 
że inne wnioski  tej samej Komisji oparte zostały na 
lepiej przepracowanych dowodach?

Mam w tym względzie duże, wręcz zasadnicze wąt-
pliwości. Dojdziemy jednak do nich w odpowiednim 
czasie.

537 pułk łączności obsługiwał armię grupy „Cen-
trum”. Dowództwo armii znajdowało się w pobliżu. 
Żołnierze  tego pułku rozrzuceni byli po kwaterach 
w różnych miejscowościach, pełnić bowiem musieli 
służbę telefonistów i radiotechników nie tylko przy do-
wództwie armii. W budynku b. letniska NKWD mieści-
ło się dowództwo 537 pułku łączności. Mieszkało tam 
trzech oficerów i 18-tu podoficerów i szeregowych. Puł-
kownik Ahrens zatrudniał też Rosjan, których dostęp do 
pokojów domu letniskowego był ograniczony ze wzglę-
du na tajne materiały przechowywane w tym budynku.
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Sam lasek katyński był często widownią manewrów 
i ćwiczeń. Stały tam zresztą niemieckie baterie przeciw-
lotnicze. I to było powodem, dlaczego istniały pewne 
ograniczenia wstępu do lasu.

Podczas manewrów i ćwiczeń można było — i  to 
dość często — słyszeć strzelaninę. Manewry odbywa-
ły się przeważnie w nocy.

„Przez cały czas mego pobytu w Rosji nie widzia-
łem, ani nie słyszałem o żadnym Polaku” — oświadcza 
płk. Ahrens przed Trybunałem.

Równocześnie dodaje, że nie wiedział również o ist-
nieniu trzech obozów jeńców wojennych Polaków w oko-
licy Smoleńska. Tu dodać należy, że płk. Ahrens przybył 
do Smoleńska w listopadzie 1941-go roku i przebywał 
tam do września 1943 roku, kiedy Smoleńsk został zdo-
byty przez Armię Czerwoną.

Szczegół ten jest ważny. I chociaż wcale nie twierdzę, 
że płk. Ahrens musi mówić prawdę, nie widzę również 
powodu, dla którego miałby kłamać.

Nie widzę tego powodu po prostu dlatego, że jesz-
cze w grudniu 1941 roku sam Józef Stalin w rozmowie 
z gen. gen. Sikorskim i Andersem nie mógł tych trzech 
obozów położonych na zachód od Smoleńska wymie-
nić,  jako miejsc ostatniego przed wybuchem wojny 
przebywania oficerów  polskich, sowieckich  jeńców 
wojennych.

A naprawdę nie mam żadnych powodów nie wie-
rzyć oświadczeniu Stalina w tej sprawie. I nie mam 
również żadnych powodów, któreby mnie skłaniały do 
przypuszczenia, iż może znaleźć się jakakolwiek in-
stytucja w Sowietach, któraby nie wypełniła rozkazu 
Stalina, dotyczącego dostarczenia wiadomości o ofice-
rach polskich — jeńcach wojennych.

Jedynym — poza podkreślonymi — szczegółem, 
nadającym zeznaniom płk. Ahrensa pewną wartość 
jest przytoczenie rozmowy, jaką odbył w swoim czasie 
z profesorem Buhtzem, który przybywszy do Smoleń-
ska na kilka  tygodni przed ekshumacjami, dokona-
nymi na wiosnę roku 1943-go, określił na podstawie 
sekcji zwłok z grobów katyńskich, iż śmierć nastąpiła 
wiosną roku 1940-go.

Pułkownik  Ahrens  był  przesłuchiwany  również 
i przez oskarżyciela. Tym razem był to prokurator so-
wiecki płk. Smirnow.

Ani pytania, ani odpowiedzi nie wniosły do sprawy 
nic nowego. Płk. Smirnow interesował się głębokością 
warstw ziemi, przedzielającej warstwy trupów. Ale na 
to pytanie płk. Ahrens nie mógł odpowiedzieć. Powie-
dział tylko, że zaduch trupi, rozchodzący się w lesie 
katyńskim w pobliżu zbiorowych grobów, był nie do 
zniesienia. I to było powodem, dla którego wiedział 
o ich istnieniu. Oto opowiadanie płk. Ahrensa o znale-
zieniu zbiorowych grobów na Koźlem Wzgórzu.

„Leżał wówczas śnieg. Jeden z moich współpracow-
ników zwrócił mi uwagę na wzgórze. Stał tam w śnie-

gu krzyż z brzeziny. W styczniu, czy też w lutym 1943 
roku zauważyłem przypadkowo ślady wilka. Zdziwio-
ny obecnością wilków tak blisko Smoleńska, poszedłem 
z leśniczym śladami zwierza. Zaprowadziły nas one na 
wzgórze w lasku“.

Pułkownik Ahrens dopiero wówczas zawiadomił 
władze, uważając,  iż obecność wielkiej  ilości kości 
na Koźlem Wzgórzu może doprowadzić do odsłonię-
cia ważnej tajemnicy.

Pułkownik Ahrens potwierdza, że wśród ludności 
miejscowej krążyły pogłoski o masowym rozstrzelaniu 
Polaków w lesie.

Zapytany przez obrońcę Goeringa dra Otto Stahme-
ra, czy prawdą jest, jakoby Niemcy przywozili w roku 
1943-im ciężarówkami zwłoki oficerów polskich, aby 
je następnie chować w zbiorowych mogiłach katyńskie-
go lasu — pułkownik Ahrens zaprzeczył.

Ahrens zaprzyjaźnił się z pewnym małżeństwem ro-
syjskim, które było rozmiłowane w pszczelarstwie po-
dobnie,  jak sam Ahrens.  Kiedy  zwrócił  ich uwagę, że 
mieszkając  niemal w sąsiedztwie  masowych grobów, 
musieli wiedzieć o nich, usłyszał odpowiedź: „ … eg-
zekucje odbyły się wiosną 1940 roku. Na stację kole-
iową Gniozdowo zajeżdżały pociągi towarowe, wypeł-
nione wojskowymi w mundurach polskich. Odsyłano 
ich ciężarówkami do lasu, skąd następnie dochodziły 
odgłosy strzałów i krzyki ludzkie”.

Wypełniona, jak na okres kanikuły,  loża prasowa 
przysłuchiwała się przewodowi w sprawie katyńskiej 
z dużym zainteresowaniem. Mam wrażenie, że powo-
dem jego nie była jedynie ciekawość, rozbudzona roz-
bieżnością zdań co do sprawcy tej zbrodni. Wydaje mi 
się, że olbrzymia większość dziennikarzy serdecznie 
życzyła  prokuraturze  sowieckiej, aby niezbicie udo-
wodniła Niemcom ten mord. Takie nastawienie czułem 
najwyraźniej wśród wszystkich. Wybitne korespon-
dentki francuskie panie Dominique Auclair z „Le Figa-
ro” i Madeleine Jacob z „Franc-Tireur“ nie kryły wcale 
swoich zbożnych życzeń. Zresztą — przynaję się do 
tego otwarcie — i ja sam chciałem, aby wreszcie wy-
jaśniona została  tajemnica Koźlego Wzgórza, a prze-
studiowawszy sumiennie dokumenty sowieckie, nie 
wierzyłem ani przez chwilę, że Trybunał będzie mógł 
oprzeć na nich swój wyrok.  Życzyłem  powodzenia 
stronie sowieckiej, nasłuchawszy się podczas długiego 
przewodu norymberskiego o tylu i tak wyrafinowa-
nych zbrodniach niemieckich, że nie mogłem sypiać po 
nocach.

Doskonały korespondent londyńskiego „Times’a“ 
— Bob Cooper — zapytał mnie po dwudniowym prze-
wodzie katyńskim: czy mam swój pogląd na tą zbrodnię? 
Odpowiedziałem, że tak.

— To dobrze.
— A czy ty masz swój? zapytałem z kolei.
— Tak. Całkowicie wyrobiony.
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I na tym urwaliśmy rozmowę.
Bardzo  dobry  korespondent  londyńskiej  „News 

Chronicle” — Norman Clark — nie opuścił ani se-
kundy podczas  tych dwu dni  katyńskich w sądzie. 
Stenografował każde słowo. Ale — o ile się nie mylę 
— nie depeszował do swojej redakcji. W każdym ra-
zie „News Chronicie” nie zamieściła w tym okresie 
sprawozdań z procesu norymberskiego.

— Tragedią tego procesu — mówił mi dobry mój ko-
lega Schoenfeld, wymęczony przez Niemców w ghetcie 
kowieńskim — jest fakt, że można mieć wątpliwości co 
do osoby zbrodniarza. Wierzę, że Niemcy dopuścili się 
i tej zbrodni. Ale sam fakt, iż można podejrzewać stronę 
sądzącą — jest dla mnie niezwykłą tragedią.

Po wysłuchaniu świadków sowieckich kolega Scho-
enfeld zmienił zdanie:

— Niech pana diabli wezmą — panie Laskowski 
— wygląda na to, że ma pan rację z tym Katyniem. 
Rosjanie niczego nie potrafili udowodnić. Kompromi-
tacja na całej linii.

Zanim jednak przejdziemy do omówienia zeznań 
świadków oskarżenia sowieckiego przysłuchajmy się 
zeznaniom dwu pozostałych świadków obrony nie-
mieckiej.

Generał Eugeniusz Oberhauser był dowódcą łączno-
ści w dowództwie armii grupy „Centrum”. W Katyniu 
przebywał od września 1941 roku. Przez cały czas po-
bytu Oberhausera w Katyniu, stacjonował tam również 
537-my pułk łączności, znajdujący się pod rozkazami 
Oberhausera, jako dowódcy łączności armii. Począt-
kowo dowódcą pułku był pułkownik Bedenck, ale od 
listopada 1941 roku dowództwo pułku objął pułkownik 
Ahrens.

Oberhauser opowiada Trybunałowi, że bywał czę-
stym gościem w domu letniskowym NKWD w „Ko-
zich Górach”, gdzie mieściło się dowództwo 537 pułku 
łączności. Oberhauser sam pracował przy formowa-
niu tego pułku i dlatego był do niego niezwykle przy-
wiązany.

— „Czy świadkowi jest wiadomo, że w pobliżu Smo-
leńska, w odległości od 25-ciu do 40 klm. od miasta, 
znajdowały się trzy rosyjskie obozy dla polskich jeńców 
wojennych, którzy dostali się w ręce niemieckie?”

— „Nic nie wiem o tym. Nigdy o tym nie słyszałem”.
— „Czy istniał rozkaz, który prawdopodobnie miał 

przyjść z Berlina, na mocy którego to rozkazu polscy 
oficerowie, będący jeńcami wojennymi, mieli być za-
strzeleni?

— „Nie! Nigdy nie otrzymaliśmy takiego rozkazu”.
Kierujący przesłuchaniem ze strony obrony niemiec-

kiej dr. Otto Stahmer nie miał wielu pytań dla świadka 
Oberhausera.

Toteż przed pulpitem stanął płk. Smirnow, prowa-
dzący  przewód  katyński  z  ramienia  oskarżenia  so-
wieckiego.

Tym razem posłyszeliśmy cały szereg kwestyj na-
tury technicznej. Prokurator dopytywał się świadka 
o kaliber używanej w 537 pułku broni krótkiej i o ilość 
pistoletów, jaka mogła wówczas znajdować się w puł-
ku. Pytania i odpowiedzi nie wniosły niczego nowe-
go do przewodu, albowiem sam kaliber broni, będąc 
wprawdzie wskazówką,  nie dowodzi  jeszcze osoby 
mordercy. Dowiedzieliśmy się więc, że 537 pułk łącz-
ności miał pistolety „Parabellum” — kalibru 7,65 mm, 
oraz mniejszego kalibru pistolety „Mauser” i „Walter”. 
Ogólna ilość tych pistoletów nie przekraczała 150. Ge-
nerał Oberhauser wyprowadził stąd wniosek, że pułk 
nie był dostatecznie uzbrojony, aby mógł przy lej ilości 
broni krótkiej zamordować 11.000 osób. Argumento-
wał zaś swoją hipotezę w ten sposób, że pułk łączności 
nigdy nie stoi, jako cała jednostka, lecz jest rozbity na 
plutony i kompanie, stacjonujące oddzielnie i obsługu-
jące inne jednostki wojskowe. I dlatego nigdy nie roz-
porządza 150-cioma pistoletami naraz.

Jeśli chodzi o 537 pułk łączności, był on niezmier-
nie rozrzucony. W Katyniu stała jedna kompania tego 
pułku. Oberhauser przyjmuje, że granice rozrzucenia 
537-go pułku łączności trzeba zakreślić pomiędzy Or-
łem i Witebskiem. Pokrywają się one z terenem, na 
którym stała armia grupy „Centrum”.

Dlatego  wymieniam  Oberhausera,  jako świadka 
przed von Eichbornem, że  przez cały czas okupacji 
Smoleńska i okolicy przez Niemców, przebywał w tym 
rejonie. Świadek ów zeznawał przed Trybunałem no-
rymberskim jako trzeci i ostatni świadek obrony nie-
mieckiej.

Drugim po Ahrensie świadkiem był Reinhard von 
Eichborn, asesor sądowy, zmobilizowany w sierpniu 
1939 roku. Zeznał on, że nigdy nie słyszał o 537-ym 
batalionie, czy jednostce pionierów, oraz, że jednostka 
taka nigdy nie stacjonowała w lesie katyńskim.

Eichborn znalazł się w okolicy Smoleńska około 
20-go września 1941 roku, kiedy armia grupy Centrum 
przeniosła tam swoje dowództwo.

Świadek ten również nie słyszał od nikogo o istnie-
niu na zachód od Smoleńska trzech obozów rosyjskich 
dla polskich jeńców wojennych. Nigdy nie słyszał też, 
jakoby obozy te miały dostać się w ręce niemieckie.

Świadek von Eichborn był podczas swego przydzia-
łu do dowództwa łączności armii ekspertem szyfrów, 
nadawanych do i przez dowództwo armii grupy „Cen-
trum”. Stąd też wszystkie ważniejsze, nadawane za 
pośrednictwem dalekopisów szyfry musiały przecho-
dzić przez ręce Eichborna. Stwierdza on, że nigdy nie 
widział żadnych rozkazów mordowania jeńców wojen-
nych Polaków.

Świadkowie obrony niemieckiej w sprawie Katynia 
zeznawali krótko. Już wczesnym popołudniem przy 
pulpicie świadków zasiadł mały, śmieszny i wystra-
szony człowieczek. Znamy go z dokumentów sowiec-
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kiej Komisji Specjalnej. Nazywa się Bazylewskij i był 
przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej profeso-
rem astronomii i dyrektorem obserwatorium smoleń-
skiego, a podczas okupacji zastępcą burmistrza.

Mamy więc przed sobą zjawisko ciekawe:  rosyj-
skiego  kolaboracjonistę.  Zjawisko  to nie jest odosob-
nione, albowiem podczas wojny cale dywizje, złożone 
z dziesiątków tysięcy obywateli sowieckich walczyły 
przeciwko swojej komunistycznej ojczyźnie. Zawsze 
jednak ciekawie jest zobaczyć człowieka, który był 
kalaboracjonistą na wcale wybitnym stanowisku za-
stępcy burmistrza miasta wojewódzkiego i odpowiada 
teraz z wolnej stopy … żyje …

Za jaką cenę?
„W początku września 1941 roku zwróciłem się do 

burmistrza Smoleńska z czasów okupacji niemieckiej 
Mieńszagina, prosząc o wstawiennictwo w sprawie 
zwolnienia znanego pedagoga Żyglińskiego z obozu 
jeńców Nr. 126“.

Świadek zeznaje dalej niemal słowo w słowo, niemal 
jednobrzmiąco, a w niektórych wypadkach na pewno 
jednobrzmiąco z materiałami, opublikowanymi przez 
sowiecką Komisję Specjalną. Oczywiście — przewod-
niczący Trybunału Lawrence nie zna języka rosyjskie-
go, zeznań Bazylewskiego w protokółach sowieckiej 
Komisji Specjalnej nie czytał, nie czytali ich w orygi-
nale obrońcy niemieccy. Dlatego też na ten szczegół 
nikt nie zwróci uwagi … Nikt, prócz polskiego dzien-
nikarza, władającego przypadkowo językiem rosyjskim 
nie gorzej, niż polskim.

Zamieszczona w dokumentach „rozmowa” Bazylew-
skiego z Mieńszaginem powtórzona zostaje dosłownie 
przez świadka w Norymberdze. Bazylewskij zachowuje 
nawet dialog, brzmiący słowo w słowo zgodnie z opu-
blikowanymi przez sowiecką Komisję Specjalną mate-
riałami.

Rzeczą nową, jakiej dowiedziałem się od Bazylew-
skiego podczas jego przesłuchania, jest fakt, iż on sam 
nigdy nie widział grobów katyńskich. Fakt ten jest go-
dzien uwagi, albowiem stawia nas w obliczu świadka, 
mającego swoje informacje jedynie z drugiej ręki, — 
świadka nie bezpośredniego.

A z drugiej strony zmusza nas do zastanowienia 
się,  czy  jest  rzeczą możliwą,  aby  zastępca  burmi-
strza wojewódzkiego miasta mógł nie wziąć udziału 
w zwiedzaniu grobów katyńskich, jeżeli — jak twier-
dzą Rosjanie — Niemcy niemal wszystkich zapędzali 
na te groby?

Germandt  powiedział  mi,  że  żołnierze,  jadący  
z frontu na urlopy do domów, zatrzymywali się w Smo-
leńsku, skąd autobusy bezpłatnie przewoziły ich do 
Katynia. Powiedział również, że robotnicy ukraińscy, 
białoruscy, polscy i  inni mogli otrzymywać urlopy, 
jeżeli wyrazili chęć zwiedzenia grobów na Koźlem 
Wzgórzu.

Jak z  tym wszystkim pogodzić fakt, że wice-bur-
mistrz Smoleńska prof. Bazylewskij nie był w owym 
czasie w Katyniu?

Drugą ważną rzeczą, którą Bazylewskij powiedział 
Trybunałowi, było wymienienie nazwy obozów, miesz-
czących się rzekomo w latach 1940 i 1941 na zachód od 
Smoleńska. Były to obozy „specjalnego przeznaczenia”.

Następny świadek Markow jest profesorem medy-
cyny sądowej na uniwersytecie w Sofii. Miał więc mó-
wić człowiek nauki, znający drogi odkrywania czasu 
zgonu w oparciu o nieznane laikom znaki wytwarzane 
przez upływający czas na zwłokach.

Prof. Markow jest dla nas nadto dlatego ciekawy, 
że  jako  członek  komisji  uczonych,  która zwiedziła 
w kwietniu 1943 roku groby katyńskie i dokonała kil-
ku sekcyj zwłok, podpisał protokół, określający czas 
zgonu ofiar katyńskich na wiosnę 1940 roku. Wszyst-
ko więc, co powiedział Trybunałowi, było sprzeczne 
z jego własnym podpisem, figurującym pod protokółem 
komisji ekspertów medycyny sądowej.

Markow mówi, że został wyznaczony na członka 
Międzynarodowej Komisji Sądowo-Lekarskiej przez 
premiera Bułgarii — Filowa. Było to w dniu 26-ym 
kwietnia 1943 roku. Już nazajutrz wszyscy członkowie 
Komisji zebrali się w Berlinie, skąd udali się w dniu 
28-ym kwietnia 1943 roku do Smoleńska. Podróż odby-
li somolotem a przybyli na miejsce dopiero wieczorem. 
Komisja przebywała w Smoleńsku zaledwie dwa dni, 
podczas których dwukrotnie była w Katyniu. Pozosta-
wała tam za każdym razem około 4 godzin. Każdy czło-
nek Komisji dokonał sekcji jednych zwłok, a tylko jeden 
z uczonych dokonał sekcji na dwu zwłokach. Ogółem 
dokonano 8-miu sekcyj.

Praca Komisji nie miała cech badania naukowego. 
Kiedy członkowie Komisji przybyli do Katynia, po-
kazano im odkopany grób zbiorowy oraz leżące obok 
trupy, wydobyte z grobu.

Markow stwierdza, że stan trupa, na którym doko-
nał sekcji, był przeciętnym stanem wszystkich innych 
i dlatego sądzi, że może na tej podstawie mówić o sia-
nie innych trupów. Stan ten był dobry.

Skóra raczej wyschła, zachowując kolor brunatny. 
Tylko niektóre trupy miały kolor siny z powodu desz-
czów i wilgoci. Wypadki takie były raczej rzadkie.

Przyczyna śmierci nie mogła ulegać żadnej wątpliwo-
ści. Był nią strzał z krótkiej broni palnej w tył czaszki.

Po dokonaniu sekcji zwłok Marków podyktował pro-
tokuł, który figuruje w niemieckiej „Białej Księdze” 
pod numerem 827-ym.

Markow uważa dzisiaj, że stan trupów wskazywał, 
iż przebywały one w ziemi od półtora roku do dwu lat, 
a więc mniej więcej od wiosny-jesieni 1941 roku.

W jednym z budynków administracyjnych pokaza-
no członkom Komisji papiery i dowody, wskazujące na 
rozstrzelanie Polaków wiosną roku 1940-go. Komisja 
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nie widziała jednak momentu wyjmowania tych papie-
rów z kieszeni trupów. Papiery nie były poddane bada-
niom sądowo-kryminalistycznym.

Następnego dnia Markow zeznawał w dalszym cią-
gu. Pytania obracały się przede wszystkim nad usta-
leniem czasu przebywania zwłok w ziemi. Markow 
oświadczył, że w tym względzie członkowie Komisji 
Międzynarodowej ujawniali spore różnice poglądów. 
Profesor uniwersytetu w Zagrzebiu — Miłosławie — 
sądził, że trupy znajdowały się w ziemi co najmniej 
trzy lata, podczas, gdy profesor Palmieri z Neapolu 
uważał, iż czas ten nie przekracza półtora roku.

Markow  opowiedział  Trybunałowi, że w labora-
torium w Smoleńsku demonstrowano przed Komisją 
zmiany mózgowe jednego z trupów. Było to w dniu 
30-ym kwietnia 1943 roku. Czaszka, którą demonstro-
wano Komisji, oznaczona była numerem 526. Markow 
uważa to za dowód wyjęcia trupa z grobu na długo 
przed przyjazdem Komisji, ponieważ zwłoki, oddane 
jej członkom dla dokonania sekcji, oznaczone były nu-
merami od 800 wzwyż.

Zawartość czaszki odznaczała się zgrubieniem po-
włok mózgowych, co profesor uniwersytetu budapesz-
teńskiego Orthos tłumaczył zjawiskiem „pseudocallus”, 
występującym na powłokach mózgowych trupów, prze-
bywających ponad 3 lata w ziemi. Zjawisko to polega na 
tworzeniu się twardej skorupy z osadów soli na powłoce 
mózgowej.

Marków opowiedział szeroko o warunkach, w jakich 
nastąpiło podpisanie protokółu przez członków Komisji. 
Wieczorem w dniu 30-ym kwietnia 1913 roku wydano 
na ich cześć bankiet w Smoleńsku. Podpisanie protokółu 
miało nastąpić podczas tego bankietu. Ale nie nastąpiło. 
Marków nie wie dlaczego. Wie tylko, iż prof. Palmieri 
z Neapolu powiedział mu, że Niemcy nie są zadowoleni 
z projektu protokółu i że w tej chwili trwają ciągłe roz-
mowy telefoniczne między Smoleńskiem a Berlinem. 
Ostatecznie bankiet skończył się około godziny 3-iej 
nad ranem bez podpisania protokółu.

Wracając do Berlina członkowie Komisji prosili — 
podobnie, jak w drodze do Smoleńska — o zatrzymanie 
się w Warszawie w celu zwiedzenia miasta. Ale — po-
dobnie, jak w drodze do Smoleńska — Niemcy odmó-
wili, motywując to względami wojskowymi.

Tu uważam za konieczne przypomnieć,  iż był  to 
okres bohaterskiej walki ghetta warszawskiego, a za-
razem  okres  niezwykłego  barbarzyństwa  i  zbrod-
niczości niemieckiej. Przypuszczam,  iż w burzeniu 
ghetta, paleniu domów, mordowaniu kobiet żydow-
skich, dzieci i starców leży istotny powód niemieckiej 
odmowy.

W drodze do Berlina samolot wylądował na lotnisku 
w Białej Podlaskiej, gdzie profesorowie zjedli obiad, 
podczas którego przedłożono im do podpisu tekst pro-
tokółu. Wówczas też go podpisali.

Prof. Markow podkreślił w Norymberdze, że było 
to lotnisko wojskowe i że podczas obiadu w sali jadal-
nej było bardzo wielu wojskowych. W tych warunkach 
uważał, że bezpieczeństwo osobiste wymaga odeń pod-
pisania protokółu. Natomiast sytuacja polityczna Bułga-
rii wymagała jego udziału w Komisji.

Sądzę, że  jest rzeczą ważną, skoro podkreśla się 
niedokładności dokumentów sowieckich, podkreślić 
również fakt rzekomej niedokładności dokumentów 
niemieckich: protokół Komisji Ekspertów Sądowo-Le-
karskich podpisany został nie w dniu 30-ym kwietnia 
1943 roku,  jak głosi oficjalna  jego data, ale w dniu 
1-ym maja 1943 roku. I nie w Smoleńsku, lecz w Bia-
łej Podlaskiej. Tak twierdzi Dr. Markow.

Markow opowiedział, że członkowie Komisji nie 
mieli możności rozmawiania z mieszkańcami okolicz-
nych wsi pod Smoleńskiem. Wprawdzie w dniu 30-ym 
kwietnia 1943 roku Niemcy przyprowadzili na Koźle 
Wzgórze kilku  okolicznych chłopów, równocześnie 
jednak uprzedzili członków Komisji, że chłopi ci zło-
żyli już zeznania przed odpowiednimi władzami i że 
zeznania te znajdują się do dyspozycji członków Komi-
sji w formie pisemnej. Istotnie — zostały one polem 
rozdane w maszynopisach.

W dalszym ciągu zeznań prof. Markow opowiedział 
Trybunałowi o stanie odzieży na trupach w Katyniu. 
Ubrane były w odzież zimową, trup zaś, na którym Mar-
kow dokonał sekcji zwłok, miał na sobie szal wełniany. 
Charakteryzując stan odzieży Markow powiedział, że 
od biedy możnaby było jej używać po wypraniu i de-
zynfekcji. W tym miejscu prof. Markow zastrzegł się, 
widział jedynie górną warstwę trupów w wielkich, zbio-
rowych mogiłach. I że z pewnością stan odzieży warstw 
dolnych był znacznie gorszy.

Markow stwierdził, że odzież była przesiąknięta 
cieczą trupią na równi z papierami i dokumentami, 
wydobytymi z kieszeni ofiar.

Co do dokumentów Markow nie chce zabierać głosu: 
chociaż widział je, umyślnie nie zwracał na nie uwagi, 
nie chcąc wychodzić poza ramy ściśle naukowego bada-
nia lekarskiego.

Po wyjęciu z kieszeni wszystkie papiery składano 
do kopert oznaczonych numerem trupa.

Niemcy zwrócili uwagę członków Komisji na nie-
wielkie sosenki, rosnące w lesie katyńskim. Miano je 
zasadzić na mogiłach zbiorowych dla zatarcia śladów 
zbrodni. Ponieważ nikt z członków Komisji nie był 
kompetentny do stwierdzenia wieku drzewek, sprowa-
dzono rzeczoznawcę leśnictwa. Określił on wiek tych 
sosenek na lat pięć oraz podał, że zasadzono je w lesie 
katyńskim przed trzema laty, jako dwuletnie.

Markow nie wie jednakże, czy istotnie pod tymi 
sosenkami znajdowały się mogiły zbiorowe polskich 
oficerów.
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Ostatnim świadkiem w przewodzie katyńskim był 
prof. Prozorowskij, którego podpis figuruje kilkakrot-
nie pod dokumentami sowieckimi.

Już na wstępie zeznań Prozorowskij wniósł pewną 
nowość, stwierdził mianowicie, że znalezione w zbio-
rowych mogiłach łuski pocisków pochodziły z nie-
mieckiej firmy „Geco“.

Była to znana fabryka niemiecka i chyba specjalny 
mój związek z Katyniem chce, że, jako 14-letni chłopiec 
miałem dubeltówkę właśnie tej firmy. To też stwierdze-
nie profesora Prozorowskiego nie robi na mnie specjal-
nego wrażenia. Widywałem wiele broni myśliwskiej 
firmy „Geco“ w Polsce. O pociskach pistoletowych tej 
firmy — nie wiem nic.

Prokurator Smirnow przedstawił podczas zeznań 
prof. Prozorowskiego ciekawy dokument.

Po powrocie delegacji polskiej z Katynia, Polacy 
przywieźli ze sobą szereg łusek, znalezionych w gro-
bach Koźlego Wzgórza. Ponieważ były to łuski firmy 
„Geco” w Warszawie rozeszła się pogłoska, jakoby to 
nie Rosjanie  lecz Niemcy mieli dopuścić się mordu 
oficerów polskich. Jeden z urzędników niemieckich 
w Warszawie skierował pismo do zarządu Generalnej 
Gubernii, stwierdzając, iż w takich warunkach organi-
zowanie wycieczek do Katynia przynosi wręcz prze-
ciwny od zamierzonego skutek.

Poza  tym  nic nowego  profesor  Prozorowskij nie 
wniósł: potwierdził jedynie dokumenty sowieckie.

Toteż śmiało można powiedzieć, że przewód ka-
tyński w Norymberdze nie odkrył tajemnicy. Przede 
wszystkim zaś nie ustalił liczby ofiar.

Profesor Prozorowskij najwyraźniej stwierdził przed 
Trybunałem, że może mówić jedynie o 925 ekshumowa-
nych zwłokach, ubranych w mundury oficerów polskich. 
Skąd zaś powstała podana najpierw przez niemieckie, 
a powtórzona przez sowieckie dokumenty liczba 11.000 
— nie wie.

Kończąc streszczenie  przebiegu przewodu katyń-
skiego w Norymberdze, trzeba powiedzieć kilka słów 
o mowie obrończej dra Otto Stahmera, wygłoszonej 
w dniach 2-im i 3-im lipca 1946 roku.

W drugim dniu swego przemówienia obrończego 
dr. Otto Stahmer mówił o sprawie katyńskiej. Adwo-
kat  Goermga stwierdził,  że oskarżenie  sowieckie nie 
przedstawiło bezspornych dowodów i że opiera się na 
świadkach pośrednich, co dotychczas nie było stosowa-
ne przed Trybunałem norymberskim. Zwrócił ponadto 
uwagę, iż przy niemieckiej systematyczności wyklucza 
możliwość braku chociażby najdrobniejszej ewidencji 
w odpowiednich, opiekujących się jeńcami wojennymi, 
instytucjach niemieckich. Gdyby Polacy zostali na te-
renach lasu katyńskiego zagarnięci przez Niemców, 
musiałby  o  tym być  złożony meldunek przez dany 
oddział. A wobec takiego meldunku odpowiednia in-
stytucja niemiecka musiałaby prowadzić jakąkolwiek 

korespondencję z innymi czynnikami, opiekującymi 
się jeńcami w Niemczech. Co do fabryki broni ,,Geco“ 
— dbała ona specjalnie o eksport swoich wyrobów do 
Polski i krajów bałtyckich.

I wobec tego dr. Otto Stahmer zwrócił się do Try-
bunału z prośbą skreślenia sprawy katyńskiej z aktu 
oskarżenia.

Wyrok norymberski nie wspomniał o niej ani jednym 
słowem. Została niewyjaśniona i otwarta. Kiedyś — 
jak sądzę — wyświetli ją historja, lubiąca wyczekiwać 
odpowiedniejszych momentów.

Ale, czy sam fakt — bezsporny fakt nieudowodnie-
nia Niemcom przez sowieckie oskarżenie popełnienia 
tej zbrodni — nie ma swojej wymowy?

Są  ofiary  zbrodni! Można  je oglądać w grobach 
Koźlego Wzgórza. Nie udowodniono, że zamordowali 
ich Niemcy, chociaż odbył się przewód sądowy przed 
najpoważniejszym w świecie Trybunałem.

To nieudowodnienie jest też dowodem …
„Przed Trybunałem przewiną się dziesiątki tysięcy 

świadków. Wezwano ich do sądu właśnie w tej spra-
wie. Nie zdołam wymienić ich nazwisk, a Trybunał nie 
zdoła ich zaprzysiąc. Ale zeznaniom tym nie można 
nie dać wiary, albowiem umarli nigdy nie kłamią”.

Piękne słowa sowieckiego oskarżyciela!
„Przed Trybunałem przewiną się dziesiątki tysięcy 

świadków. Wezwano ich do sądu właśnie w tej spra-
wie”…

A wśród tych dziesiątków tysięcy świadków znajdą 
się również mary Koźlego Wzgórza, które świadczyć 
będą o prawdzie. I zaświadczą o męczeńskiej śmierci.

Nie powołają się na odpowiednie paragrafy i punkty 
rozkazów i rozporządzeń niemieckich. Nie powołają się 
również na żyjących świadków. Bo w tej jednej jedynej 
sprawie przed Trybunałem zabrakło dokumentów sys-
tematycznie wypełnianych zbrodniczą ręką niemiecką 
i zabrakło „Waldmannów“, którzyby opowiedzieć mogli 
szczegóły barbarzyńskiego mordu.

Tym niemniej jednak zeznaniom mar Koźlego Wzgó-
rza „nie można, nie dać wiary“. „Umarli” bowiem 
„nigdy nie kłamią”.

„Niepodległość. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski” 
1948, T. 1, s. 219-233.
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Katolicki  tygodnik  „The Tablet” z dnia  5.X.b.r. 
ogłosił komentarz na temat wyroku Międzynarodowe-
go Trybunału w Norymberdze.

Nawiązując do przemówienia prokuratora sowiec-
kiego, generała Rudienko, który określił zwyciężców 
wojny światowej jako „państwa miłujące wolność, bo-
jowników cywilizacji, demokracji oraz pokoju”.

„The Tablet” przypomina, że w roku 1939, kiedy 
między Polską i Związkiem Sowieckim nie było sta-
nu wojny, armia czerwona wkroczyła na terytorium 
Polski. Rozpoczęły się masowe deportacje Polaków 
ze wschodniej Polski, które to terytoria w tym czasie 
uznawane były przez Aliantów jako terytoria polskie. 
Rosjanie deportowali przeszło półtora miliona ludzi. 
W tej  liczbie przeszło milion  –  to ludność  cywilna. 
Wielu z nich umarło lub zaginała bez wieści. Do tych 
liczb należy dodać setki tysięcy ludzi w podobny spo-
sób deportowanych z państw bałtyckich.

„Wyrok Trybunału w Norymberdze – pisze The Ta-
blet” – szczegółowo wyliczył okrucieństwa dokonywane 

Portugalski dziennik „A VOZ” w artykule „Tajem-
nica trwa” omawia kwestię nieumieszczenia sprawy 
zwłok pomordowanych żołnierzy polskich, znalezio-
nych w mogile zbiorowej w lasku pod Katyniem, w sen-
tencji wyroku norymberskiego.

„A VOZ” pisze: „…wydaje się rzeczą prawdopodob-
ną, że oskarżenie sowieckie przyjęło cyfrę ogłoszoną 
przez Niemców, podwyższając ją następnie do 15.000 
(co odpowiada jeszcze bardziej dokładnie liczbie ofi-
cerów polskich zaginionych w Sowietach”) po to, by 
uzyskawszy  wyrok skazujący  również za  zbrodnię 
katyńską, zamknąć w ten sposób na zawsze wszelkie 
dochodzenia.”

„Drugą niejasnością – pisze „A VOZ” – jest fakt, 
że wszystkie zwłoki zidentyfikowane w Katyniu, były 
zwłokami jeńców przebywających w Kozielsku, pod-
czas gdy, jak wiadomo, istniały trzy obozy jeńców pol-
skich: w Kozielsku, w Starobielsku i w Ostaszkowie. 
Ani  jeden jeniec  z obozu Starobielska i Ostaszkowa 
nie został zidentyfikowany przez Niemców w Katyniu, 
z czego wynika, że jeńcy ci, niewątpliwie również po-
mordowani, spoczywają w innym miejscu”.

przez hitlerowców. W szczególności przytoczone były 
wypadki masowych morderstw w Oradour-sur-Glane  
oraz w Lidicach w Czechosłowacji. Streszczenie wy-
roków w Norymberdze, który mamy do dyspozycji, 
nie zawiera żadnej wzmianki, z której wynikało by, 
że Niemcy są odpowiedzialni za najbardziej potworny 
czyn, o który zostali oskarżeni, a mianowicie o mor-
derstwo ludzi, których szczątki zostały wykryte w le-
sie pod KATYNIEM na wiosnę 1943 roku.

Kto więc popełnił to morderstwo?”
Na to pytanie „The Tablet” nie daje odpowiedzi.

„Nowiny 4. Dywizji Piechoty” 1946, nr 70 z 11 października, s. 4.

„Być może nadejdzie dzień – kończy „A VOZ” – 
w którym jakiś nowy proces norymberski wyjaśni i tę 
sprawę. Niewątpliwie wyjaśni, ale pod warunkiem, że 
n a   ł a w a c h   s ę d z i o w s k i c h   n i e   b ę d ą   z a -
s i a d a ć   w s p ó l n i c y   z b r o d n i ” .

Głos dziennika portugalskiego jest od dłuższego 
czasu pierwszym mocnym głosem, który rozległ się 
na arenie międzynarodowej w sprawie tak potwornej 
zbrodni, a nad którą wielu możnych tego świata chcia-
łoby przejść do porządku dziennego.

My ze swej strony uważamy za swój święty obowią-
zek przypominać o tej zbrodni i domagać się kary dla 
zbrodniarzy.

„Nowiny 4. Dywizji Piechoty” 1946, nr 79 z 22 listopada, s. 3.

1946	
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Sprawa ponurej zbrodni katyńskiej, pomimo staran-
nego tuszowania jej przez czynniki sowieckie, ciągle 
jest przedmiotem żywego zainteresowania opinii całe-
go cywilizowanego świata.

Wychodzące w Szwajcarii pismo „Pod Prąd” w n-rze 
z dnia 1 lutego b.r. podaje następującą relację szwaj-
carskiego profesora dr. Naville’a, który na zaproszenie 
władz niemieckich udał się roku 1943 do Katynia.

„Parlament kantonu genewskiego – pisze „Pod Prąd” 
– na swym posiedzeniu 18 stycznia b.r. słuchał w gro-
bowej ciszy lektury raportu prof. Naville w sprawie 
Katynia.

Profesor medycyny  sądowej dr. Naville udał się, 
na zaproszenie władz niemieckich w roku 1943, do 
lasu katyńskiego, gdzie wziął udział w ekspertyzach 
naukowych nad zwłokami pomordowanych. Raport, 
podpisany przez niego łącznie z innymi naukowcami, 
stwierdzał, biorąc pod wagę, stan zwłok i rodzaj gleby, 
że śmierć nastąpiła przed około trzema laty.

Nie trzeba dodawać, że opinia międzynarodowych 
i neutralnych uczonych została w całości wyzyskana 
dla celów propagandy niemieckiej. Raport bowiem, 
umiejscawiając zbrodnia w roku 1940, stwierdzał po-
średnio, że winni Rosjanie. Niemcy zajęli bowiem Ka-
tyń dopiero lipcu 1941 roku.

Prof. Naville stał się solą w oku szwajcarskich ko-
munistów, których zadaniem jest przecie bronić zawsze 
i przede wszystkim interesów Związku Radzieckiego. 
W r. ub. komuniści złożyli w parlamencie genewskim 
interpelację insynuującą, że profesor był sympatykiem 
Niemiec, że pojechał bez upoważnienia władz wojsko-

wych, federalnych i kantonalnych, że raport komisji 
został wymuszony przez Gestapo, wreszcie że uczest-
nicy ekspertyzy otrzymali wysokie wynagrodzenie od 
Niemców.

Raport prof. Naville, odpierający w sposób rzeczowy 
i godny wszystkie zarzuty, został całkowicie zatwier-
dzony przez parlament genewski. Autor podkreślił przy 
tym, że nie miał najmniejszej chęci ani zamiaru odda-
wać usługi Niemcom, uważał jednak za swój moralny, 
zawodowy i humanitarny obowiązek przyczynić się do 
wyjaśnienia najpotworniejszej zbrodni czasów wojny 
oraz oddać usługę Polsce.

Parlament stwierdził, że profesor nie uchybił w ni-
czym interesowi ojczyzny ani honorowi swego stanu, 
konkludując, że meritum sprawy nie należy oczywi-
ście do Szwajcarii i że ostateczna, odpowiedzialność 
za mord katyński ustali kiedyś demokratyczny i wolny 
rząd polski.

Nie mogli oczywiście genewczycy sprecyzować, że 
może chodzić tylko i jedynie o wyrok formalny, który 
jeszcze nie zapadł. Opinia światowa nie żywi bowiem 
najmniejszych złudzeń, co do sprawców Katynia. Wyrok 
Boga, sumień ludzkich i historii nieodwołalnie zapadł 
na tych niebywałych Słowian, którzy z zimną krwią 
umieli wymordować tysiące swych pobratymców”.

„Nowiny 4. Dywizji Piechoty” 1947, nr 9 z 7 lutego, s. 5-6.

/”Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów”, z przedmową, gen. Władysława Andersa. „GRYF”, 
London 1948. Stron 464 z 63 ilustracjami./

Osiem lat minęło odkąd zaginął słuch o kilkunastu 
tysiącach polskich jeńców wojennych, przeważnie ofi-
cerów, którzy we wrześniu roku 1939 zagarnięci zosta-
li w niewolę przez wojska sowieckie i wywiezieni na 
wschód. Do wiosny roku 1940 prowadzili oni korespon-
dencję ze swoimi rodzinami, ale następnie nie dali już 
więcej znaku życia, pomimo, iż inni jeńcy i inni więź-
niowie korespondowali dalej, choć rzadko i z wielkimi 

trudnościami. Tych kilkanaście tysięcy jednak, zgrupo-
wanych kiedyś w trzech obozach: Kozielsku, Starobiel-
sku i Ostaszkowie – prócz około 400 przewiezionych 
do Griazowca – zaginęło bez śladu.

W roku 1943,  dnia 13 kwietnia Niemcy ogłosili, 
że w Katyniu pod Smoleńskiem odnalezione zostały 
groby wymordowanych oficerów polskich, oskarżając 
o popełnienie zbrodni rząd sowiecki. Moskwa odpo-
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wiedziała, przypisując ten sam mord Niemcom. Kiedy 
jednak norymberski sąd nad niemieckimi zbrodniarza-
mi wojennymi nie udowodnił im tego mordu, sprawa 
pozostała otwarta i nierozstrzygnięta w opinii między-
narodowej, pozostając tragiczną zagadką, wymagającą 
rozwiązania.

Bezpośrednio po ujawnieniu zbrodni przez Niemców 
Rząd Polski, uznawany jeszcze wówczas przez ogół 
państw, zażądał śledztwa Międzynarodowego Czer-
wonego Krzyża, które nie doszło do skutku z powodu 
sprzeciwu Rządu Sowieckiego. Dalsze lata wojenne 
nie sprzyjały sprawie szukania winowajców masowe-
go mordu katyńskiego, a bezpośrednio po ukończeniu 
działań wojennych oraz w okresie sądzenia wojennych 
zbrodniarzy, Rząd Polski pod presją sowiecką stracił 
uznanie większości mocarstw i nie miał już możliwości 
skutecznego domagania się sprawiedliwości, ani nawet 
wystąpienia ze swoim oskarżeniem przed międzyna-
rodowym trybunałem. Tymczasem agentura sowiecka 
w Warszawie, czyli t.zw. rząd warszawski zachował 
oczywiście postawę zupełnej bierności i milczenia w tej 
sprawie.

Niemniej sprawa Katynia, chociaż zaciemniana i za-
głuszana w świecie przez nacisk Związku Sowieckiego 
pozostała żywa i paląca nie tylko wśród nas Polaków 
w Kraju czy na uchodńctwie, ale nie zamarła również 
w opinii wolnych narodów. Nie ma prawie tygodnia, 
w  którym  nie  odezwałby  się gdzieś w świecie głos, 
przypominający zbrodnię katyńską i szukający odpo-
wiedzi na pytanie, kto jest jej sprawcą. I w miarę jak sła-
bły wpływy sowieckie w świecie zachodnim, w miarę 
jak rozwiewały się złudzenia co do dobrej woli Związku 
Sowieckiego, w miarę jak świat tachodniej cywilizacji 
rozumiał coraz lepiej prawdę o totaliźmie sowieckim,  
głosy o zbrodniarzach z Katynia stawały się coraz częst-
sze i coraz śmielsze.

Przyszedł wreszcie okres, kiedy narody zachodnie 
gotowe są przyjmować do wiadomości również takie 
prawdy, które nie są miłe rządowi sowieckiemu, i jego 
agenturom wszędzie obecnym, szeroko w świecie roz-
sianym.

Dlatego też najwyższy był już czas i czas właściwy 
na wysunięciem z naszej polskiej strony sprawy Katy-
nia przed forum opinii narodów. Zostało to dokonane 
ostatnio w Londynie w takiej formie, jaka na razie jest 
dostępna narodowi, polskiemu. Ukazała się mianowi-
cie książka p.t. „Zbrodnia katyńska w świetle doku-
mentów”, przedstawiona opinii publicznej przez gen. 
Władysława Andersa, byłego dowódcę Polskich Sił 
Zbrojnych w ZSRR, a następnie 2. Korpusu z kampanii 
włoskiej, który zaopatrzył książkę przedmową.

Jest to jakby biała księga sprawy mordu katyńskiego. 
Zawiera ona wszystkie najważniejsze dokumenty już 
dotąd ogłoszone w sprawie katyńskiej, czyli niemieckie 
i sowieckie oraz dokumenty polskie, które dotąd nie zo-

stały jeszcze ogłoszone, a stanowiące to konieczne uzu-
pełnienie materiału dowodowego, bez którego nie jest 
możliwe wskazanie na zbrodniarzy.

Książka składa się z czterech części:
PIERWSZA zawiera historię trzech obozów, z któ-

rych jeńcy zaginęli oraz poszukiwań za nimi w latach 
1941 do 42, czyli historię sprawy z przed ujawnienia 
wiadomości o grobach w Katyniu;

CZĘŚĆ DRUGA to materiały niemieckie, komuni-
kat sowiecki i dokumenty Międzynarodowej Komisji 
Lekarskiej;

W CZĘŚCI TRZECIEJ znajdujemy – podobnie jak 
w pierwszej – dokumentację polską, z czego najważniej-
sze to sprawozdanie dr. Wodzińskiego, który z ramienia 
Polskiego Czerwonego Krzyża przez pięć tygodni pra-
cował przy ekshumacji zwłok w Katyniu;

CZĘŚĆ CZWARTA zawiera analizę komunikatu 
sowieckiego i stwierdzą, że wywody tego komunikatu 
nie mogą nikogo przekonać o niewinności sowieckiej 
oraz, że poza Katyniem zaginęło w rękach sowieckich 
jeszcze 10.000 jeńców polskich.

Książka ukazuje się naprzód w języku polskim i za-
daniem jej jest przedstawić szczegółową prawdę o Katy-
niu przede wszystkim opinii polskiej. Następnie przyjdą 
niezawodnie wydania w językach obcych tak, aby cały 
świat został zapoznany z tym, co było dotąd ukrywane 
albo zaciemniane.

W zakończeniu swojej przedmowy generał Anders 
w następujący sposób formułuje zadanie książki i na-
sze obowiązki wobec pamięci ofiar mordu katyńskiego:

„Ofiary mordu katyńskiego , bezbronni jeńcy strzela-
ni tysiącami przez swych katów na krawędzi otwartych 
grobów to byli nasi rodacy, towarzysze broni i koledzy, 
ojcowie rodzin, mężowie, bracia, synowie. Nie ma pra-
wie Polaka, któryby kogoś bliskiego w tych mogiłach 
nie stracił. Ujawnić tych morderców, domagać się dla 
nich kary to moralny obowiązek przede wszystkim nas 
Polaków, znajdujących się poza okupacją sowiecką, kra-
jach wolnych świata cywilizowanego.

Niechaj ta książka, zawierająca zestawienie dokumen-
tów i materiałów, stanie się punktem wyjścia i począt-
kiem akcji wytrwałego odwoływania się do sumienia 
świata i sprawiedliwości międzynarodowej, co stano-
wić będzie spełnienie naszego obowiązku. Niechaj na-
reszcie ta książka, domagająca się kary na zbrodniarzy 
katyńskich, przypomni zarazem narodom cywilizowa-
nym, że jeden ze zbrodniczych systemów totalnych trwa 
jeszcze, więzi setki milionów istnień ludzkich i zagraża 
reszcie ludzkości. Spełniając to zadanie, niech toruje 
ona zarazem drogę sprawiedliwości, panowania prawa 
i wolności”.

Z .   B o r y n i c z .
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W poprzednim numerze podaliśmy obszerną recenzję książki p.t. „Zbrodnia Katyńska w Świetle Dokumen-
tów”, która przed kilkunastu dniami wyszła z druku i ukazała się już w sprzedaży.

Opierając się na dokumentach opublikowanych w tej książce, pragniemy chociaż w bardzo małym skrócie po-
informować naszych Czytelników o rozmieszczeniu polskich jeńców wojennych, przeważnie oficerów, na terenie 
Rosji, zanim potworna zbrodnia została na nich dokonana.

Wzięci do niewoli oficerowie, w liczbie około 15.000, zostali rozmieszczeni w trzech obozach: Ostaszków, 
Kozielsk, Starobielsk /Patrz mapkę na stronie 9-ej/.

W pierwszych dniach kwietnia 1940 
roku rozpoczęto równoczesną likwida-
cję wszystkich trzech obozów.

Formowane transporty w ilości po 
kilkaset osób, ładowano do wagonów-
więźniarek i kierowano do miejsco-
wości Katyń, położonej o kilkanaście 
kilometrów na zachód od Smoleńska.

Od tej chwili wszelki ślad po nich 
zaginął. Od tej chwili urwała się zupeł-
nie korespondencja.

Tylko stosunkowo niewielka ilość, 
bo zaledwie około 400 osób, została 
przetransportowana do obozu Pawlisz-
czew Bór, skąd wkrótce została następ-
nie przewieziona  do obozu w Gria-
zowcu, skąd w roku 1941 po wybuchu 
wojny niemiecko-sowieckiej ta nie-
wielka grupka została zwolniona.

Rodziny jeńców w kraju zaniepo-
kojone brakiem od nich jakiejkolwiek 
wiadomości, zaczęły robić usilne sta-
rania celem odnalezienia zaginionych, 
jednak bez żadnego rezultatu.

Ponura prawda została ujawniona 
dopiero dnia 13 kwietnia 1943 roku, 
kiedy to radio berlińskie podało świa-
tu tę wiadomość.
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Zdawałoby się, że im większy zasokres dzielił nas 
będzie od daty dokonania ponurej zbrodni w lasku pod 
Katyniem, świat będzie o niej stopniowo zapominał, 
aż wreszcie przejdzie nad nią do porządku dzienne-
go, tak jak przeszedł nad wieloma innymi zbrodnia-
mi i nieprawościami. Jednak to co się stało w katyń-
skim lasku, swym ogromem i potwornością przerasta 
wszystkie największe zbrodnie świata i o tej zbrodni 
sumienie świata nie może, a dzisiaj już i nie chce za-
pomnieć. W prasie światowej raz po raz ukazują się 
na temat tego mordu masowego, którego ofiary padło 
ponad 15.000 ludzkich istnień, najlepszych synów Pol-
ski, większe lub mniejsze publikacje, ukazują się przy 
każdej nadarzającej się okazji. Jedną z takich okazji 
był ostatni Kongres Międzynarodowego Czerwonego 
Krzyża w Sztokholmie. W Kongresie tym, jak wiado-
mo, z niezrozumiałych zupełnie względów /przynaj-
mniej narazie/ nie wzięły udziału delegacje – sowiecka 
i rządu warszawskiego. W związku z tym w całej pra-
sie ukazały się na ten temat różnego rodzaju przypusz-
czenia i domysły.

Popularny dziennik belgijski „Le Phare” wystąpił 
z sensacyjną wiadomością,  że powodem dla którego 
Sowiety i rząd warszawski zbojkotowały Kongres Mię-
dzynarodowego Czerwonego Krzyża w Sztokholmie 
była obawa przed możliwością wypłynięcia na tym 
Kongresie sprawy mordu katyńskiego.

Dziennik belgijski dosyć szczegółowo przypomina 
całą sprawę katyńską, kładąc duży nacisk na fakt, że 
niezwłocznie po ujawnieniu mordu Rząd Polski w Lon-
dynie zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego 
Krzyża w Genewie w 1943 roku, z prośbą o przepro-
wadzenie dochodzenia w tej sprawie, co dało pretekst 
Kremlowi do zerwania stosunków z Rządem Polskim.

Dla lepszej orientacji podajemy 
szkic, na którym uwidocznione 
jest miejsce mordu – KATYŃ

Dziennik „Le Phare” przypomina również, że już 
podczas poprzedniego Kongresu Międzynarodowego 
Czerwonego  Krzyża większość  Rady  gotowa  była 
uchwalić zbadanie całej sprawy. I to właśnie było powo-
dem – twierdzi „Le Phare” –, że Sowiety nie wysłały na 
Kongres swojej delegacji, obawiając się, aby ta delegacja 
już samą swoją obecnością nie spowodowała nowych re-
akcji, zwłaszcza, że w ostatnich czasach ogłoszono spo-
ro dokumentów przygważdżajacych Rosję Sowiecką

Przy tej okazji „Le Phare” wspomina o pamiętnikach 
generała Władysława Andersa, które w obszernych wy-
jątkach były drukowane przez czołowe pisma belgijskie.

Gdyby w czasie obrad Kongresu była poruszona spra-
wa mordu katyńskiego, w niezwykle trudnej sytuacji 
znalazłaby się delegacja rządu warszawskiego, która 
ze względu na opinię publiczną, nie byłaby w stanie uchy-
lić się od zajęcia w tej sprawie stanowiska. Aby do takiej 
ewentualności nie dopuścić, rząd warszawski wolał na 
Kongres delegacji nie wysyłać. „Dlatego też – pisze „Le 
Phare” – jest rzeczą całkiem zrozumiałą, że rząd war-
szawski raz jeszcze zastosował się do rozkazu Moskwy”.

Ale i dla nas jest rzeczą zupełnie zrozumiałą do ja-
kiego upodlenia i znikczemnienia doszli ludzie sprawu-
jący dzisiaj rządy w Polsce, którzy z całą świadomością 
współdziałają ze zbrodniarzem nad zamaskowaniem 
zbrodni.

Fakt ten dowodzi jeszcze raz, że  l u d z i e   c i   n i e 
s ą   z d o l n i   c z u ć   i   m y ś l e ć   p o   p o l s k u .
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Przybyły niedawno do Stanów Zjednoczonych ka-
pitan rezerwy Wojsk Polskich, Bronisław Młynarski, 
zięć polskiego znakomitego pianisty Artura Rubinste-
ina, a mąż amerykańskiej aktorki filmowej Doris Keny-
on, wyjawił amerykańskim dziennikarzom potwor-
ną prawdę o największej zbrodni jaką zna historia, 
popełnionej przez Rosjan w 1940 roku w lasku pod 
Katyniem. Ujawnienie całego szeregu szczegółów tej 
zbrodni wywołało na dziennikarzach wstrząsające 
wrażenie.

Kapitan Młynarski jest jednym z grupy 400 oficerów 
Armii Polskiej, którzy po dostaniu się do niewoli so-
wieckiej, uszli szczęśliwie bestialskiej rzezi z rąk Ro-
sjan. Liczbę wymordowanych oficerów polskich w Ka-
tyniu kapitan Młynarski podaje na 15.300 osób.

„Fakt ten – twierdzi kapitan Młynarski – został ce-
lowo zatajony przed światem przez prezydenta F.D. 
Roosvelta i b. premiera brytyjskiego Winston Chur-
chilla, gdyż w owym czasie „Rosjanie byli naszymi 
aliantami”.

Przez długi czas było głucho i cicho na szerokim 
świecie o jednej z najokropniejszych i najpotworniej-
szych zbrodni, jaką niewątpliwie jest masowy mord 
piętnastu tysięcy polskich oficerów w lasku pod Ka-
tyniem.

Od pierwszej chwili wykrycia zbrodni, polskie czyn-
niki oficjalne robiły wszystko aby doprowadzić do zu-
pełnego wyświetlenia tej ponurej i nieznanej w dzie-
jach masakry. Byłaby by to zresztą zwykła formalność, 
gdyż i tak przecież powszechnie było wiadomo, kto tej 
zbrodni się dopuścił i kogo za tę zbrodnię należy karać.

Ale sprawca zbrodni, Rosja Sowiecka, była wówczas 
„wojennym sprzymierzeńcem” i nie należało go draż-
nić i wprowadzać w zakłopotanie. Dlatego też Wielka 
Brytania i Stany Zjednoczone robiły wszystko, aby o tej 
zbrodni świat możliwie szybko zapomniał.

Sprawa mordu polskich oficerów nabrała jeszcze raz 
pewnego rozgłosu na procesie norymberskim, kiedy 
to do licznych zbrodni popełnionych przez Niemców, 
włączono również i zbrodnię katyńską. Ale przewód 

Wzięci do niewoli oficerowie polscy – jak opowie-
dział kapitan Młynarski amerykańskim dziennikarzom 
– byli zabierani na miejsce kaźni większymi grupami 
z obozów jenieckich w Starobielsku, Kozielsku i Ostasz-
kowie w okresie od 5 kwietnia do 12 maja 1940 roku.

W jednym z takich transportów na miejsce strace-
nia znajdował się kapitan Młynarski. Przypuszczalnie 
dzięki niedopatrzeniu Rosjanie pozostawili go w po-
ciągu podczas postoju Gniazdowie pod Smoleńskiem, 
gdzie innych jeńców wysadzono.

„Widziałem towarzyszy – mówi kapitan Młynarski – 
pędzonych przez Rosjan i umieszczanych przez czerwo-
nych oprawców w czekających samochodach ciężaro-
wych, na których dla niepoznaki widniały napisy jakiejś 
firmy masarskiej”.

Relacje kapitana Młynarskiego odbiły się szerokim 
echem w prasie amerykańskiej.

„Nowiny 4. Dywizji Piechoty” 1948, nr 38 z 19 listopada, s. 7.

sądowy nie obciążył Niemców odpowiedzialnością za 
tę zbrodnię, ale też i nie wskazał właściwego sprawcy. 
A nie zapominajmy, że wśród sądzących norymberskie-
go trybunału zasiadał również i przedstawiciel Rosji 
Sowieckiej!... Należałoby więc posadzić go na ławie 
oskarżonych.

Pomimo, iż opinia polska robiła wszystko co mogła, 
aby stale światu przypominać ten ponury mord i, że 
sprawcy tego mordu nie zostali po dzień dzisiejszy 
ukarani, zdawało się, że świat o tej zbrodni zapomni, 
że chce zapomnieć...

Dopiero gdy na półkach księgarskich ukazała się 
książką „ZBRODNIA KATYŃSKA w świetle doku-
mentów”, w której nagromadzono tyle materiałów do-
wodowych, że tym razem nie można już było nad tą 
zbrodnią przejść do porządku dziennego: – z a c z ę ł o 
b u d z i ć   s i ę   s u m i e n i e   ś w i a t a…

Przeprowadzona ostatnio dyskusja w sprawie ka-
tyńskiej zbrodni na łamach londyńskiego dziennika 
„Daily Telegraph” odbiła się szerokim echem po całym 
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Zapowiedź zwołania w Stanach Zjednoczonych Wol-
nego Trybunału, składającego się z uczonych i praw-
ników amerykańskich dla rozpatrzenia sprawy mordu 
katyńskiego, wywołała wśród dygnitarzy reżimu war-
szawskiego niebywały popłoch.

W związku z tą zapowiedzią, koła dyplomatyczne 
w Waszyngtonie łączą ostatnie zmiany i czystki na 
reżimowych placówkach dyplomatycznych, których 
właśnie powodem ma być KATYŃ.

I tak nagle został odwołany „ambasador” reżimu 
w Londynie, Jerzy Michałowski, „ambasador” Putra-
mont z Paryża i „poseł” Przyboś z Berna. Nastąpić 
ma również zmiana w samej centrali M.S.Z. Dotych-
czasowy jej kierownik Eischer-Modzelewski ma opu-
ścić zajmowane stanowisko jakoby z powodu choroby. 
Zresztą, od pewnego czasu centralą M.S.Z. i tak już 
rządzi Stefan Wierbłowski, pełniący oficjalnie funkcje 
„wiceministra” .

W Waszyngtonie mówi sio również, że i Józef Wi-
niewicz, obecny „ambasador” reżimu w Waszyngtonie, 
który wyjechał do Polski, ma być również odwołany, 
zwłaszcza wobec ostatnio ujawnionych dokumentów 
przez Zjednoczoną Prasę Polską w Ameryce, a dostar-
czonych przez Modelskiego, które kompromitują zu-
pełnie reżimową „ambasadę”.

Do Waszyngtonu dotarły również wiadomości, że 
szef wywiadu Żymierskiego, ppłk. Komar /prawdzi-
we nazwisko – Windberg/, zaprzysiągł zemstę Winie-
wiczowi za to, że nie potrafił zapobiec kompromitacji 
spowodowanej przez opublikowanie dokumentów bę-
dących w posiadaniu Modelskiego.

W kołach waszyngtońskich twierdzi się, że ściągnię-
cie do Warszawy ambasadorów i posłów z krajów euro-
pejskich i Winiewicza z Waszyngtonu – jest KATYŃ, 
bowiem zapowiedź powołania Wolnego Trybunału dla 
rozpatrzenia i mordu katyńskiego – przeraziła reżim.

W obecnej zimnej wojnie, KATYŃ może stać się 
potężną bronią, stawiającą Stalina w podobnej pozycji, 
w jaką historia postawiła Hitlera, partię komunistyczną 
– obok partii nazistowskiej, a Rosję Sowiecką – obok 
nazistowskich Niemiec. S p r a w a  K a t y n i a   s t a j e 
s i ę   b o w i e m   g ł o ś n ą   n a   c a ł y m   ś w i e c i e .

Wprawdzie Wolny Trybunał uczonych i prawników 
amerykańskich będzie  jedynie wyrazom opinii pu-
blicznej, ale przypuszcza się, że to właśnie może zmu-
sić rząd Stanów Zjednoczonych do postawienia sprawy 
KATYNIA na Zgromadzeniu Organizacji Narodów 
Zjednoczonych,  jakie zbierze się na wiosnę w New 
Yorku.

W związku z tak wytworzoną sytuacją jest więcej 
niż pewne, że narady wodzów reżimu z wezwanymi 
ambasadorami  i posłami  dotyczyć  będą  sposobów 
przeciwdziałania postawieniu sprawy KATYNIA na 
forum międzynarodowym. Niewątpliwie tego życzy 
sobie Kreml, a życzenie Kremla dla sługusów war-
szawskich jest święte. 

KATYŃ silnie uderza w reżim, a jeszcze silniej 
w Rosję. I to właśnie wywołało taki popłoch wśród Bie-
rutów, Bermanów i Radkiewiczów. Niewątpliwie będą 
oni dokładać wszelkich starań, aby sprawę KATYNIA 
jeszcze raz zepchnąć w cień zapomnienia. Ale miejmy 
nadzieję, że tym razem im się to nie uda.
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świecie.  Dyskusja  ta została  następnie powtórzona 
w audycjach B.B.C.

Pierwszym jej następstwem są już dzisiaj powszech-
nie wypowiadane zdania przez czołowe osobistości 
świata  o  potrzebie powołania  do życia specjalnego 
trybunału międzynarodowego, który zajął by się wy-
świetleniem szczegółów zbrodni, stwierdził kto jest jej 
sprawny i ukarał.

Cała sprawa jest obecnie w toku i trudno przewi-
dzieć, jak zostanie ona rozwiązana. Pewne jest jedno, 
że czynniki polskie zrobią wszystko, aby mord ten po 
raz drugi nie poszedł w zapomnienie.

„Nowiny 4. Dywizji Piechoty” 1949, nr 5 z 4 lutego, s. 1.
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M o w a  p o s ł a  M j r a  B e a m i s h ’a .
Z debaty w Izbie Gmin o Polsce — wyjmujemy 

i zamieszczamy tutaj fragment mowy posła mjr. Be-
amisha:

M j r  B e a m i s h :  Jest to rzecz bardzo ważna — 
mam więc nadzieję, że zechcą posłuchać tego także 
i Szanowni Panowie Posłowie z drugiej strony Izby.

W chwili obecnej pod komendą sprzymierzonych 
stoi w ich armiach 236.000 Polaków — mężczyzn 
i kobiet. Z liczby tej do 28 listopada tylko 37.300 czyli 
około 15% postanowiło wracać do Polski. Fakt to wy-
soce znamienny. Ludzie ci przecież z upragnieniem 
wyglądają powrotu do ojczyzny. Od 6 lat nie widzieli 
oni swych rodzin, przyjaciół i krewnych. Pragną oni 
powrotu równie mocno — jak pragną tego wysłani do 
Burmy nasi żołnierze, którzy od 6 lat przebywają za-
granicą.

Próżno posądzać ich o faszyzm i reakcyjność. Tylko 
bardzo niewielu z nich — wiem to z całą pewnością 
— walczyło po stronie niemieckiej. A jeśli już o to cho-
dzi — to przecież to samo było z Rosjanami. Podczas 
mego pobytu we Włoszech — naprzeciw mej dywizji 
walczyła dywizja niemiecka, której połowę — dziw-
nym trafem — stanowili Rosjanie i Polacy. Widziałem 
wiele raportów, spisanych na ten temat przez ofi cerów 
naszego wywiadu — czemu to tylu Polaków walczy po 
stronie niemieckiej. Widziałem pochodzące z pierw-
szej ręki zeznania na piśmie, które stwierdzały nie-
zbicie, że ofi cerowie niemieccy zabili strzałem w kark 
kilku z nich za to, że nie chcieli walczyć.

P.  P l a t t s - M i l l s :  (Finsbury): Czy zastrzelono 
ich przed złożeniem zeznań — czy dopiero potem?

M j r  B e a m i s h :  Trudnoby im było potem skła-
dać zeznania.

P.  P l a t t s - M i l l s :  Jakże więc mogły to być ze-
znania z pierwszej ręki?

M j r  B e a m i s h :  Co do tego — ustępuję. Widzę, 
że Szanowny Pan Poseł cieszy się z podstawienia mi 
nogi w rzeczy błahej. W istocie powinienem był po-
wiedzieć, — że fakty te zostały rzetelnie stwierdzone.

P.  P l a t t s - M i l l s :  Nie występuje w tym dość 
jasno punkt, który należy uwydatnić — ten punkt mia-
nowicie, że chociaż ci żołnierze nie są faszystami i nie 
piętnuje się ich jako faszystów jedynie za to, iż teraz 
do kraju nie wracają — to jednak dowodzący nimi 
ofi cerowie są faszystami i ich to piętnuje się jako fa-
szystów — oraz, że oni to właśnie wzbraniają wracać 
żołnierzom.

M j r  B e a m i s h :  Szanowny Pan Poseł jest w pra-
wie mieć swe własne zdanie.

P.  P l a t t s - M i l l s :  Ja pytam, jakie zdanie ma 
o tym Szanowny i Łaskawy Pan Poseł.

M j r  B e a m i s h :  Czas ten dany jest innym na 
wypowiedzenie swego zdania. Odpowiadam na to wła-
śnie pytanie, które zadał Szanowny Pan Poseł.

Ja tych Polaków znam dobrze. Miałem zaszczyt wal-
czyć z nimi we Włoszech — u boku ich 3 Karpackiej 
i 5 Dywizji — pracowałem też trochę przy ich wyszko- 
leniu. Ja wiem, jak bardzo wyglądają oni powrotu do 
ojczyzny. Faktycznie — dawno to już, bo podczas ob-
lężenia Tobruku jednego z klasycznych oblężeń histo-
rii — po stronie brytyjskiej w składzie mego własne-
go batalionu walczyła cała kompanią polska. Ludzie ci 
przeszli piekło, ażeby tam trafi ć — wielu z nich wydarło 
się z rosyjskich obozów koncentracyjnych, przemierzy-
ło Rosję, Persję, docierając aż na Środkowy Wschód. 
Trzeba było ich tylko o to zapytać, aby się przekonać, 
że to, co mówię, jest najwierniejszą prawdą. Bardzo 
być może, że tysiące ich bliskich wciąż jeszcze siedzi 
w owych obozach koncentracyjnych. Któż to wie? Od 
wielu lat nie mieli oni od nich wieści — i to właśnie 
dowodzi, co musi myśleć wielu spośród tych Polaków.

W ciągu dwu ostatnich miesięcy mówiłem z wie-
loma Polakami w Anglii. Najbardziej dobitnie wypo-
wiedział się człowiek, który bardzo niewiele umiał po 
angielsku, Powiedział on: ,,Hitler kaput, Mussolini ka-
put, Stalin no kaput.” Oto typowe zdanie tysięcy tych 
Polaków, które powinniśmy mieć na uwadze, rozpatru-
jąc sytuację. Powinniśmy ją rozpatrywać, w związku 
z masakrami Katynia. Wywarło to wielki wpływ na 
ten zwrot Polaków przeciw Rosjanom.

P.  M a c k :  Czy Szanowny i Łaskawy Pan Poseł 
wierzy w masakry Katynia — a jeśli tak, czy zechce 
Pan to potwierdzić?

M j r  B e a m i s h :  Tak — potwierdzam to stanow-
czo: Mam przyjemność znać znaczną liczbę Polaków. 
Spędziłem miesiąc w Polskiej Dywizji pośród żołnie-
rzy polskich i mam wszelkie: dane po temu, by wie-
rzyć, że wielu ich przyjaciół i bliskich położyło głowy 
w ten czy inny sposób. Nie upierając się przy tym, by 
cyfra 10.000 miała być koniecznie ścisła — chciałbym 
stwierdzić, że w Katyniu miała miejsce jakaś masakra, 
— i że nie jestem pewien, czy my szukamy winnych 
we właściwym kierunku.

P.  P r i t t :  (Hammersmith, North): Czy Szanowny 
i Łaskawy Pan Poseł powtarza doprawdy to często 
zbijane twierdzenie, że 10.000 tych Polaków wymor-
dował nasz sowiecki sojusznik?

M j r  B e a m i s h :  Szanowny i Łaskawy Pan Poseł 
powinien był lepiej słuchać tego, co mówię. Nie po-
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stawiłem cyfry 10.000. Powiedziałem, że nie stawiam 
w ogóle żadnej cyfry. Ja nie oskarżam koniecznie So-
wietów czy Niemców. Ja tylko po prostu mówię, że ci 
Polacy, których znam, z którymi żyłem, — mówiąc 
biegle po angielsku — opowiadali mi o listach i wia-
domościach, jakie w sprawie tych mordów otrzymali 
od niektórych swoich przyjaciół — gdy od innych nie 
mają wieści od czterech lat.

P.  P r i t t :  Nie chodzi o cyfry. Czy Szanowny 
i Łaskawy Pan Poseł oskarża naszych sojuszników 
o wymordowanie tych ludzi?

M j r  B e a m i s h :  Ja nikogo nie oskarżam. Ja tyl-
ko po prostu pytam Izbę, czy my szukamy winnych 
we właściwym kierunku. Otóż to właśnie to, co chcą 
wiedzieć Polacy. Ja nie stawiam przeciw komukolwiek 
bezpośredniego oskarżenia. W istocie — podnoszę tyl-
ko tę sprawę — a czynię tak dlatego, że jeśli chcemy 
zrozumieć sytuację — musimy wiedzieć, co o tym 
myślą sami Polacy. Dość posłuchać, co mówi 99 na 
100 Polaków w naszym kraju, aby się przekonać, że 
myślą oni to, co mówię. Ja to wysuwam niekoniecznie 
jako mój własny pogląd na sprawę. Jak mówię — nie 
wnoszę oskarżenia przeciw Sowietom albo Niemcom.

P.  P a r g i t e r :  Czy mam to uważać za powiedzia-
ne dla poprawienia stosunków międzynarodowych?

M j r  B e a m i s h :  Podałem cyfry — pod komendą 
sprzymierzonych stoi 236.000 ludzi, z których tylko 
37.300 chce wracać do swego własnego kraju — pomi-
mo, że od 6 lat nie widzieli oni swych własnych rodzin, 
przyjaciół i krewnych.

K p t .  G e o r g e  J e g e r  (Winchester): Szanowny 
i Łaskawy Pan Poseł powiedział, iż rodziny wszystkich 
tych ludzi wybito.

M j r  B e a m i s h :  Nie powiedziałem nic podobne-
go. Fakt, że 85% tych Polaków nie chce wracać do 
swego własnego kraju, weźmy jako wskaźnik tego, 
że obecny rząd w Polsce jest niedemokratyczny oraz 
nietolerancyjny i że podlega on całkowicie władzy so-
wieckiej. Wyglądajmy dnia kiedy wszyscy Polacy bez 
względu na ich przekonania polityczne będą mogli żyć 
własnym swoim życiem w wolnej Polsce — wolni od 
terroru NKWD, od terroru swej własnej tajnej policji, 
a wreszcie od terroru wszelkiej tajnej policji, jaka by 
nie była.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1946, nr 1 z 6 stycznia, s. 11.

Sprawa mordu katyńskiego została ujawniona przed 
opinią świata dnia 13 kwietnia 1943. Dnia tego komu-
nikat niemieckiej rozgłośni radiowej ogłosił światu 
o odkryciu masowych grobów oficerów polskich w le-
sie katyńskim, położonym 16 klm. na. zachód od Smo-
leńska, nad brzegiem Dniepru. W komunikacie tym 
Niemcy oskarżyły o popełnienie tego mordu władze 
sowieckie. W dwa dni później bo już 15 tego samego 
miesiąca sowieckie biuro informacyjne odpowiedzia-
ło oskarżeniem o tę samą zbrodnię Niemców. Z kolei 
17 kwietnia polskie Min. Obrony Narodowej wydało 
komunikat, zapowiadający skierowanie wniosku do 
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o zbadanie 
sprawy. Ten krok rządu polskiego w Londynie stał się 
z kolei pretekstem do zerwania stosunków przez rząd 
sowiecki z rządem polskim w Londynie, co nastąpiło 
dnia 26 tegoż miesiąca w r. 1943.

Międzynar. Czerw. Krzyż zgodnie ze swoim regu-
laminem, który wymaga w takich wypadkach zgody 
wszystkich stron zainteresowanych, uchylił się od 
wysłania komisji śledczej, ponieważ strona sowiecka 
nie wyraziła na to swojej zgody. W następstwie tego 
strona niemiecka powołała na własną rękę „Europejską 
Komisję Lekarska”, złożoną z odnośnych specjalistów 
uniwersytetów europejskich spośród krajów stojących 

u boku Niemiec, przy współudziale również i jednego 
przedstawiciela nauki krajów neutralnych, mianowi-
cie Szwajcarii. Rezultatem badań niemieckich był ra-
port, ogłoszony z końcem sierpnia 1943 pod tytułem 
„Amtliches Material zum Massenmord von Katyń”. 
Raport ten zawierał również sprawozdanie Komisji 
Lekarskiej.

Po wyparciu wojsk niemieckich z obszaru, na któ-
rym znajdowało się miejsce zbrodni, czyli w jesieni 
1943, władze sowieckie w styczniu 1944 ogłosiły 
własny raport, sporządzony przez specjalną komisję 
państwową. Raport tej komisji powtórzył zasadniczą 
tezę kwietniowego komunikatu sowieckiego, oskar-
żając o zbrodnie Niemców i stwierdzając, że oskar-
żenie niemieckie skierowane przeciw Sowietom było 
prowokacją.

Przez dwa blisko lata głucho było o mordzie katyń-
skim na terenie międzynarodowym, aż jesienią roku 
1915 znalazła się ona w akcie oskarżenia przeciw nie-
mieckim przestępcom wojennym i przyszła przed fo-
rum międzynarodowego Trybunału w Norymberdze. 
Jedna z najpotworniejszych zbrodni tej wojny ujęta jest 
w następującym krótkim zdaniu: „We wrześniu 1941 
roku — 11.000 oficerów polskich, jeńców wojennych 
zostało zabitych w lesie katyńskim koło Smoleńska”.
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Jest rzeczą charakterystyczną, że właśnie w punkcie 
dotyczącym mordu w Katyniu, norymberski akt oskar-
żenia uległ poprawce, a ogłoszenie jego w związku 
z tą poprawką opóźniono. Mianowicie w tekście wy-
mieniono cyfrę 925 zabitych, a następnie przerobiono 
ją na 11.000 Sprawę tę poruszył „New York Times” 
w korespondencji z Berlina, stwierdzając, że ogłosze-
nie aktu oskarżenia opóźniono, ponieważ Moskwa 
pragnęła zmienić tekst. Sprawa rzeczywistej liczby  

ofiar pomordowanych i odnalezionych w grobach katyń-
skich jest — jak okaże się dalej — szczególnej wagi. Na-
leży ona do tych punktów całego zagadnienia, które 
odsłaniają najwyraźniej bezmiar fałszu i zakłama-
nia, jakim próbuje się osłonić historię mordu katyń-
skiego. Ostatecznie akt oskarżenia przedłożony zo-
stał Międzynarodowemu Trybunałowi Wojskowemu  
dn. 18.X.1915 r. w Berlinie, po czym rozpoczął się 
dnia 20. XI. tego samego roku, przed tymże Trybuna-
łem, proces norymberski.

SKŁAD I POSTĘPOWANIE SĄDU  
W NORYMBERDZE

Norymberski Międzynar. Trybunał Wojskowy, po-
wołany został przez cztery mocarstwa: W. Brytanię, 
Francję, Stany Zjedn. i Zw. Sowiecki i składa się 
z czterech sędziów oraz czterech zastępców, po jednej 
parze z ramienia każdego państwa. Przedstawiciele 
tych samych mocarstw utworzyły Komitet Głównych 
Oskarżycieli, który sformował akt oskarżenia i obecnie 
popiera go na rozprawie norymberskiej. Przedmiotem 
oskarżenia są cztery kategorie zbrodni, zostały mię-
dzy poszczególnych oskarżycieli głównych w nastę-
pujący sposób rozdzielone: 1) zawiązanie spisku dla 
panowania nad światem — oskarżyciel amerykański;  
2) zbrodnie przeciw pokojowi — oskarżyciel brytyjski; 
3) zbrodnie wojenne — oskarżyciel francuski i sowiec-
ki; 4) zbrodnie przeciwko ludzkości — oskarżyciele so-
wiecki i amerykański. Prócz tego rzeczowego podziału, 

istnieje również rozdział kompetencyjny terytorialny, 
mianowicie polegający na tym, że mocarstwa przed-
stawiają przede wszystkim same materiał dowodowy 
odnośnie do zbrodni, popełnionych na ich własnym ob-
szarze państwowym.

Komitet Głównych Oskarżycieli został utworzony 
przez cztery mocarstwa ,,w imieniu ludzkości” i jak 
wynika z praktyki, która się rozwinęła, wszelkie do-
kumenty i materiały, dotyczące sądzonych przez Try-
bunał Norymberski zbrodni, mogą być przedstawione 
sądowi — prócz przez obronę w jej zakresie — jedynie 
przez jeden z czterech zespołów oskarżycielskich.

Zasady prawa, zarówno materialnego jak i formal-
nego, w myśl których rozprawa się toczy i wyroki będą 
wydawane, nie są podane do wiadomości publicz-
nej w taki sposób, aby łatwo było się nimi zapoznać. 
W publicystyce międzynarodowej napotkać można 
często przekonanie, że żadnego prawa szczególnego 
dla procesu norymberskiego nie stworzono. Nie mniej 
został uchwalony jakie regulamin, zawierający zasady 
postępowania w rozprawie norymberskiej, na który 
powołuje się np. z zadowoleniem dwutygodnik sowiec-
ki „Nowoje Wremia” (Moskwa, 15. IV. br.). W artykule 
pt. „Proces Norymberski” A. Trajnina czytamy: „Dru-
gie bardzo interesujące zagadnienie procesowe — to 
siła dowodowa dokumentów. Do praw, którymi kieruje 
się Trybunał, wprowadzono niezwykle istotny przepis 
(art. 21), który nadaje nienaruszalną moc aktom Nad-
zwyczajnych Komisji, w szczególności aktom naszej 
Nadzwyczajnej Państwowej Komisji dla ustalenia 
i śledztwa nad przestępstwami niemiecko-faszystow-
skich najeźdźców. Trybunał nie będzie żądał uda-
wadniania ogólnie znanych faktów i będzie uważał 
je ze udowodnione. Trybunał będzie też przyjmował 
bez dowodów oficjalne państwowe dokumenty i spra-
wozdania Zjednoczonych Narodów, nie wyłączając 
aktów i dokumentów Komisji, stworzonych w roz-
maitych sprzymierzonych krajach, celem zbadania 
wojennych przestępstw. I rzeczywiście w wykonaniu 
art. 21, przedstawiono już szereg dokumentów, a w tej 
liczbie również nasze akty nadzwyczajnej państwowej 
komisji i wszystkie one, bez wszelkich specjalnych 
dowodów były przyjmowane przez Międzynarodowy 
Trybunał”.

Trudno się dziwić nucie szczerego zadowolenia, któ-
ra brzmi w zacytowanym ustępie, szczególnie gdy pa-
trzymy na rozprawę norymberską z punktu widzenia 
mordu katyńskiego. Sowiecki publicysta w swoim ar-
tykule, pisanym w kwietniu bież. roku w Norymberdze 
nadaje przepisom tamtejszego sądu taką interpretację, 
z której wynika, że raport sowieckiej państwowej „Ko-
misji Specjalnej” w sprawie mordu katyńskiego miałby 
dla Międzynar. Trybunału Wojsk. mieć „moc nienaru-
szalną” i nie wymagał dowodów dodatkowych, jeśliby 
fakty w nim opisane zostały uznane za „ogólnie znane”. 

LASEK KATYŃSKI

Groby katyńskie zdjęte z lotu.
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Niemniej, jak okazało się, Trybunał dopuścił kilku 
świadków w sprawie Katynia i to zarówno ze strony so-
wieckiego oskarżyciela, jak i ze strony obrony.

KTO MUSIAŁ, A KTO MÓGŁ PODNIEŚĆ SPRAWĘ 
KATYNIA W NORYMBERDZE

Mord katyński podpada zarówno pod trzecią 
(zbrodnie wojenne) jak i czwartą kategorię (zbrodnie 
przeciw ludzkości) przestęstw, będących przedmiotem 
norymberskiego aktu oskarżenia. W obu wypadkach 
zbrodnie tego rodzaju należą do zespołu sowieckiego, 
w pierwszym wypadku wraz z francuskim zespołem 
i w drugim — z amerykańskim. Prócz tego zbrodnia 
została dokonana na obszarze sowieckim. Jest przeto 
rzeczą jasną, że Zw. Sowiecki sprawy, która nabrała ta-
kiego rozgłosu jak Katyń, i o którą już raz przed całym 
światem w odpowiedzi na pierwsze oskarżenie nie-
mieckie, zwrócone przeciw sobie, z kolei — oskarżył 
Niemcy, przemilczeć bezwarunkowa nie mógł i umie-
ścić ją w akcie oskarżenia musiał.

Ale z punktu widzenia procedury norymberskiej 
nie tylko przedstawiciele sowieccy mogli się zająć 
mordem katyńskim. Mogli to uczynić prócz tego bez-
pośrednio oskarżyciele francusy oraz amerykańscy, 
a pośrednio również te czynniki, któreby głównym 
zespołom oskarżycielskim swoje materiały złożyły 
i uzyskały ich przyjęcie. Jest faktem, że taką drogą 
pośrednią, poprzez „głównych oskarżycieli”, dostar-
czano materiałów dowodowych sądowi norymber-
skiemu i w szczególności dostarczył ich rząd Bieruta, 
uznawany w Norymberdze jako polski. Na temat ten 
donosił korespondent PAT’a J. Laskowski dnia 19. XII 
1945 z Norymbergi, co następuje: „Z dokumentów 

tych korzystają zarówno Prokuratorzy angielscy jak 
amerykańscy. Ostatnio, oskarżając zbrodniarzy hitle-
rowskich o okrucieństwa, popełnione na żydach, Pro-
kurator amerykański — mjr Walles — przedstawił 
Trybunałowi polskie materiały dotyczące Treblinki, 
jako dokumenty dowodowe. Dlatego tym dziwniej-
szym zjawiskiem wydaje się brak rozdziału o Katyniu 
w polskim akcie oskarżenia. Brak polskich materiałów 
o Katyniu interpretowany jest w kuluarach Trybuna-
łu niepochlebnie. Jeżeli więc Polacy tak szczegółowo 
opracowują swoje oskarżenia — mówi się w kulu-
arach — dlaczego nie poruszają jednej z największych 
zbrodni, dokonanej przeciwko ludzkości...?”.

Jest faktem, że w dwudziestu rozdziałach elaboratu, 
złożonego przez rząd Bieruta w Norymberdze nie ma 
wzmianki o mordzie katyńskim.

MORD KATYŃSKI W NORYMBERSKIM 
PRZEWODZIE SĄDOWYM

Sprawa Katynia poruszona została w przewodzie 
norymberskim po raz pierwszy dnia 13 lutego br. 
w przemówieniu zastępcy przewodniczącego sowiec-
kiego zespołu oskarżycieli, płk. Pokrowskij. Według 
sprawozdawcy PAT’a, powiedział on następujące rze-
czy najważniejsze:

„W akcie oskarżenia przytoczony jest w tej sprawie 
wśród głównych przestępstw, za które odpowiedzial-
ność ponoszą zbrodniarze wojenni — akt masowego 
stracenia Polaków — jeńców wojennych przez nie-
miecko-faszystowskich agresorów w lesie katyńskim 
(w pobliżu Smoleńska).

„Jako dowód tej zbrodni przedstawiam Trybunałowi 
oficjalne materiały, specjalnej Komisji, dla stwierdze-
nia i zbadania okoliczności tej masowej egzekucji. Ko-
misja ta działała w związku z uchwałami Nadzwyczaj-
nej Państwowej Komisji. W skład Komisji weszli, obok 
członków Nadzwyczajnej Państwowej Komisji, aka-
demików Burdienko, Aleksego Tołstoja i metropolity 
Mikołaja — prezes Komitetu Wszech-Słowiańskiego 
— gen. Gundorow, prezes Komitetu Wykonawczego 
Zw. Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża — Koleśni-
kow, komisarz ludowy oświaty RSFSR — akademik 
Potiomkin, szef służby sanitarnej Armii Czerwonej — 
gen. Smirnow i prezes Komitetu Wykonawczego Okrę-
gu Smoleńskiego — Mielników. Komisja zaprosiła do 
udziału w pracy ekspertów sądowo-lekarskich spośród 
najbardziej autorytatywnych specjalistów”.

Cytując raport Komisji płk. Pokrowskij stwierdza, 
że ogólna ilość zwłok według obliczeń ekspertów są-
dowo-lekarskich, wynosiła 15 tysięcy”.

Dnia 8 marca br. sprawę Katynia poruszył obrońca 
Goeringa, Dr. Stahmer, składając wniosek o powoła-
nie świadków Niemców, wymienionych w sprawozda-
niu komisji sowieckiej, oraz profesora medycyny są-
dowej uniwersytetu genewskiego dr. Naville członka 

PO EKSHUMACJI

Długie rzędy pomordowanych zwłok o�cerów polskich.
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Międzynarodowej Komisji Lekarskiej, powołanej na 
wiosnę r. 1943 przez rząd niemiecki. Trybunał udzielił 
odpowiedzi przychylnej na te wnioski dnia 3 czerwca 
br. co spowodowało protest głównego oskarżyciela 
sowieckiego Rudenki Niemniej ostatnio, mianowicie 
w dniach 1 i 2 lipca br. przesłuchano w sprawie Katy-
nia kilku świadków, zarówno ze strony obrony, jak 
i oskarżenia. I tak ze strony obrony zeznawali: płk 
Fryderyk Ahrens, por. Reinhard von Eichorn i gen. 
Eugeniusz Oberhauser, a ze strony sowieckiego oskar-
żenia: prof. Pozorowskij, naczelny ekspert sądowo-le-
karski sowieckiego komisariatu zdrowia i były członek 
sowieckiej „komisji specjalnej” dla mordu katyńskiego 
ze stycznia 1944, prof. bułgarski Markow, były członek 
„Europejskiej Komisji Lekarskiej” powołanej przez 
Niemców oraz prof. Bazylewski, burmistrz Smoleńska 
za okupacji niemieckiej. Niemieccy świadkowie obro-
ny zeznawali na rzecz tezy niemieckiej, a świadkowie 
oskarżenia oczywiście po myśli tezy sowieckiej, nie 
wnosząc zresztą wszyscy razem do sprawy żadnych 
momentów nowych ani istotnych. Bułgarski zaś profe-
sor Markow, jak kiedyś posłusznie podpisał tezy „Eu-
ropejskiej Komisji Lekarskiej” tak obecnie odszcze-
kiwał wszystko sumiennie i zeznawał pod dyktando 
nowych protektorów.

Naprawdę interesujące mogłyby być dopiero zezna-
nia szwajcarskiego profesora dr. Naville, po którym, 
jako Szwajcarze, możnaby się spodziewać bezstron-
ności. Czy jednak ostatecznie będzie przesłuchany, na 
razie niewiadomo.

PRZEWÓD NORYMBERSKI  
I ZASADY PROCESOWE

Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norym-
berdze, gdy sądzi sprawę mordu katyńskiego, posiada 
dwa podstawowe braki, urągające ogólnie uznanym 
zasadom sprawiedliwości, z których każdy z osobna 
może podważyć wszelką wartość przewodu sądowego.

Jedno, to obecność pierwszego (chronologicznie) 
oskarżonego i niewątpliwie podejrzanego o zbrodnię 
mianowicie Związku Sowieckiego, ale nie na ławie 
oskarżonych, lecz... wśród sędziów i głównych oskar-
życieli. Drugi brak to nieobecność przedstawiciela 
strony poszkodowanej, czyli takiego czynnika pol-
skiego, któryby naprawdę ofiary mordu katyńskiego 
w procesie przedstawiał i sprawiedliwości na prawdę 
dla zbrodniarzy żądał. Do roli takiej przedstawiciele 
„rządu” Bieruta nie chcieli, czy nie mogli pretendować 
i sprawę Katynia w swoim oskarżeniu pominęli mil-
czeniem, dając tym jeszcze jeden dowód, że są niczym 
innym jak agenturą sowiecką.

Tymczasem naprawdę w sprawie mordu katyńskie-
go sprawiedliwości nie może stać się zadość i przewód 
sądowy nie może ujawnić całej prawdy bez współ-
udziału czynnika polskiego oraz bez uwzględnienia 

materiałów dowodowych polskich. Przez czynniki pol-
skie rozumiemy oczywiście Rząd Polski w Londynie 
oraz b. Dowództwo Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR 
z lat 1941—42, pod którego rozkazy pomordowani 
jeńcy się nie zgłosili, mimo że w myśl zawartych ukła-
dów można było tego oczekiwać, a w sprawie których 
„zaginięcia” toczono bezskutecznie wielomiesięczne 
rozmowy z rządem sowieckim na długo przed ujaw-
nieniem zbrodni przez Niemców. Trzeba przy tym 
podkreślić, że z punktu widzenia zasad sprawiedli-
wości i poszukiwania prawdy obiektywnej, fakt nie-
uznawania Rządu Polskiego w Londynie nie może być 
traktowany jako przeszkoda, uniemożliwiająca wy-
stępowanie przed sądem w tej sprawie, która zresztą 
dotyczy okresu, kiedy Rząd ten był powszechnie uzna-
wany, a więc może i musi z punktu widzenia zasad być 
niewątpliwie traktowany, jako istotny i nieodzowny 
czynnik procesowy, odnośnie do mordu katyńskiego, 
co najmniej, w charakterze strony poszkodowanej lub 
świadka.

Dwie są główne przyczyny, dla których bez strony 
polskiej nie jest możliwe wszechstronne rozpatrzenie, 
ani też więc sprawiedliwe osądzedzenie zbrodniczego 
mordu na kilkunastu tysiącach jeńców polskich. Na-
przód dlatego, że bez strony polskiej na sali sądowej są 
obecni jedynie podejrzani i oskarżający się wzajemnie 
Niemcy oraz bolszewicy, a brak czynnika, który byłby 
zarówno zainteresowany, jak i bezstronny, czyli brak 
nas Polaków, których nie można pomówić o przychyl-
ność do żadnej ze stron, ale którym nikt nie ma prawa 
odmówić naturalnego dążenia do wykrycia prawdy 
obiektywnej.

I po wtóre dlatego, że jedynie dokumenty polskie 
stanowią to konieczne uzupełnienie materiału sądowe-
go, które rzucić może na całą sprawę pełne światło.

SPRAWA ISTNIAŁA NA DŁUGO PRZED 
UJAWNIENIEM JEJ PRZEZ NIEMCÓW

W szczególności nie można mieć jasnego obrazu 
sprawy, jeśli się nie weźmie pod uwagę tego faktu, że 
„sprawa Katynia” istniała już i posiadała swoją wielo-
miesięczną, udokumentowaną historię na długo przed 
ujawnieniem przez Niemców grobów katyńskich cze-
go nikt w Norymberdze nie poruszył. A nie może zro-
zumieć ani osądzić sprawiedliwie morderców z Katy-
nia, kto się nie zapozna z przebiegiem rokowań, które 
toczyły się w okresie między październikiem 1941, 
a lipcem 1942 r. pomiędzy stroną polską a sowiec-
ką w sprawie blisko 15 tysiący polskich jeńców wo-
jennych, przeważnie oficerów, którzy nie zgłosili się 
wraz z innymi do armii, po układzie polsko-sowiec-
kim z lipca 1941 i których pomimo usilnych starań nie 
można było odnaleźć. Sprawa ta wówczas nazywała 
się „sprawą zaginionych ze Starobielska, Kozielska 
i Ostaszkowa”.
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Na wszystkie interwencje w sprawie zaginionych 
odpowiadały wówczas władze sowieckie (w osobach 
swoich najwyższych przedstawicieli, Stalina nie wy-
łączając), że wszyscy jeńcy polscy zostali zwolnieni, 
a o losie „Starobielska, Kozielska i Ostaszkowa” nie 
mają żadnej wiadomości. Wiadomości tej nie zdołały 
najwyższe czynniki sowieckie zdobyć w ciągu dziesię-
ciomiesięcznych rokowań i nigdy ich stronie polskiej 
nie udzieliły, ale natomiast potem, gdy 13 kwietnia 
1943 r. Niemcy ujawnili zbrodnię katyńską, rząd mo-
skiewski okazał się świetnie poinformowany nie tylko 
o obozach pod Smoleńskiem, w których pomordowani 
jeńcy polscy rzekomo pracowali, a w lipcu 1941 zostali 
rzekomo przez Niemców zagarnięci, ale o dokładnych 
numerach tych obozów i o szczegółach wymordowania 
ich przez Niemców...

Jest więc przede wszystkim rzeczą nieodzowną dla 
wyjaśnienia prawdy mordu katyńskiego, aby przed sąd 
norymberski wniesiono cały materiał sprawy, dotyczą-
cy okresu, poprzedzającego ujawnienie zbrodni przez 
Niemcy i aby postawiono odpowiednie pytania sowiec-
kiemu „oskarżycielowi i sędziemu”. Odnośny materiał 
może być przedstawiony jedynie przez stronę polską. 
Od strony sowieckiej napewno się go sąd nie doczeka.

ABSURD LICZBY OFIAR
Do jakich absurdów w sprawie Katynia prowadzi 

rozprawa norymberska przy takim składzie sądu, jaki 
powołano, przy takiej procedurze jaką ustalono i przy 
braku dowodowych materiałów polskich, tego najlep-
szym dowodem są groteskowa dzieje tragicznego za-
gadnienia liczby ofiar z grobów katyńskich.

Przede wszystkim w odnośnym punkcie aktu oskar-
żenia popełniono naprzód charakterystyczną omyłkę, 
o której pisaliśmy wyżej, a która dałaby do myślenia 
wyznawcom nowoczesnych teorii psychologicznych 
z zastosowaniu do poszukiwania zbrodniarzy. Osta-
tecznie sowiecki oskarżyciel umieścił w akcie oskar-
żenia jako cyfrę zamordowanych w Katyniu 11 tysięcy, 
zgodnie z komunikatem sowieckiej „Komisji Specjal-
nej”, która zresztą liczbę tę powtórzyła za Niemcami.

Nie minęło jednak wiele czasu, kiedy 13 lutego ten-
że oskarżyciel sowiecki przez usta płk. Pokrowskiego 
podał liczbę dla odmiany około 15 tysięcy, czyli dorzu-
cił 4 tysiące ofiar, nie tylko nie powołując się na nowe 
materiały dowodowe, ale powołując się fałszywie na 
dawny raport sowiecki, który mówił jedynie o 11 tysią-
cach. Wszystko to przechodzi gładko w Norymberdze 
i dziwić się tylko należy, że kiedyś wreszcie Temida, 
bogini sprawiedliwości, jeśli jej pomnik stoi na sali no-
rymberskiej, nie zejdzie z cokołu i nie rozpędzi czci-
godnego grona, waląc po głowach swoim kamiennym 
mieczem.

Jak wygląda naprawdę liczba ofiar w grobach katyń-
skich? Liczbę tę sfałszowali po raz pierwszy Niemcy, 

a po raz drugi bolszewicy. Naprawdę w grobach katyń-
skich leży niespełna 4.500 polskich oficerów z obozu 
Kozielsk, wśród których jedna kobieta, w grobach tych 
odnaleziona, która istotnie w Kozielsku była. Niem-
cy, odkrywszy groby i mając wiadomości, że około 
10 tysięcy oficerów polskich, jeńców wojennych z rąk 
sowieckich się nie wydostało, rzucili w swojej propa-
gandzie natychmiast cyfrę 11.000, z której następnie 
woleli się nie wycofywać i jedynie przerwali wydoby-
wanie zwłok w czerwcu 1943 „z powodu upałów”, aby 
ukryć początkowe kłamstwo. Naprawdę odgrzebali oni 
zwłok ponad 4 tysiące, z których 70% zidentyfikowali. 
Nikt dotąd nie przytoczył dowodów, że cyfra ich prze-
kracza 4.500.

Z kolei nasuwa się pytanie, dlaczego bolszewicy nie 
tylko kłamstwa niemieckiego nie napiętnowali, lecz 
w pierwszej fazie przyjęli cyfrę niemiecką, a w drugiej 
— podwyższyli ją do 15 tysięcy?

„SPRAWA KATYNIA” JEST SKRÓTEM 
ZAGADNIENIA BARDZIEJ ROZLEGŁEGO

Kto zna materiały polskie, dla tego odpowiedź nie 
nastręczy trudności. Otóż liczba „zaginionych” w Ro-
sji Sowieckiej polskich jeńców wojennych z obozów 
Starobielsk, Kozielsk i Ostaszków wynosi właśnie 
blisko 15 tysięcy i władzom sowieckim jest bardzo na 
rękę umiejscowienie ich wszystkich w grobach katyń-
skich oraz wpisanie śmierci ich wszystkich na rachu-
nek niemiecki. Naprawdę prócz obozu Kozielsk, który 
został zlikwidowany w Katyniu, Starobielsk i Ostasz-
ków zostały zlikwidowane również i również nikt 
z tamtejszych jeńców od wiosny 1940 nie dał o sobie 
znaku życia. Zwłoki ich jednak nie leżą w Katyniu, 
a Rząd Sowiecki ma wszelkie powody życzyć sobie, by 
ten problem, gdzie one leżą, nigdy nie powstał. Niech-
by „norymberska sprawiedliwość” przypieczętowała 
swoim wyrokiem całość zagadnienia, któremu na imię 
jest naprawdę — nie tylko Katyń.

W artykule niniejszym dotknięto zaledwie kilku 
zagadnień najogólniejszych. Strona polska mogłaby 
wnieść na salę sądową i może oddać do dyspozycji 
opinii publicznej świata wiele materiału i znacznie 
bardziej szczegółowego w tej sprawie mordu, jedne-
go z najpotworniejszych tej wojny, w której oskarże-
nie należy do Polski. Należy ono do Polskiego Rządu, 
do Polskich Sił Zbrojnych i do rodzin tych kilkunastu 
tysięcy jeńców, którzy w trzech obozach sowieckich 
się znajdowali i zostali zbrodniczo, niecnie wymor-
dowani. Łudzi się, kto sądzi, że Polacy pozwolą pójść 
w zapomnienie tej zbrodni, albo przypieczętować ją 
norymberskim wyrokiem.

Walcząc jednak o prawdę i sprawiedliwość dla 
zbrodniarzy katyńskich, jesteśmy świadomi tego, że 
walczymy o coś więcej niż o sprawę polską. Spra-
wa Katynia jest wielkim probierzem tego zakłama-
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nia, jakie tkwi u podstaw systemu, który dziś rządzi 
światem i nazywa siebie demokratycznym oraz po-
wołuje się na wzniosłe zasady moralne, podczas, gdy 
naprawdę jest lichym kompromisem między światem 
demokracji a sowieckim totalizmem. Trybunał w No-
rymberdze, gdzie jeden ze zbrodniarzy zamiast na 
ławie oskarżonych zasiada wśród sędziów i oskarży-
cieli, nie jest wyrazem lepszego świata, za którego 
nadejście walczyły i ginęły miliony, za który padły 
również ofiary mordu katyńskiego.

Wierzymy niezłomnie w nadejście tego lepszego 
świata, ale stanie się to dopiero wtedy, gdy zbrodnia-
rze nie będą również wśród sędziów, ale znajdą się 
wszyscy tam gdzie ich miejsce — obok hitlerowców na 
ławie oskarżonych.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1946, nr 29 z 21 lipca, s. 2.

Nakładem wydawnictwa «Gryf Publications LTD» 
w Londynie ukazała się książka pt. «Zbrodnia ka-
tyńska w świetle dokumentów». Jest ona owocem 
długoletnich i żmudnych badań. Materiał zebrany 
jest obfity, wszechstronny i starannie przesiany. 
Książka rzuca jaskrawe światło na jedną z naj-
większych zbrodni w historii świata. Do książki 
tej gen. Władysław Anders napisał następującą 
przedmowę:
Akt oskarżenia przeciw niemieckim przestęp-

com wojennym, osądzonym w procesie norymber-
skim, obejmował również jedną z największych 
zbrodni minionej wojny — zbrodnię katyńską. 
Kiedy jednak ogłoszono w jesieni 1946 roku wyrok 
Nadzwyczajnego Trybunału Wojskowego, okazało 
się, że wśród niezliczonych, potwornych zbrodni, 
udowodnionych przywódcom hitlerowskich Nie-
miec, zbrodnia katyńska nie została wymieniona. 
Zbrodniarze niemieccy nie zostali więc uznani win-
nymi wymordowania wielu tysięcy jeńców polskich, 
odnalezionych w grobach pod Smoleńskiem.

Ofiarami mordu katyńskiego byli żołnierze pol-
scy, przeważnie oficerowie, wzięci do niewoli przez 
czerwoną armię we wrześniu 1939 roku w następ-
stwie uzgodnionej akcji wojennej Niemiec hitlerow-
skich i Rosji sowieckiej przeciw Rzeczypospolitej 
Polskiej. Byli to żołnierze polscy, spośród tych wła-
śnie, którzy najdłużej walcząc z niemieckim na-
jeźdźcą, zostali zagarnięci przez wojska sowieckie, 
uderzające na nas od tyłu.

W roku 1941, kiedy po wybuchu wojny niemiec-
ko-sowieckiej zostałem zwolniony z więzienia mo-
skiewskiego i mianowany Dowódcą Polskich Sił 
Zbrojnych w ZSSR., mieli oni stać się moimi żoł-
nierzami, tworzącej się wówczas Armii. Od pierw-
szych rozmów z sowieckimi przedstawicielami, aż 
do ostatnich chwil pobytu na obszarze ZSSR, czy-
li przez cały rok, sprawa odnalezienia kilkunastu 
tysięcy jeńców, zaginionych w rękach sowieckich, 

była nieustannym przedmiotem moich zabiegów 
i największych wysiłków, niestety daremnych, przy-
czyną mojej głębokiej troski jako Polaka i dowódcy.

Nie mogłem znaleźć odpowiedzi na zapytania 
osieroconych rodzin, nie mogłem rozwiązać tra-
gicznej zagadki, broniąc się wówczas jak najdłużej 
przed podejrzeniami, które nie mogły jednak nie 
powstać w moim umyśle.

Jako dowódca armii tworzącej się z żołnierzy, 
którzy po dwuletniej niewoli mieli stanąć na nowo 
w szeregu i osiągnąć możliwie najrychlej gotowość 
bojową, natrafiłem na wiele przeszkód, ale naj-
ważniejszą z nich był brak przeszło 8.000 oficerów 
i kilku tysięcy podoficerów, których odnalezienia 
w rękach sowieckich miałem prawo oczekiwać. Je-
den z rozdziałów niniejszej książki zawiera historię 
tych wszystkich interwencji i daremnych zabiegów, 
które były z naszej strony, w czasie pobytu w Związ-
ku Sowieckim, podejmowane i nieustannie w ciągu 
roku ponawiane.

Zmuszony — w następstwie wytworzonej sytu-
acji — do opuszczenia granic ZSSR, kiedy na czele 
siedemdziesięciotysięcznej armii i wraz z czterdzie-
stoma czterema tysiącami rodzin żołnierzy w roku 
1942 przeszedłem na Środkowy Wschód, zdawa-
łem już sobie sprawę, że los zaginionych musiał być 
tragiczny. Zachowanie się władz sowieckich w tej 
sprawie, niejasne i często wykrętne informacje, 
nam udzielane, rozumieliśmy początkowo jako grę 
na zwłokę i mieliśmy nadzieję, że zaginieni jeńcy 
chociaż częściowo się odnajdą. Przypuszczaliśmy 
w szczególności, że pojawią się oni w miesiącach 
wiosennych roku 1942, kiedy transport z dalekiej 
północy — gdzie pobyt ich był nam z pewnych stron 
sugerowany — byłby możliwy. Gdy okres ten mi-
nął i nadeszło lato, straciłem jednak tę ostatnią na-
dzieję, nabierając przekonania, że tych kilkanaście 
tysięcy najlepszych naszych żołnierzy i towarzyszy 
broni utraciliśmy na zawsze.

1948
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Kiedy w kwietniu 1943 r. radio niemieckie ogło-
siło światu wiadomość o odkryciu mogił katyń-
skich i potem zaczęto ogłaszać nazwiska identyfi-
kowanych zwłok, nie mogłem mieć wątpliwości, że 
pomordowani są właśnie tymi oficerami polskimi, 
którzy mieli wejść w skład mojej armii i których 
nadaremnie poszukiwałem na terenie Związku 
Sowieckiego, o których odnalezienie i wydanie 
czyniliśmy wielokrotne i daremne starania u naj-
wyższych władz sowieckich, interweniując rów-
nież w tej sprawie kilkakrotnie, osobiście u Stali-
na. Odkrycie Katynia musiałem uważać nie tylko 
za tragiczne i przeczuwane wyjaśnienie tajemnicy 
zaginięcia jeńców, ale również za rozstrzygnięcie 
tego, wielokrotnie ponawianego wobec władz so-
wieckich pytania, na które nigdy przedtem nie otrzy-
małem od nich odpowiedzi.

Przyszły dalsze wypadki. Rząd sowiecki odmó-
wił zgody na wysłanie komisji śledczej Międzyna-
rodowego Czerwonego Krzyża, ogłoszono urzędo-
wy zbiór dokumentów niemieckich i sprawozdanie 
Międzynarodowej Komisji Lekarskiej, a w styczniu 
roku 1944 Sowiecka Komisja, złożona wyłącznie 
z obywateli tego państwa, ogłosiła swój własny ko-
munikat na temat zbrodni katyńskiej. Później przy-
szedł proces norymberski, podczas którego oskar-
życielem w tej samej sprawie był przedstawiciel 
ZSSR, a wśród czterech sędziów zasiadał również 
sędzia sowiecki. Niemniej — jak zaznaczyłem na 
wstępie — nie udowodniono, oskarżonym i skaza-
nym w tym procesie, zbrodniarzom, odpowiedzial-
ności również za ów potworny, masowy mord.

Ale gdy sądzono tę zbrodnię, zbrodnię popeł-
nioną na polskich jeńcach wojennych, nie było na 
sali rozpraw przedstawiciela Narodu Polskiego. Nie 
było go ani pośród sędziów, ani wśród oskarżycieli, 
ani nawet między dopuszczonymi tam, przedsta-
wicielami prasy, swobodnej opinii publicznej. Za 
przedstawicieli takich oczywiście nie mogę uważać 
wysłanników administracji p. Bieruta. — Nigdy 
też jeszcze dotąd, ani nie były wzięte pod uwagę 
ani w przewodzie sądowym, ani nie zostały podane 
do wiadomości opinii świata, dotyczące tej sprawy, 
materiały i dokumenty strony polskiej.

Jako były dowódca tej armii w której skład mieli 
wejść wymordowani jeńcy polscy, kwiat Polskiego 
Wojska i Polskiego Narodu, uważam tedy za słusz-
ne, że ogłasza się w niniejszej książce te materiały, 
dokumenty i wiadomości o sprawie mordu katyń-
skiego, które w ciągu kilku minionych lat, od pierw-
szej chwili powstania tego tragicznego zagadnienia 
gromadzone były przez rozmaite ośrodki polskie 
i złożyły się na całość, dającą wszechstronny obraz 
sprawy.

Książka ta jest dziełem kilkuletniej pracy, pro-
wadzonej sumiennie i z dużym wysiłkiem przez 
szereg ludzi pod jednolitą redakcją. Zawarte 
w niej, nowe i oryginalne, po raz pierwszy publiko-
wane materiały, pochodzą w wielu wypadkach od 
ludzi, których nazwiska — z przyczyn zrozumia-
łych — nie mogą być ogłaszane. Jej zadaniem jest 
ujawnić prawdę w sprawie, która pozostała dotąd 
celowo przed opinią świata zaciemniona i nieroz-
strzygnięta.

Fakt pominięcia zbrodni katyńskiej w wyroku 
norymberskim posiada znaczenie niezmiernie do-
niosłe i musi sprowadzić daleko idące konsekwen-
cje. Oznacza on bowiem, że sprawca postawienia 
przed sądem i ukarania sprawców tego mordu pozo-
staje otwarta. Oznacza, że zasady sprawiedliwości 
międzynarodowej, które ustalono po raz pierwszy 
w dziejach ludzkości w następstwie ostatniej wojny, 
a które znalazły wyraz w procesie norymberskim, 
nie zostały jeszcze urzeczywistnione w całej pełni 
i wymagają ponownego rozpatrzenia tej nieosądzo-
nej winy.

Ofiary mordu katyńskiego, bezbronni jeńcy 
strzelani tysiącami przez swoich katów na krawę-
dzi otwartych grobów to byli nasi rodacy, towarzy-
sze broni i koledzy, ojcowie rodzin, mężowie, bra-
cia, synowie. Nie ma prawie Polaka, któryby kogoś 
bliskiego w tych mogiłach nie stracił. Ujawnić tych 
morderców i domagać się dla nich kary to normalny 
obowiązek przede wszystkim nas Polaków, znajdu-
jących się poza okupacją sowiecką, w krajach wol-
nych świata cywilizowanego.

Niechaj ta książka, zestawienie dokumentów 
i materiałów, stanie się punktem wyjścia i począt-
kiem akcji wytrwałego odwoływania się do sumie-
nia świata i sprawiedliwości międzynarodowej, 
co stanowić będzie spełnienie naszego obowiązku. 
Niechaj wreszcie ta książka, domagając się kary dla 
zbrodniarzy katyńskich, przypomni zarazem naro-
dom cywilizowanym, że jeden ze zbrodniczych sys-
temów totalnych trwa jeszcze, więzi setki milionów 
istnień ludzkich i zagraża reszcie ludzkości. Speł-
niając to zadanie, niech toruje ona zarazem drogę 
sprawiedliwości, panowaniu prawa i wolności.

WŁADYSŁAW ANDERS. 
Londyn, w kwietniu, 1948.
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W kwietniu minęło pięć lat od ujawnienia przez 
«Deutschlandsender» straszliwej zbrodni katyńskiej, 
zbrodni nie największej wśród największych, ale naj-
potworniejszej wśród najpotworniejszych, jeżeli idzie 
o perfidię oraz pogwałcenie konwencji i odwiecznych 
zasad rycerskich.

Choć ta upiorna rewelacja zelektryzowała cały 
świat i doprowadziła m.in. do zerwania dyplomatycz-
nych stosunków sowiecko-polskich, głośne i groźne 
jej echa przycichły rychło, bo już w pierwszej połowie 
1944 roku, niemal bezpośrednio po ogłoszeniu spra-
wozdania specjalnej komisji sowieckiej i zwiedzeniu 
miejsca rzezi przez korespondentów prasy zachodniej. 
Przycichły, bo propaganda niemiecka zaczęła się roz-
przęgać, polska straciła resztę kontaktów i wpływów, 
a anglosaska bądź uwierzyła, bądź wolała udawać, że 
wierzy «wyjaśnieniom» sowieckim. Wybrała tę tak-
tykę nie tylko dlatego, że rzekomo wymagały tego 
wyższe racje stanu, ale także dlatego, że potworność 
zbrodni przekraczała wyobraźnię zachodniego pisarza 
i czytelnika.

Dwa lata później ta « zmowa niemych » została 
na krótko zawieszona, gdy podczas procesu norym-
berskiego, pod naciskiem Rudenki (iudex‘a in causa 
sua), mord katyński znalazł się w akcie oskarżenia 
zbrodniarzy niemieckich. Obowiązywała ona jednak 
znowu, gdy wyrok sądu norymberskiego zbrodnią tą 
Niemców nie obarczył, tym samym pośrednio obar-
czając nią rosyjskich oskarżycieli. Przemilczano na-
wet skandaliczny fakt niewłączenia do. aktów sprawy 
materiału, dostarczonego przez nasz rząd i «prze-
oczono» znamienny fakt zadowolenia się uznawanego 
«rządu» warszawskiego rolą obserwatora. Milczenie 
to przerywał później co najwyżej jakiś rusofilski «fel-
lowtraveler» w B.B.C., podtrzymujący oczywiście tezę 
rosyjską.

Ani polskie protesty, ani łzy matek, żon i sióstr po-
mordowanych nie mogły temu przeszkodzić.

W międzyczasie wyrastały nowe brzózki i świerki 
na nowych mogiłach katyńskich, a świat zapominał, co 
one ocieniają i z jakich soków żyją. Oby nie uświado-
mił sobie tego po niewczasie.

To też dobrze się stało, że że pojawiła się wreszcie 
książka, która może, zwłaszcza po przetłumaczeniu na 
inne języki, poruszyć sumienia tych, którzy wiedzą, 
rozproszyć wątpliwości tych, którzy wątpią, uświa-
domić tych, których otumaniono, wreszcie usztywnić 
i wyrwać z bierności wszystkich, a nas w szczególności.

Książka ta, wydana przez «Gryf» p.t. «ZBRODNIA 
KATYŃSKA W ŚWIETLE DOKUMENTÓW»,  

a poprzedzona przedmową generała Andersa, jest 
pierwszym obszernym, bo liczącym niemal 400 stron 
zbiorem wszystkich znanych i dostępnych dokumentów 
na temat zbrodni katyńskiej, uzupełnionym źródłowymi 
relacjami i wnikliwą analizą. W zbiorze dokumentów 
przytoczono względnie wykorzystano obiektywnie ma-
teriał wszystkich trzech zainteresowanych stron, a więc 
niemiecki, rosyjski i polski, materiał częściowo niezna-
ny i rewelacyjny. Ponad 50 fotografii, niestety częścio-
wo niezbyt wyraźnych i kilka wykresów i szkiców uzu-
pełnia tę makabryczną całość, składającą się z czterech 
głównych części i poruszającą prócz mordu katyńskiego 
także dramaty Starobielska i Ostaszkowa oraz więzień 
w Kijowie, Tarnopolu, Lwowie, Równem, Berdyczowie, 
Wilejce, Mińsku, Berezweczu i Prowieniszkach.

Jest to dokument powstały z dokumentów, doku-
ment wstrząsający, fascynujący i hartujący równocze-
śnie. Nawet czytelnik o słabych nerwach, przemógłszy 
wstręt i lęk, nie odłoży tej książki, póki nie rozwiąże 
wielu ponurych zagadek i nie sformułuje swojego po-
glądu na genezę i przebieg tej koszmarnej tragedii. 

Przeciętny czytelnik przeważnie nawet nie zauwa-
ży nieistotnych zresztą usterek i korekty. Rozczaruje 
go jedynie brak spisu zidentyfikowanych ofiar i to nie 
tylko kozielskich, ale także starobielskich i ostaszkow-
skich. Spis taki niewątpliwie książkę bardzo by podro-
żył, ale jeszcze w wyższym stopniu by ją wzbogacił 
i jej zasięg powiększył. Wszak tylko znikoma ilość 
czytelników widziała swego czasu wykaz ogłoszony 
przez Niemców, obejmujący zresztą tylko część ofiar 
katyńskich, wszak mało jest wśród nas takich, którzy 
nie stracili kogoś bliskiego w Rosji, i wszak te nie-
szczęsne ofiary zasłużyły na przekazanie ich nazwisk 
współczesnym i potomności. Rzecz jasna, że taki spis 
trzebaby dołączyć tylko do następnego wydania pol-
skiego, bo Anglosasowi, Francuzowi czy Hiszpanowi 
zawarte w nim nazwiska nic by nie dały.

Nagromadzony w książce materiał dowodowy opar-
ty przede wszystkim na ekspertyzach sądowo-lekar-
skich, logice, klimatologii, historii i niewątpliwie au-
tentycznych dokumentach, jest pełny, wszechstronny 
i aż przytłaczający. Niema w nim ani luk, ani sprzecz-
ności, ani naginań, ani zaciemnień. Nie opiera się na 
«świadkach piotrkowskich» jak komitet komisji so-
wieckiej. Przytoczone argumenty są tak liczne, ważkie 
i nieodparte, że usuwają nawet cień wątpliwości co do 
sprężyn, daty i techniki katyńskiego mordu, równo-
cześnie obnażając całą ohydę zuchwałych w swym cy-
niźmie i niechlujstwie wykrętów i zarzutów sowieckiej 
komisji z 24. I. 1944.

1948
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Sądzę, że w żadnym procesie kryminalno-politycz-
nym prokurator nie dysponował tak oczywistymi do-
wodami winy, jakimi by dysponował, gdyby dziś na 
ławie oskarżonych zasiedli faktyczni sprawcy mordu 
i ich katyńscy siepacze.

Czy wobec tego warto uzupełnić tę i tak przydługą 
litanię argumentów dalszymi, w omawianej książce 
nie przytoczonymi Przypuszczam, że mimo wszystko 
warto, że w takich wypadkach «od przybytku głowa 
nie zaboli». Przytoczę oczywiście tylko najistotniejsze 
spośród nich, które mi się dodatkowo nasunęły:

1) Zakładając, że rzekomo obozy nr. 1, 2 i 3 faktycz-
nie istniały gdzieś między Katyniem a Rudnią, i że 
wobec wcześniejszego opanowania południowej 
części Smoleńska przez Niemców nie mogły być 
przez Smoleńsk na wschód ewakuowane, nasuwa 
się automatycznie pytanie, dlaczego nie ewaku-
owano ich marszem, jak robiono z wszystkimi in-
nymi obozami i więzieniami, w kierunku północ-
nym, na Demidowo-Weliż lub Duchowszczyznę, 
wtedy jeszcze wolnym od Niemców

2) Jeżeli istotnie jak «zeznali» Suchaczew i Jakow-
lew, Niemcy przywozili masowo trupy do Katy-
nia w marcu 1943 roku, to skąd wzięły się łuski 
i naboje obok mogił, w ziemi i w drzewcach i dla-
czego ów jedyny ocalały «świadek» i wykonaw-
ca niemieckich prac «przygotowawczych» owego 
przywożenia trupów nie zauważył?

3) Dlaczego «spędzono» do prac drogowych w jed-
nym ciasnym rejonie kilkanaście tysięcy jeńców, 
którzyby sobie tylko przeszkadzali, a nie rozparce-
lowano ich na różne rejony, wymagające również 
naprawy dróg, i — przede wszystkim — dlaczego 
do Pawliszczewa-Boru dostali się (na bezczynne 
czekanie) m. in. zdrowi i młodzi, a do «robót» po-
szli także najstarsi (generałowie) i chorzy?

4) Dlaczego spośród tych kilkunastu tysięcy «Niem-
cy wymordowali» tylko Kozielszczan, a innym 
darowali życie względnie wybrali inne miejsce 
kaźni, choć byli tak samo pod ręką?

5) Dlaczego Rosja nie zaprosiła Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża do Katynia przynajmniej po 
jego oswobodzeniu. gdy już było «jasne i pewne», 
że mordu dokonali Niemcy?

6) Na jakiej podstawie ambasador sowiecki w Londy-
nie, Majski, oświadczył 4 lipca 1941 roku, a wiec 
przed rzekomym wymordowaniem trzech obo-
zów przez Niemców, że w Rosji nie ma więcej niż 
20.000 jeńców polskich, gdy do wojska polskiego 
gen. Andersa zgłosiło się w Rosji 28 000 b. jeńców, 
przeto z owymi pomordowanymi i innymi zagi-
nionymi powinno było być wówczas co najmniej 
50.000 jeńców? Widocznie Majski już wiedział, 
że «Niemcy» część z nich wymordują, nim wojsko 
polskie w Rosji powstanie.

Zatrzymam się na tych uzupełnieniach materiału 
dowodowego. Oby kiedyś się przydały. Czytelnikowi 
omawianej książki wystarczy w zupełności materiał 
w niej nagromadzony.

Materiał ten oczywiście nie rozwiązuje wszystkich 
zagadek. Tak np. nie daje odpowiedzi na następujące 
pytania:

— gdzie leżą zwłoki pomordowanych jeńców ze 
Starobielska i Ostaszkowa?

— czym się tłumaczy cudowne ocalenie przed «ro-
botami drogowymi» owych 400 szczęśliwców wysła-
nych do Pawliszczewo-Bór?

— dlaczego technika montowania i kontrolowania 
transportów była inna w Kozielsku niż w Starobielsku 
czy Ostaszkowie, choć kierowała nimi centrala i choć 
zbiegały się pod względem czasu?

Takich pytań- na które tylko «czerwony sfinks» 
mógłby dać odpowiedź pewną, możnaby postawić 
znacznie więcej. Nie warto na razie bo te odpowiedzi 
możnaby tylko wymusić, a do tego jeszcze daleko.

Nasuwają się natomiast dwa pytania, na które moż-
na znaleźć odpowiedź bez Moskwy:

Dlaczego spośród setek tysięcy czy milionów Pola-
ków wywiezionych do Rosji wymordowano jednocze-
śnie i w sposób jednolity i metodyczny tylko owych 
nieszczęsnych więźniów Kozielska, Starobielska 
i Ostaszkowa i dlaczego właśnie ich uprzednio w tych 
obozach pozostawiono względnie zabrano?

Odpowiedź jest dziś (po doświadczeniach z AK) 
dość prosta: przestano wierzyć w możność ich nawró-
cenia i wykorzystania, a widziano w nich tylko naj-
niebezpieczniejczych, potencjalnych wrogów systemu. 
W pojęciu Politbiura, Kominternu lub N.K.W.D.— 
oficer, czy żandarm, czy policjant to burżuj wojują-
cy choćby przed dostaniem się do niewoli mieszkał 
skromniej i żył gorzej niż robociaż czy kolejarz. Oczy-
wiście tylko obcy oficer, bo sowiecki oficer, choćby był 
marszałkiem, noszącym złote «pagony» i brylantowe 
ordery, burżujem nie jest. Tych wojujących burżujów 
względnie «pachołków burżuazji i faszyzmu» lepiej 
wpakować do «odnoj jamy». Taki już styl i taka logika 
owego nie tyle demokratycznego ile demonokratycz-
nego systemu. «Demonokratycznego», bo rządzącego 
i rządzonego demonami.

Drugie z tych pytań jest innej natury i dotyczy Po-
laka. Dlaczego, jak wynika z zamieszczonej w oma-
wianej książce protokułu, ówczesny ambasador R.P. 
w Moskwie względnie Kujbyszewie, Kot,

— pytał Stalina 14. II. 41. lękliwie, czy może poru-
szyć sprawę jeńców, zamiast ją wyciągnąć bez pytania,

— dlaczego, zamiast domagać się kategorycznie 
ich wydania na podstawie obustronnej umowy, jedy-
nie prosił Stalina, by tenże «jako autor amnestii (!) 
zechciał spowodować, by ten gest (!) został w pełni 
wykonany»,
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— i dlaczego nie odważył się zapytać Stalina, co mu 
na ten temat N.K.W.D. w jego obecności przez telefon 
odpowiedziało?

Odpowiedź na te pytania nie jest trudna. Mieliśmy 
w Moskwie ambasadora, obarczonego kompleksem 
niższości i co najmniej niechęcią do naszego przed-
wrześniowego korpusu oficerskiego, ambasadora bez 
doświadczenia, godności, intuicji i zdolności dyplo-
matycznych. Na domiar złego zacietrzewionego par-
tyjnika. Ufajmy, że już nigdy w tak ważnym miejscu 
i momencie wolna Rzeczpospolita nie będzie tak słabo 
reprezentowana. Nie chcę przez to powiedzieć, że lep-
szy ambasador mógł wówczas owe nieszczęsne ofiary 
uratować. Na to już było za późno.

Z sercem struchlałym z bólu i grozy, zaciskając bez-
silnie pięści, czytamy tę upiorną książkę, wstrząsającą 
nami na równi z opisami masowych okrucieństw nie-
mieckich i Hiroszimy.

Powinniśmy wszyscy przeczytać ją dokładnie, 
uważnie, stronę po stronie, by dobrze wraziła się w na-
szą pamięć ta utysiąckrotniona Golgota niewinnych 
i bezbronnych oficerów polskich, którzy w znacznej 
części tylko dlatego trafili do niewoli rosyjskiej, że za-
wierzyli łatwowiernie słowom i glejtom, danym przez 

Rosjan we Lwowie, iż będą mogli pójść na Węgry lub 
do Rumunii, by bić się znów za Polskę.

Powinniśmy przeczytać ją dokładnie, by móc głosić 
wobec obcych wyczytaną w niej prawdę, nim docze-
ka się ona wydania w innych językach i nim Zachód 
zerwie z tej sprawy swoją dyplomatyczną pieczęć mil-
czenia.

Powinniśmy wreszcie przeczytać ją dokładnie, by 
się usztywnić w oporze, zahartować w walce i wy-
zbyć reszty złudzeń co do prawdziwych intencji tych, 
którzy Polskę z przemocy niemieckiej «wyzwolili» 
i świat chcą zbawić na sposób katyński.

Bratnie mogiły w katyńskim lasku wołają tysiącami 
głosów «pamiętaj», a nie — «zapomnij». Tak samo, jak 
wołają niemieckie katownie Oświęcima, Majdanka, 
Mauthausen, Dachau czy Belsen.

Nie mogą być zapomniane i nie będą za- pomniane! 
Ani te, ani tamte!

Nie pozwoli na to nasz honor i nie pozwoli sumienie 
ludzkości, które kiedyś ocknąć się musi.

Kazimierz Glabisz
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Breyte....., ppor. rez. (LZK)
Brodniewicz Teofil, por. rez., Drawsk (LZK)
Brodowski Zbigniew, por., leg. urzędn., karta 

mob., 2 pocztówki (AM 2412), nadawca 2 kart: Emilia 
Brodowska, Warszawa, Mokotów, ul. Malczewskiego 
3/8 (WO 2412 str. 40)

Brojerski Mieczysław, Brojewski — w mundurze, 
karta płatnicza, listy, medalik (AM 1949), Brojewski lub 
Brojerski (WO 1949 str. 29), Brojerski por. lotn. (LZK)

Brondziński Jerzy, por. (AM 3908)
Bronowicz Wiktor Stanisław, w mundurze, ur. 

15.12.11, w Krakowie, dowód osob., legit. odznacz., 
karta szczep., listy, pocztówki; fotografia, plakieta, wi-
zytówka (AM 3406)

Bronowski Marian, nauczyciel, ur. 22.10.10, w Hu-
siatynie, zam. Janów, ppor., ks. oszcz. PKO. (AM 680)

Brosek Jan, por. inż., 1900, s. Jana i Marii (LZK)
Bross Marian, ppor. (LZK)
Broszkiewicz Antoni Maksymilian, por., leg. służb., 

2 wizytówki, list, okulary, różaniec, medalik z łań-
cuszkiem (AM 939) (WO 904 str. 12), kpt. — audytor 
(LZK)

Brożek Jan, w mundurze, wizytówki, 3 listy, 2 me-
daliki z łańcuszkiem (AM 3333)

Brózda Bolesław, pchor. rez. (LZK)
Brudnicki Adam, por. (LZK), w mundurze, 2 listy 

z nadawcą: Edward Brudnicki, Warzynek, gm. Biali-
szewo, pow. Sierpce, karta szczep. (AM 3671)

Brudnicki Jan, por., 1897, s. Józefa i Marii (LZK-S) 
Bruksztos Jan, Szkoła Ofic. (LZK)
Bruksztus Kazimierz, ppor. (LZK)
Bruliński Wilhelm, pchor. rez. (LZK)
Brunner Czesław, kpt. (LZK)
Brunner....., mjr dypl. art. (LZK)
Brus Paweł, ppor. (LZK)
Brych Czesław, st. post. P.P. (LZK)
Bryk Józef, mjr piech. (LZK)
Bryk Stanisław, kpt., ur. 8.5.88, zam. Toruń, części 

leg. ofic., ks. oszcz, PKO. (AM 2761)
Bryk Stanisław, ppor. art. (LZK)
Brykowicz Stefan, kpt., list, pocztówki — jedna 

z nich z nadawcą: H. Brykowicz, Kalisz, Kopernika 17, 
(AM 2032), (WO 2032 str. 31), (LZK)

Bryłowski Kazimierz, por. art. (LZK)

1948
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Bryzek Leszek, w mundurze, listy, pocztówki, fo-
tografie (AM 3492), Leszek Aleksander, 1912, s. Jana 
i Stefanii (LZK)

Brzana Kazimierz, por. (LZK)
Brzawa Kazimierz, w mundurze, 1 kartka, rzeź-

bione wieczko (AM 2978).
Brzezicki Mikołaj, w mundurze, list z nadawcą: 

Franciszka — Młynów, pow. Dubno, notatnik (AM 
2149), ppor. art. (LZK) 

Brzeziński Adam Roman, ppor., leg. ofic. rez., 
karta mob., wizytówka, fotografia, 2 pocztówki (AM 
3133)

Brzeziński Stefan, por., sekr. rachunkowy Urz. 
Wojew. Wilno, zam. Warszawa, ul. Kielecka 35 
(Mokotów), pismo Urzędu Wojew. Wilno, rachunek, 
notatnik (AM 115), por. (LZK)

Brzeziński Zbigniew, ppor., wizytówki, pocztówki, 
plakieta (AM 1467)

Brzeziński Zygmunt Leopold, metryka urodzenia, 
prawo jazdy, karta szczep. 2082, list (AM 2040), me-
tryka wystawiona przez Parafię Ewang. w Wilnie (WO 
2040 str. 31)

Brzostek Aleksander, lek. kpt., ur. 5.3.92, w Białej, 
ofic. ks. sł., 1 dyplom rosyjski lekarski, różne pisma 
urzędowe cywilne, fotografia (AM 1829) dr kpt. lek. 
(LZK)

Brzozowski Antoni, mjr inż., leg. ofic., przepustka, 
ks. oszcz. PKO., wizytówki, karta szczep., fotografie, 
kartka z nazwiskiem (AM 2122), zam. Warszawa, 
ul. Czerw. Krzyża 9, (WO 2122 str. 33), (bez imienia) 
— mjr (LZK)

Brzozowski Jan, kpt. (LZK)
Brzozowski Tadeusz, por. (LZK), Bżozowski — 

ppor., 2 kartki, notatnik (AM 53), Brzozowski (WO str. 5)
Brzozowski Teofil, Berzowski — w mundurze, karta 

szczep. 3168, dwa listy, medalik (AM 1961), Brzozow-
ski — syn Wojciecha, dwa listy od Zofii Brzozowskiej, 
Grodno, ul. Grędzicka 28 (WO 1961 str. 29)

Brzozowski Władysław Bogdan, metryka ślubu, 
karta szczep. 3396, pocztówka (AM 1697)

Brzozowski Zbigniew, ppor., 1912 (LZK)
Bubik Witold, w mundurze, ur. 12.7.08, Zebrzydowi-

ce, dowód osob., metryka ślubu (AM 2900), por. (LZK)
Bucevschi....., w mundurze, wizytówka z nazwi-

skiem Bucevschi, 2 fotografie (AM 3219)
Buchalski Feliks, por., list (AM 47), 1897, s. Teodo-

ra i Stanisławy (LZS)
Buchcik Julian, kpt., leg. ofic., wizytówki, dowód 

osob. (AM 755), Buchnik (WO str. 11), Buchcik Jan (?), 
kpt. (LZK)

Buchcik Robert, w mundurze, leg. urzędn., karta 
szczep., kar. ta na broń (AM 3989), ppor. (LZK)

Buchholz Mieczysław, ppor., leg. ofic. rez., 1 pocz-
tówka (AM 3462), Bucholc (bez imienia), ppor. (LZK)

Buciański Jan, rtm. (LZK)

Bucior Wojciech, mjr st. sp. (LZK)
Buczkowski Wacław, por., Poznań, ul. Szwajcarska 

29 m. 8, wizytówka, różaniec, medalik z łańcuszkiem 
(AM 2027), mgr., (WO 2027 str. 31), por. rez. (LZK)

Budkiewicz....., por. (LZK)
Budmer Władysław, ppor., ur. 1912, leg. ofic. rez. 

(AM 2876), Budner (WO 2876 str. 54)
Budyn Józef, Budin, ppor., ur. 1904, znak tożs., 

karta na broń, karta szczepienia (AM 2996), Budyn, 
ur. 1.8.04 ppor. (ROR. 34 str. 87)

Budzicz Bolesław, wachm. pchor. (LZK)
Budzik Józef, kpt., leg. ofic., karta szczep. 1085, 

monogram na ubraniu B.J. (AM 909), (WO 888 str. 12)
Budzisz....., pchor. (LZK)
Budziński Aleksander, w mundurze, leg. urzędn., 

2 listy, 2 pocztówki (AM 3515)
Budzyn Julian, Budzin — ur. 1909, lekarz, nara-

miennik bez odznak, dowód osob., pakiecik opatrun-
kowy, 2 listy, 1 pocztówka, dzienniczek (AM 260), 
Budzyn — (LZK)

Budzyński Eugeniusz, Budziński — mjr lek., ofic., 
ks., telegram w języku rosyjskim, wizytówki, karta 
szczep., medalik (AM 1863), lekarz Zakładu Zdrojo-
wego w Busku (WO 1863 str. 27), (bez imienia) Bu-
dzyński, ppłk. lek (LZK)

Bugajewski Tadeusz, w mundurze, 3 listy, z nich 
jeden z adresem: Laszkiewiczowa Wanda, Kraków, ul. 
Kremszowska 14 m. 7 (AM 1930)

Bugajski Jan, naczelnik w Min. Oświaty (LZK)
Bugajski Władysław, ppor. piech. (LZK)
Bugajski Włodzimierz, por. (LZK)
Bugajski Zygmunt, oficer, 1887, s. Waleriana i Emi-

lii, naczelnik Wydziału w Min. Sprawiedl. (LZK), 
cywilny, 1 pismo urzędowe, leg. urzędn. ks. wojsk., 
pocztówki, list, 1 dyplom (rosyjski), (AM 1906), zam. 
Pawia 21 m. 3 (WO 1906 str. 28)

Bujalski Jan, ppor. rez. (LZK)
Bujalski Stanisław, por. piech. (LZK)
Bujnowski Zygmunt, ppor., leg. ofic. rez., karta 

mobil., rozkaz wyjazdu, karta szczepienia, fotografia 
(AM 3014), por. piech. (LZK)

Bukowski Romuald, pchor. (LZK)
Bukowy......, kpt. lekarz (LZK)
Bulicz Kazimierz, ppor. piech. (LZK)
Bulik Piotr, ppor. art. (LZK)
Bullo....., (Bułło ?), (Butto ?) por. (LZK)
Bułat Aleksander, Bulaj — ppor., leg. ofic., karta 

szczep. 2711 (AM 2111), Bułat (Butaj) — (WO 2111 
str. 33)

Bułczak......, przodownik P.P. (LZK)
Buniakowski Bronisław, por., ofic. ks. wojsk., leg. 

urzędn. (AM 1529), por. piech. 1903 (LZK)
Burakowski Józef Władysław, ppor., ur. 18.3.99 

(AM 597) 
Burakowski Marceli, kpt. (LZK).
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Burakowski Michał, ppor., ur. 21.4.12, karta szczep. 
3516, znak tożs., część legit. (AM 1450), ur. 25.4.12 (WO 
1450 str. 18), ppor. (LZK)

Burba Józef, ppor. art. (LZK)
Burczak Kazimierz, płk. dypl. (LZK)
Burdajewicz Mieczysław, por. (LZK), pocztówka 

z nadawcą: M. Burdajewicz, Moschen, Kreis Schrimm, 
Muehlenstr. 20, list (AM 175)

Burdziński Jerzy Jan, ppor., ur. 11.6.910, leg Zw. 
Ofic. Rez., notatnik (AM 2117), ppor. (LZK)

Burhardt Mieczysław, kpt. aud. (LZK)
Burhardt Stanisław, kpt, rez., Wilno, 3 bat. sap. (LZK)
Burka Józef, dowód osob. (AM 323)
Burkacki Kazimierz, Kusman (imię), por., pocztów-

ka (AM 44), Kazimierz (WO str. 5)
Burkacki Jan, por. rez. (LZK)
Burowski Romuald, pchor kaw. (LZK)
Bursa Wojciech, oficer, leg. ofic., 2 pocztówki, list 

(AM 2159), Burza kpt., ur. 23.6.95 Bukowsko, szereg 
zaśw. wojsk., legit. Legionów Polskich (WO str. 45 oraz 
2159 str. 34), (bez imienia) kpt. art. (LZK), Bursa — ur. 
23.4.95, kpt. art. (RO. 32 str. 185) 

Bursa Stanisław, ppor. (LZK)
Bury Dominik, ppor. art. (LZK)
Bury Franciszek Marian, ppor., ur. 18.9 ... (?), ks. 

wojsk., leg. urz. państw. (nieczytelna), 3 pisma urzędowe 
(AM 837), ur. 1908 (WO str. 11), ppor. art. (LZK), ur. 
18.9.05, ppor. (ROR. 34 str. 80)

Burzyński Józef, ppor. lotn., listy, fotografie, od-
znaka pułkowa (AM 3437), (LZK)

Busiakiewicz Apoloniusz, kpt. KOP., 1896, s. Łuka-
sza i Doroty (LZK)

Butkiewicz Aleksander, ppor., leg. ofic., karta 
szczep., kwit depozyt. (AM 2288), ppor. piech. (LZK)

Butkiewicz Ignacy, Budkiewicz — świad. przynal. 
państw., rozkaz likw., odznaka pułkowa (AM 2901), 
odznaka 22 p.p. (WO 2901), Butkiewicz — kpt. (LZK), 
Butkiewicz — ur. 15.2.95 kpt. (RO. 32 str. 72)

Butkiewicz Józef, cywilny, karta na pobieranie 
bezpłatnych obiadów w Gospodzie Federacji Obroń-
ców Ojczyzny (AM 1643 i WO 1643 str. 21)

Butkiewicz Wincenty, ppor. art. 1905 (LZK)
Butwiłło Bogusław, kpt. (LZK)
Butwiłło Witold, w mundurze, leg. ofic. na nazwi-

sko Bupwillo Witold, kapitan, 2 koperty na nazwisko: 
Radziszewski Leonard (AM 3782), kpt. (LZK)

Bużyński....., por., część leg. urzędn., 1 krzyżyk 
(AM 1890)

Buerer......, ppor. inż. (LZK)
Bychowiec Jan, kpt. (LZK)
Bychowiec Jerzy, Bychowicz — syn Michała, kpt., 

3 pocztówki, legit. ofic. na nazwisko Świderski Tadeusz 
(AM 4106), Bychowiec — kpt. piech (LZK)

Byczkowski Mikołaj, ppłk., dowód osob., różne 
pisma, wizytówka, nożyczki do paznokci (AM 292), 

ppłk. st. sp. (LZK) 
Bylina Aleksander, vide Ronowski, Dr ppłk., przy 

zwłokach tych znaleziono m.in. znak tożsamości na 
nazwisko Bylina Aleksander, płk. lek., ur. 3.4. 75 (AM 
997), (WO 941 str. 13)

Bynkowski Kazimierz, w mundurze, leg. ofic., list 
(AM 1367), Bankowski (WO 1367 str. 17)

Byszewski Tomasz, dr kpt. (LZK)
Bzowski Jerzy, por. rez., 1903 (LZK)
Cabanowski Mieczysław, por., 1901, s. Wacława 

i Józefy, 2 p. uł., Suwałki (LZK)
Cakoliński Karol, (WO 1439 str. 45)
Cala Julian, ppor., leg ofic. rez., wizytówki (AM 

3083), Cała — (LZK)
Całka....., dr por.-lekarz (LZK)
Car Władysław, kpt., leg. ofic., karta szczep., karta 

na broń, 1 obrączka ślubna (AM 3156)
Cebo Kazimierz, w mundurze, wizytówki z nazwi-

skiem: Cebo Kazimierz, na odwrocie adres: Antoni 
Cebo, Niwka koło Mysłowic, ul. Mickiewicza 1 m. 10 
(AM 2411)

Ceimer Robert Karol, syn Hermana, ppor., 6 listów 
z adresem: Władysław Ceimer, Warszawa, ul. Jana Ka-
zimierza 1 m. 5 (AM 2470), ppor. 1908, 44 p.p., Chełm 
(LZK)

Celski......, ppor. (LZK)
Cendro Wincenty Witold, rtm., leg. i Krzyż Virtu-

ti Militari, karta szczep. 1811, ofic. legit., papierośnica 
„Warszawa — październik 1932, monogram CW, 1 ks. 
oszcz. PKO. na jego nazwisko, 1 protokół, dekret na 
nazwisko Symonowicz Władysław 1528, wystawiony 
1.5.35 (AM 996), Cendor (WO 940 str. 13), Cendro Wi-
told — mjr (rtm.) 1895, 25 p. uł. (LZK)

Cepil Wacław, ppor., 20 p. uł (LZK)
Cerecota Wacław, kpt., lot. Baon Szk. Lotn. (LZK)
Certowicz Jan, ppłk. lek., części dowodu osob., 

świad. szczep. 3990, cygarniczka, cwikier (AM 472)
Chaciński Jan, Chachianki — ppor., pocztówki 

z nadawcą: Chachińska Z., Kutno (AM 3940)
Chadt Andrzej, w mundurze, 1 list (AM 3354)
Chaiński Leon, ppor. piech. (LZK)
Chajeński Włodzimierz, ppor. art. 1881 (LZK)
Chajęcki Włodzimierz, dr kpt., karta mobil., wizy-

tówka, grzebień, nożyczki, listy, 1 medalik, naramiennik 
bez odznak, (AM 381) Charjecki (WO str. 7), Chajęcki 
(bez imienia) dr kpt. (LZK)

Chałaciński Konstanty, ppor. (LZK-S)
Chamski Antoni Zbigniew, por. 1911, s. Adama 

i Reginy, 10 p. kaw. (LZK)
Chaniewski Henryk, ppor., kalend. kieszonkowy, 

karta szczep., odcinek pocztowy ze stemplem „Horyń 
2.6.39“ i nazwiskiem Chaniewski Henryk, różne kart-
ki (AM 463)

Charbuziński......, ppor. rez., Urząd Skarbowy Lu-
bartów (LZK)

1948
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Charkiw Piotr, Charkow — ppor., leg. urzędn., 
pocztówki, fotografia (AM 3823), Charków (bez imie-
nia) — ppor. rez., nauczyciel (LZK), Charkiw Piotr 
Jan, ur. 29.6.07, ppor. (ROR. 34 str. 88).

Chat Zenon, ppor., rozkaz stawienia się, leg. ofic. 
rez., karta jazdy, karta szczepienia (AM 3631)

Chądzyński Bronisław, w mundurze, 1 list, meda-
lik z łańcuszkiem (AM 3793)

Chełchowski Tadeusz, por. łączn. (LZK)
Chełkowski Ludwik, kpt., 1900, s. Ludwika i Teo-

fili, radiotelegraf (LZK)
Chiberski Władysław, ppor., 2 listy, łańcuszek do 

zegarka, 1 odznaka (AM 1437), (LZK)
Chiliński Piotr, (bez imienia), por., karta szcze-

pienia (AM 2892), Piotr, por. piech., syn Piotra, KOP. 
Stołpce (LZK) 

Chimenchik Grzegorz, (LZK)
Chirkowski Jan, por. dr (LZK)
Chirkowski Stanisław, pchor. sap. (LZK)
Chlebny Czesław, ppor., części dowodu osob., list, 

karta szczep. (AM 1684)
Chludziński Czesław, por. 1905 (LZ. K-S)
Chludziński Włodzimierz Józef, w mundurze, 

zaśw. Związku Adwokatów, różne wizytówki, metryka 
ślubu (AM 3672), (bez imienia) ppor art. (LZK)

Chłopicki Stanisław, 7 pocztówek z nadawcą: 
Chłopicka — Warszawa, ul. Kaliska 17 (WO 929 str. 
13), ur. 1893, s. Mariana i Felicji, Modlin (LZK)

Chmielewski Julian, przod. P.P. (LZK)
Chmielewski Kazimierz, kpt. lotn., leg. ofic., karta 

na broń, karta mobil., różne wojskowe rozkazy, 2 od-
znaki lotnicze, 2 listy z nazwiskiem Irena Schmidt 
— Lwów, ul. Bułgarska 1, adresowany do: Edward 
Schmidt, Kozielsk (AM 1776), (WO 1776 str. 25)

Chmielewski Stanisław, ppor. 1904, Racławice, 
pow. Miechów, 45 p. strz. k. (LZK), ppor., ks. wojsk., 
wyciąg z Zarządu Miejskiego (AM 1176), (WO 1046)

Chmielewski Tadeusz, rtm. (LZK)
Chmielewski Witold, ppłk., burmistrz m. Klecka 

(LZK) 
Chmielewski Władysław, ppłk. (LZK)
Chmieliński Witold, w mundurze, legit. P.C.K. 

1937, karta szczep., kalend. kieszonkowy (AM 2161), 
chorąży 45. p.s.k. (LZK) 

Chmielnicki......, ppor. lek (LZK)
Chmielowicz Franciszek, w mundurze, inż. ur. 

13.11.09, ks. oszcz. PKO., karta na broń (AM 3591)
Chmielowiec......, ppor. (LZK)
Chmielowski Juliusz, w mundurze, leg. Krzyża 

Virtuti Militari, medalik (AM 991), rtm. kaw. (LZK)
Chochlewicz Jan, ppor. rez., 1904, s. Stanisława 

i Julii, 44 p.p. (LZK)
Chociłowski Władysław, oficer, leg. ofic. rez. (AM 

2975)
Choczner Wiktor, ppor. posp. r. 1893 (LZK)

Chodakiewicz Symeon Kazimierz, ppor. ur. 18.2.900 
w Babince, różne świad. szkolne, 1 pocztówka (AM 
1109), Kodakiewicz, ur. w Rabince (WO 1002 str. 14)

Chodań Tadeusz Stanisław, ppor. ur. 19.9.14 
w Grybowie, leg. Szkoły Ofic., dowód osob., leg. Od-
znaki Strzeleckiej, łańcuszek, list (AM 2846)

Chodkowski Józef, Chotkowski — ppor. ur. 14.3.04 
Działyń, świad. szk., 1 list. Krzyż Zasługi, medalik 
z łańcuszkiem (AM 2832), Chodkowski — ur. 14.3.04, 
ppor. (ROR. 34 str. 61)

Chodkowski Karol, por. lek. 1907, s. Antoniego, 
docent Uniw. Warsz., (LZK)

Chodkowski Stanisław, oficer, leg. ofic. rez., leg. 
urzędn., 1 list (AM 2943)

Chodoń Tadeusz, ppor. (LZK)
Chodorowski Bronisław, ppor. lek. wet. (LZK)
Chodorowski Józef, w mundurze, karta szczep. 

2232 (AM 3572)
Chodorowski Stanisław, mjr rez., ur. 16.12.87, 

zam. Białystok, ks. oszcz. PKO, okulary (AM 3434)
Chodorowski Władysław, mjr (LZK)
Choiner Jan, por. (LZK)
Chojecki Edmund, Chojęcki — mjr, leg. ofic., 

3 pocztówki, leg. Virtuti Militari, 2 listy, 1 pugilares 
(AM 480), Chojeński (WO str. 7), Chojecki mjr kaw., 
Rej. Insp. Koni Łuck (LZK), Chojecki — ur. 18.3.92, 
mjr (VM. 5 kl.) (RO. 32 str. 145)

Chojnacki Leon, w mundurze, karta szczep. 1207, 
część koperty „Warszawa 17.1.40“ (AM 963), (WO 922 
str. 12)

Chojnacki Wienczysław, Mieczysław, kpt. ur. 
17.9.98, ks. oszcz. PKO., złota moneta 20-dolarowa (AM 
655), Wieńczysław lub Mieczysław (WO str. 9), Wien-
czysław kpt., s. Stanisława (LZK), Wienczysław Bohdan 
ur. 16.9.98, por. (RO. 32 str. 281) 

Chojnowski Jan (LZK)
Cholewiak Władysław, ppor., kwit kasowy, karta 

szczep., 1 list (AM 3237), ppor. rez., s. Józefa (LZK)
Cholewicki Stanisław, kpt., karta szczep., wizy-

tówka (AM 4075), ur. 1893 (LZK)
Chołowiecki Rudolf, oficer, Korpus W, 2 listy tele-

graficzne, z Baranowicz: „Odpisz jak Ci się wiedzie. Wy-
słałam pieniądze, Żona“, telegram z Gorodeja z 2 lutego: 
„Jesteśmy zdrowi .... Michalina i dzieci mieszkają u Stefy 
Olechowskiej. Wanda“, pocztówka z adresem: Chołowiec-
ka Gorodaja, pow. Baranowicze: „Dwa telegramy otrzy-
małem. Cieszę się bardzo. List wysłałem. Zdrów Całuję. 
Chołowiecki“ (AM 185), ppor. lat 53, syn Michała (LZK)

Chołowski Tadeusz, ppor., leg. ofic., leg. Krzyża 
Wojennego (AM 2500)

Chomicki Ludwik, Antoni, kpt., karta szczep., ko-
perta oraz pokwitowanie Kolej. Kasy Chorych w Lu-
blinie (WO str. 3), kpt. lek. (LZK)

Chomicz Ostapiej, ppor. art., 1915 (LZK)
Chomin Władysław, ppor. (LZK)
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Choromański……, ppor. (LZK)
Choroszewski Władysław, Choronewski — w mun-

durze, leg. ofic. rez., pocztówka, leg. urzędn. (AM 2375), 
ppor. rez. 78 p.p., zam. w powiecie Nowogródzkim, 
aresztowany w 1940 r. (LZK) 

Choroszucha Józef, (?) inż., w mundurze, ur. 21.3.98 
w Rudnicy, zam. Choszczówka, ks. oszcz. PKO., (AM 
2469), por. inż. (LZK)

Choynowski Jan, w mundurze, 1 list z nadawcą: 
Antoni Choynowski, Kraków, ul. Długa 54 (AM 3713)

Chromik Walerian, ppor. (LZK)
Chrostowski Tadeusz, w mundurze, pocztówka, 

koperta, różaniec (AM 513), ppor. art. ur. 1899 (LŻK)
Chróścielewski Stanisław, kpt., pocztówki, kwit, 

wizytówki, notatnik (AM 2145), ur. 1891, kwatermistrz 
3. Baonu Panc. (LZK)

Chruszczewski......, rtm. st. sp. (LZK)
Chrzanowski......, por. dr, docent Uniw. Wileńskiego 

(LZK)
Chrzanowski......, ppor. (LZK)
Chrzanowski Bogdan, por., 1900 (LZK)
Chrzanowski Edmund, ppor. ur. 23.7.191 ... (?), leg. 

Aeroklubu, list, pocztówki z nadawcą: Róża Minejko, 
Warszawa, odznaka pułkowa

Chrzanowski Lubomir, rtm. (LZK)
Chrzanowski Mirosław, kpt. (LZK)
Chudyba......, ppor. (LZK)
Chudzicki Antoni, ppor., leg. ofic. rez., leg. urzędn., 

pocztówki, karta szczepienia, papierośnica (AM 3290), 
ur. 1900 (LZK) 

Chudzikiewicz Wiktor, Chudykiewicz — w mundu-
rze, karta szczep. 3520, kwit depozytowy, listy i pocz-
tówki (AM 3057), Chudzikiewicz — por. (LZK), Chu-
dzikiewicz — ur. 18.12.900 por. (ROR. 34 str. 30)

Chutlewski Antoni, w mundurze, 2 kartki kasowe, 
1 kwit Zw. Ofic., odcinek pocztowy, 2 medaliki (AM 
2844)

Chwaściszewski Jan, st. wachm. rez., umysłowo cho-
ry (LZK) 

Chworoszewski Władysław, por. (LZK)
Chyliński....., por. piech., 1905-6, 1. Komp. Baon 

Stołpcę (LZK)
Chyliński Stefan, ppor., (LZK)
Cianciara Jan, ppor. (LZK)
Cichoblaziński Zbigniew, (LZK)
Cichobrzyński Zbigniew, ppor. (AM 3225)
Cichocki Herman, ppor. inż., 1909, inż. chemik (LZK)
Cichocki Hieronim, ppor., leg. szkolna, 2 fotogra-

fie (AM 579) 
Cichocki Jan, mjr piech. (LZK)
Cichowicz Mikołaj, ks. kpt., kapelan (LZK)
Ciekota Władysław, (LZK), Ciekot — w mundu-

rze, ur. 7.12.07, Czuryty, pow. Siedlce, dr med., dowód 
osob., wizytówka, kartą szczep., 3 listy (AM 729)

Ciemnoczołowski Edmund, (?), por., leg. sportowa, 

plakieta, medalik (AM 3563), ur. 8.10.02, ppor. (ROR. 
34 str. 55)

Ciemny Stanisław, kpt. lek. (LZK)
Ciepielowski Marceli, w mundurze, pocztówki 

z nadawcą: Alina Ciepielowska, Warszawa, ul. Marien-
stadt 6 m. 3, 3 fotografie kobiece (AM 2613)

Cieplak Witalis, ppor., s. Aleksandra i Stefanii (AM 
559) Ciepluch Wincenty, w mundurze, leg. urzędn. (AM 
4034), ppor., 1907, s. Stanisława i Franciszki (LZK)

Ciepły Józef, ppor., leg. ofic. rez., dowód osob., list 
(AM 2875), ur. 22.11.02 (WO 2875 str. 14)

Ciesielski Czesław Jan, ppor., ur. 12.7.01, leg. ofic. 
rez., karta zwolnienia z wojska, Krzyż Walecznych, 
medalik, odznaka pułkowa (AM 3826)

Ciesielski Stanisław, ppor. piech., 1913 (LZK)
Ciesielski Stefan, ppor. (LZK), ppor., pocztówki 

z nadawcą: Tartak Laski, poczta Hirschek, pow. Kem-
pen, Warthegau, karta szczepienia (AM 3690)

Ciesielski Tadeusz, por. lot., CWL. II. (LZK), por. lot., 
paszport, leg. sportowa, rozkaz wyjazdu, leg. ofic., pocz-
tówki, prawo jazdy, fotografie, zaświadczenie (AM 3024)

Ciesiński Zbigniew, ppor. (LZK)
Ciesiński Zdzisław, ppor. (LZK)
Cieszczyk Marian, ppor. piech., 1907 (LZK)
Cieśla Edward, ppor., lat 41, s. Michała, nauczyciel, 

Białystok (LZK)
Cieśla Jan, ppor. (LZK)
Cieśla Józef, przod. P.P. (LZK)
Cieślewicz Władysław, 1890 (LZK), w mundurze, 

wizytówki, różaniec, medalik (AM 3170)
Cieślicki Antoni, ppor. art. (LZK)
Cieślicki Tadeusz, ppor. art., 1911 z Lubelskiego 

(LZK) 
Cieślik Bolesław, ppor., 1907, 5. Baon Sap. (LZK)
Cieślik Bronisław, 1907 (LZK)
Cieślikowski Henryk, kpt. art., 1900, oficer wyw. 

Plac. SRI, DOK. IX., Siedlce (LZK)
Cieśliński Tadeusz, ppor. (LZK), w mundurze, kar-

ta szczep., 1 list, kwit rosyjski, 5 pocztówek (AM 1761)
Cięciała....., por., 1888, adwokat, Tarnowskie Góry 

(LZK)
Cięciel Stanisław, Cencel — płk., 2 listy, 5 pocztó-

wek, 1 odznaka (AM 3502), Cięciel — płk., dr, 1885, s. 
Jana i Marii, wiceprezes Sądu Woj. (LZK)

Cikowski Edward, nauczyciel, ur. 2.10.97, zam. 
Kraków, ul. Szlak 39 — 2, 250 dol. amer. w portfelu 
zaszyte (AM 1092), (WO 990 str. 14)

Cimek Adam, ur. 1907 (LZK)
Cimek Roman, w mundurze, dowód osob., plakie-

ta, medalik (AM 3107)
Ciołkosz Jan, mjr 75 p.p., dowód osob., wizytówki 

(AM 777), (bez imienia) — mjr (LZK)
Ciosański Bronisław, kpt., ofic. legit., kawałek 

drewna z jego nazwiskiem, ks. do modlenia (AM 
1645), (bez imienia) — kpt., brat majora (LZK)

1948
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Ciosański Józef, mjr, inż. techn. Uzbr. 2 — Dęblin, 
(LZK) 

Ciosiński Zdzisław Józef, ppor., znak tożs., ur. 
28.10.08 (AM 3842)

(Ciąg dalszy nastąpi).
Objaśnienia znaków, oznaczających źródła:
AM. — «Amtliches Material zum Massenmord von Katyń» 

(Urzędowy wykaz niemiecki) z cyfrą, oznaczającą poz. rej. zwłok.
WO. — Wykaz ofiar — członków b. Armii Polskiej, zamordo-

wanych przez bolszewików w Katyniu (sporządzony przez Polaków 
obecnych przy ekshumacji zwłok w Katyniu) z cyfrą oznaczającą 
poz. rej. zwłok, względnie ze stronicą wykazu tego.

LZ. — Lista zaginionych jeńców z obozów rosyjskich (sporzą-
dzona przez Biuro Opieki nad Rodzinami Wojsk. D-twa Polskich 

Sił Zbr. w ZSRR., względnie przez Biuro Pomocy Rodzinom Wojsk. 
D-twa Wojsk Polskich na Śr. Wschodzie) z literą oznaczającą obóz, 
w którym dany jeniec miał przebywać: K. — Kozielsk, O. — Ostasz-
ków, S. — Starobielsk. Są informacje, wedle których dany jeniec był 
kolejno w dwóch wzgl. trzech obozach.

RO. 32 — Rocznik Oficerski Biura Pers. MSWojsk. — wyd. War-
szawa 1932.

ROR. 34 — Rocznik Oficerski Rezerwy Biura Pers MSWojsk. — 
wyd. Warszawa 1934 r.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1948, nr 43  
z 23 października, s. 3-4.

Kinasiewicz Julian, mjr lek. wet. (LZ.K-S)
Kinderman Alojzy, ppor., leg. wojsk., wizytówki, 

karta szczep., 2 odznaki (AM 508)
Kindt Gustaw Rudolf Jan, (LZK), ppor., ur. 21.2.11 

w Radomiu, prawo jazdy, dowód osob., ks. czł. Touring 
Clubu, rzeźbiona fajka, karta mob., karta szczep. 3886, 
pocztówki z nadawcą: Zofia Kindt, Warszawa, ul. Fa-
łata 2 m. 53 (AM 443)

Kirste Kazimierz Józef, Kirschte — ppor., leg. 
ofic., karta szczepienia 2670, 4 pocztówki, fotografie 
(AM 2036), Kirste vel Kirschte — nadawca pocztó-
wek: Joanna Kirste, Żyrardów (WO 2036 str. 31), Kir-
ste — por., ur. 1911, s. Alfreda i Joanny (LZK) 

Kirszanek Władysław, kpt., leg. ofic., karta szczep. 
3043, list, rysunek ołówkowy (AM 2195), (LZK)

Kiselka Jan, pchor. panc. (LZK)
Kiser Jan Czesław, Czesław — por., 3 listy, pocz-

tówka, mapka z Kozielskiem (rysunek własny), (AM 
1773), ppor. kaw., ur. 1903, (LZS), Jan Czesław, ur. 
23.2.03 por. (ROR. 34 str. 122) 

Kisiel......, mjr kaw. (LZK)
Kisiel Stanisław, Kisil — por., leg. ofic. rez., karta 

mob., karta szczep., list, różaniec (AM 3338), Kisiel — 
por. dr (LZK) 

Kisielewicz Julian, pchor. plut. (LZK)
Kismanowski Jerzy, w mundurze, karta szczep., 

4 pocztówki, odznaka (AM 3509)
Kistelski Bolesław, por., pocztówka (AM 153), (bez 

imienia), por. (LZK)
Kiszka Jan, por., ks. wojsk., pismo urzędowe, pocz-

tówki, fotografie (AM 1830), umowa najmu między 
Janem i Heleną Kiszka, a Pawłem Smierna w Cieszynie 
(WO 1830 str. 26), por. (LZK)

Kiszyński Stanisław, mjr dypl. int. (LZ.K-S)

Kitlas Wincenty, kpt., w ubraniu cywilnym, leg. 
ofic., ks. oszcz. PKO., dowód osob., leg. urzędn., świad. 
lek. (AM 3112), kpt. mar. rez., 1887, s. Jana i Anny (LZK)

Kiziel Wilhelm, mjr, 2 pocztówki (AM 3456)
Kiwała Kazimierz, ppłk. (LZK)
Klaczyński Bolesław, por. piech. (LZK)
Klaczyński Michał, por., pocztówki, list, (AM 

2365), syn Władysława, nadawca pocztówki: Halina 
Jasińska, Białystok, ul. Kraszewskiego (WO 2365 str. 
39), por. (LZK)

Klapacz Czesław, ppor. art. (LZK)
Klarner Józef, dr med. (LZK)
Klarner Witold, por. (LZK), por.. Warszawa, ur. 

1902, znak tożs., notatnik, listy, 1 odznaka pułkowa 
(AM1112), (WO 1004 str. 14)

Klawe Zbigniew, oficer (LZK)
Klebuszewicz Julian, w mundurze, 6 pocztówek, 

karta z zapiskami, (AM 3736)
Klein Edward, por. (LZK)
Klein Franciszek, ppłk. (LZK)
Klein Jan, ppłk., 5 listów, pocztówka, fotografia, 

okulary (AM 998), (WO 942 str. 13)
Kleinert Mieczysław, por., 1899 (LZK)
Klejn......, por. (LZK)
Klemp Franciszek, por. (LZK)
Klenowski Stanisław, st. przód. P.P. (LZK)
Klepacki Adolf, oficer 1909 (LZK)
Klepacki Stanisław, plut. (LZ.K-S)
Klepacki Zdzisław, ppor. 1912, 52 p.p. (LZK)
Klepacz Antoni, kpt. (LZ.K-0)
Klepacz Czesław, kpt. (LZK)
Klimczuk Sławomir, ppor. (LZ.K-S)
Klimczyk Antoni, ppor., ur. 1907, znak tożs., mies. 

karta jazdy(AM 2127)
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Klimowicz Sergiusz, por., zam. w Zelwie Leśnic-
ku, prawo jazdy, znak tożs., 3 pocztówki, 6 fotografii 
(AM 207)

Klinge Marian, 1905 (LZK), ppor. lek., znak tożs., 
ur. 19.12.05, medalik (AM 3745)

Klinger....., (LZK)
Kliński......, kpt. (LZK)
Kliś Stanisław, por. (LZ.K-S)
Klose Bernard, w mundurze, dowód osob., karta na 

broń, wizytówki, leg. odznacz., legit. (AM 2909), Kłos 
(WO 2909 str. 55) 

Klucz Władysław, mjr, karta szczep. 3298, karta 
na broń (AM 1041), Franciszek — mjr, (LZK), Włady-
sław, ur. 27.7.97, (RO. 32 str. 60)

Kluczyński Wawrzyniec Bohdan, ppor., ur. 1912, 
ks. wojsk., list, dyplom doktorski — prawnik (AM 562)

Kluk Stanisław, kpt. (LZK)
Klus Władysław, pchor. art. (LZK)
Kluza Bronisław, w mundurze, leg. urzędn., karta 

szczep. 1410, 2 listy pocztówka (AM 2748)
Kłaczyński Bolesław, por. rez. (LZK)
Kłobukowski....., kpt. (LZK)
Kłopotowski Stanisław, ppor. art. (LZK), w mun-

durze, karta szczep., 1 list (AM 1924), ofic. rez., pocz-
tówka, ks. wojsk. (WO 2409 str. 45)

Kłopotowski Stefan, w mundurze, karta szczep, 
legit. odznacz., medalik z łańc. (AM 2410), ppor. art. 
(LZK)

Kłosowiak Jan Franciszek, ppor., ur. 2.6.09 
w Warszawie, dypl. rolnik, dowód osob., karta szczep, 
2866, zaświadczenie, medalik z łańc. (AM 2662), 1909, 
s. Jana i Stefanii, 23 p.p. (LZK) 

Kłosowicz Kazimierz, Klosowicz — ppor., inż., ks. 
upos., list, leg. urzędn., Zarządu m. Włocławek, wizy-
tówka, odznaka 2 p. leg. (AM 744), Kłonowicz (WO 
str. 10)

Kłuido Stanisław, ppor. (LZK)
Kmiecik Antoni, przód. P.P. (LZK)
Kmiecik Mieczysław Stanisław, ppor., ur. 3.1.911, 

leg. osob., leg. urzędn. państw., karta szczep. 2005 
(WO str. 19)

Kmieć Tadeusz, Kniec — por., ks. upos., (3 legit., 
medalik, odznaczenie wojenne, fotografie (AM 643), 
Kmieć — (WO str. 9), Kmieć — ppor., 1901, s. Włady-
sława i Marii (LZK)

Kmita Czesław, ppor. (LZK)
Knapik Kazimierz, mjr (LZ.K-S)
Knauff Aleksander, w mundurze, 5 pocztówek, 

karta szczep. 3745, 1 odznaka pułkowa (AM 1263), 
(WO 1105 str. 16) 

Knobloch Ludwik, kpt. st. sp. (LZK)
Knopp Cezary, por. (ppor.), (LZK), por., leg. urzędn., 

państw., luźne notatki, rysunek ołówkowy (głowa męż-
czyzny), kartka z adresem: Krystyna Knopp, Warsza-
wa, ul. Podskarbińska 8, (AM 984), (WO 935 str. 13)

Knothe Adam, por. (LZK)
Knotlic....., por. (LZK)
Knychalski Marian Wiktor, w mundurze, wizy-

tówka: Knychalski Marian Wiktor (AM 1712), ppor. 
pil. (LZK), ur. 3.10.07 (ROR. 34 str. 161)

Koba Izydor, Kobamczydor......, por., leg. ofic., 2 kar-
ty na broń, karta polowania, pocztówki (AM 3935).

Kobos Eugeniusz, ppor. lek., świad. szk., dyplom 
lekarski, metryka ślubu, karta mob., list, fotografie, od-
znaka pułkowa (AM 2849), dr med., 1914, s. Henryka 
i Marianny, Wojsk. Szpital (LZK)

Kobusiewicz Aleksander, por., ks. upos., 4 pocztów-
ki, fotografie, kalend. kiesz. (AM 606), ppor. rez. (LZK)

Kobylański....., kpt. (balony) (LZK)
Kobylecki Jerzy, ppor., ks. ofic., dzienniczek, 

wizytówki, medalik z łańc., karta szczep. 2551 (AM 
1198), Kobylewski — (WO 1063 str. 15)

Kobyliński Jan, ppor., ur. 1898, karta mob., wizy-
tówka, 2 karty mob., medalik z łańc. (AM 3321), por. 
(ppor.) (LZK)

Kobyliński Józef, inż. ppor., ur. 22.3.07, leg. ofic. 
rez., dowód osob., karta na broń, wizytówki, rozkaz 
wyjazdu, medalik (AM 2896)

Kobyliński Michał, por., leg. urzędn. państw., fo-
tografie, pocztówka (AM 1317), Kobsiński (WO 1317 
str. 16)

Kobza Kazimierz, Kobeza (?) por., mieś. karta jaz-
dy, leg. urzędn. państw.; ks. ofic. (AM 1215), (WO 1075 
str. 15), Kobza ur. 15.8.98, por. (ROR. 34 str. 140)

Kocela Franciszek, por., leg. czł. ZOR., zaśw. 
z 3 p.p., odcinek pocztowy, odznaka Zw. Naucz. (AM 
3583)

Kocewicz Tadeusz, ppor. wet. (LZK)
Kochański......, por. szwol. (LZ.S-K)
Kochloeffel Rudolf, kpt. lek., list, prawo, jazdy, 

2 pisma (AM 1710), (LZK)
Kociatkiewicz Kazimierz, w mundurze, leg. 

urzędn, list, pocztówki, 2 pisma handlowe (AM 3203), 
kpt. KOP., 1900, s. Kazimierza i Agnieszki, Jasło 
(LZK)

Kociubski Paweł, dr mjr, leg. ofic., 2 pocztówki, 
list, wizytówka (AM 3464), mjr lek. 1886, s. Michała 
i Tekli (LZK) 

Koczorowski Stanisław, ppor. (LZK)
Koczuj Adam, (WO 864 str. 12)
Kodymowski, Stanisław, Marian, ppor., ks. ofic., 

leg. urz. państw., karta szczep. 1260, list z Kozielska 
do jego żony (AM 1079), (WO 984 str. 14), ppor. rez., 
1899, 37 p.p. (LZK)

Kodymowski Stanisław Wojciech, w mundurze, 
leg. Krzyża Woj., 2 srebrne papierośnice z dedykacją, 
medalik z łańc. (AM 1248), Kodynowski — (WO 1099 
str. 15)

Kodzałkowski Stanisław, (?) cywilny, pocztówka, 
list, plakieta (AM 3429)

1948
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Koenner Edward, Kocuner — sędzia w Katowi-
cach, ppor., leg. urz. dowód osob., leg. ZOR. (AM 2038), 
Koenner Edward Antoni — pismo Starostwa Grodzkie-
go w Katowicach (WO 2038 str. 31), Koenner Edward 
Antoni Franciszek — ur. 5.2.01, ppor. (ROR. 34 str. 63)

Kofluk Jan, por., ur. 25.5.85, dowódo osob., karta 
mob., karta szczep., wizytówki (AM 2967)

Kogut Adam, kpt., (Bryg. Panc.), znak tożs., grze-
byk (AM 809), (bez imienia) — kpt. (LZK)

Kohmann Zygmunt, 1882, s. Józefa i Tekli (LZK)
Kohótek Józef, por. zawodowy (LZK)
Kojder Józef, mjr (LZK)
Kolczyński Mieczysław, por., karta czł., dowód 

osob., karta szczep., list, leg. PCK. (AM 2587)
Kolesiński Paweł, w mundurze, ur. 28.1.902, Biały-

stok, dowód osob., 2 listy (AM 2733)
Koleśniak Leon, w mundurze, leg. urzędn., list, 

plakieta, część metryki urodz. (AM 1558), plakieta pa-
miątkowa złożenia ślubowania młodz. akad. w 1936 r. 
w Częstochowie (WO 1558 str, 44), ppor. piech. (LZK)

Kolisko Tadeusz, mjr lek. (LZK)
Kohlmann Waldemar, ppor. piech. (LZK), Kol-

mann — ppor., karta szczep. 334 (AM 1416)
Koluszko Marian, kpt. (LZK)
Kołakowski Władysław, por. (LZ.S-K)
Kołodziej Julian, por. (LZK)
Kołodziejczak Wacław, ur. 18.5.97, dowód osob., 

metryka urodz. w jęz. niem., 3 obligacje, metryka ślubu, 
blok notesowy, list hipoteczny (AM 224), kpt. (LZK)

Kołodziejczyk....., podoficer rez. 3 p. lot., Warsza-
wa (LZK)

Kołodziejczyk Stanisław, w mundurze, leg. urzędn., 
prawo jazdy, listy, wolna karta kolej. 2-ej klasy (AM 
1739), por. lot. (LZK)

Kołosowski Michał, ppor., znak tożs., Baranowi-
cze, 1903 (AM 1236), Kłosowski — (WO 1091 str. 15), 
Kołosowski — ppor. art. (LZK)

Kołowski......, ppor. (LZK)
Kołuzan Antoni, kpt. (LZK)
Kołyszko Paweł, mjr (LZK)
Komac Stanisław, w mundurze, s. Antoniego, no-

tatnik z adresami (AM 4086)
Komar Jan, Pol. Państw. (LZK)
Komar Stanisław, ppor. (LZK)
Komar Stanisław, Korczak Komar Stanisław — 

por., dowód osob., legit. urzędn., wizytówka, karta 
szczep., fotografie, medalik, leg. ofic. rez. (AM 3547)

Komarnicki Jan, kpt. piech. (LZK)
Komorowicz Wacław, ppor. rez., zmarł (LZK)
Komorowski Eugeniusz, rtm., mies. karta na pływal-

nię, karta na broń, rozkaz wyjazdu, karta szczep. 3583, 
2 fotografie (AM 829), (bez imienia) rtm. st. sp. (LZK)

Komorowski Tadeusz, Komrowski — kpt., karta na 
polowanie, karta czł. Ligi Kolon., odznaka strzelecka 
(AM 2166), Komorowski — (WO 2166)

Komplikowicz Bronisław, por. (Koluplikowicz lub 
Komlikowicz) (LZK), Komplikowicz — ur. 4.10.94, 
por. art. (ROR. 34 str. 138)

Komuniecki Michał, Komunicki — inż., w mundu-
rze, leg. urzędn., znak tożs. (AM 1563), zam. Warszawa, 
ul. Odyńca 15 a, tel. 4-20-69, ofic. br. panc. (WO 1563 
str. 44)

Konarzewski Czesław, Konaszewski — cywilny, me-
tryka ślubu, metryka urodz., karta szczep. (AM 2108), 
Konarzewski — (LZK)

Konarzewski Dariusz Wojciech, dowód osob., sta-
ła karta jazdy, 3 weksle, 5 listów — z których jeden 
pisany przez niego w Kozielsku (AM 403)

Konarzewski Tadeusz, ppor., pocztówki, 2 listy, 
karta szczep. 2497, medalik z łańc. (AM 1725), ur. 
1909 (LZS)

Konaszewski Jan, ppor. art. (LZK)
Kondzierski Włodzimierz, ppor. art. (LZK)
Konecki Bolesław, por. (LZK)
Koniczka......, notatnik z adresem: Helena Koniczka, 

Lissa (Poznań), Rynek Kościelny 2 (AM 122)
Konieczka Edward, kpt., dowód osob., list, od-

znaka wojsk panc., medalik, prawo jazdy (AM 739), 
Komiczka — ur. 1909 (LZK), Konieczka, ur. 11.10.09 
(RO. 32 str. 131)

Konieczny Wojciech, por., leg. ofic., prawo jazdy, 
karta szczep. 748, kartka, różaniec, 2 pocztówki, nie-
miecki paszport wojskowy (AM 2017), s. Szczepana, 
zam. Gniezno, ul. Kalińskiego 15/5, por. art. (WO str. 
19/20)

Koniuszewski Józef, ur. 11.4.07, zam. Kraków, ul. 
gen Bema 4, ks. oszcz. PKO., listy (AM 1093), Kraków, 
ul. Fenna 4 (WO 991 str. 14), por. 1907 (LZK)

Konkolewski Antoni, por. dowód osob., przepust-
ka, medalik z łańcuszkiem (AM 1065), (WO 975 str. 13)

Konopacki Stanisław, kpt., ur. 17.1.85 w Wielu-
niu, zam. Warszawa, Aleje Jerozol. 9, dowód osob., 
pocztówka, ks. oszcz. PKO., 2 pisma MSWojsk, ks. 
Kasy Oszcz., 3 wizytówki, naramiennik bez oznak 
(AM 312)

Konopka....., piech. — PKU., (Lwów (LZK)
Konopka Józef Marian, Józef — mjr, inż., wi-

zytówka, karta szczepienia, 1 pismo (AM 4116), mjr 
piech. 1884, s. Tadeusza i Jadwigi (LZK)

Konopka Stanisław, ppor., leg. ofic. rez., karta czł., 
pocztówka (AM 2538), ppor. ur. 1901, s. Mateusza 
i Antoniny (LZK) 

Konopka Zdzisław Marian, kpt., leg. ofic., leg. 
urzędn. (AM 3528)

Konopiński Alfons, por. lek., dr, 1905, s. Bronisła-
wa i Marii (LZK)

Konoplicki Jan, kpt. art., szczegółów brak (WO str. 
9), (LZK) 

Konstanty Antoni, rtm. (LZK)
Kontrym Bolesław, ppor. rez. (LZK)
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Kończak Sylwester, ppor., leg. urz. państw., kwit, 
kartka z notatką ołówkową: „W razie mojej śmierci 
zawiadomić Kończaka Józefa, Lipa, poczta Sokolec, 
pow. Chodzież” (AM 536), por., ur. 1903 (LZK)

Kopacz Bohdan, pchor. piech. (LZK)
Kopczyński Stefan, por., przepustka, dowód osob., 

karta szczep. (AM 3914)
Kopaliński Franciszek, ppor. (LZK)
Kopaliński Wacław, ppor. (LZK)
Kopczeński Władysław, ppor. (LZK)
Kopecki Tadeusz, ppor. rez. 1903, s. Michała i Bro-

nisławy (LZK)
Kopeć Józef, w mundurze, paszport, karta meldun-

kowa, rachunek (AM 3455)
Kopeć Tadeusz, lat 58 (LZK)
Kopeliński Franciszek, prawo noszenia ubrania 

cywilnego, leg., pocztówka, karta szczep. 1999, znak 
tożs. (AM 2155), Kopyliński (WO 2155 str. 34)

Koperski Tadeusz, ppor., 2 metryki urodz. jego sy-
nów, większa ilość fotografii, wizytówka, łańc. z me-
dalikiem, ks. do modlenia (AM 457)

Kopff Leon, de Kopff Leon, Wiktor, Aleksander — 
kpt. lekarz, leg. ofic. rez., kolej, karta jazdy, wizytów-
ka, pocztówki (AM 4079)

Kopiś Leonard, por., pocztówki (AM 1521), (LZK)
Kopniak Zdzisław Tadeusz, dr, arystent Uniw., 

w mundurze, leg. urzędn. państw., karta szczep. 1504, 
wizytówka, pismo Min. Oświaty (AM 1210), (WO 
1071 str. 15), ppor. rez. (LZK)

Kopras Jan, w mundurze, leg. ofic. (AM 3860), 
(bez imienia) — kpt. gosp. (LZK), ur. 22.12.92, kpt. 
(RO. 32 str. 372) 

Korbanowski Józef, ppor. (LZK)
Korcz Stefan, Korocz — kpt., odcinki pocztowe, 

listy, karta podatkowa Urzędu Skarb. Poznań (AM 
2456), kpt. obs., (LZK) 

Korczak Marian, ppłk. kaw., 1898, s. Józefa i Ma-
rii (LZK) 

Korczak Władysław, ppor. 1910, s. Konstantego 
i Bronisławy, 43 p.p. (LZK)

Kordasiewicz Bronisław, por., pocztówka, 2 listy 
(AM 1954) 

Kordasiewicż Józef, Kordaszewicz — kpt., część 
leg., karta szczep., list (AM 1814), Kordasiewicz — ur. 
3.5.94 (ROR. 34 str. 19)

Kordowski Wacław Wiktor, ppor. ur. 10.3.07, leg. 
ofic. rez., 2 kartki z zapiskami, fotografie, różaniec, 
medalik z łańc. (AM 3164)

Kordymowski Stanisław, ppor. (LZK)
Korkiewicz Jan, ppłk. (LZ.S-K)
Kornat Edward Józef, ppor. KOP. (LZK)
Korniłowicz Tadeusz, ppłk. (LZK)
Korobowicz Kazimierz, por. (LZK)
Korolkiewicz Konstanty, mjr dr (LZK), pocztówka 

z nadawcą: Zbigniew Karalkianus, Wilno, Tiltogatwi 

53. naramiennik bez oznak, ks. do modlenia (AM 269), 
dr Krokiewiczius — (WO 269 str. 19)

Korona Franciszek, koperty, wizytówki, (AM 157)
Korotun Włodzimierz, (LZK)
Korowajczyk Leonard, ppor., wizytówki, pocz-

tówki, karta na broń, karta czł. Aeroklubu (AM 3892), 
ppor. (LZK)

Korpal Alojzy, (bez imienia), kpt., pismo z r. 1927, 
ks. oszcz. PKO. na nazwisko Staszkiewicz Henryk, 
karta szczep. 3144, legit., list, różaniec (AM 1644), ks. 
oszcz. PKO. na nazwisko Henryk Stankiewicz (WO 
1644 str. 21), Alojzy — kpt. (LZK) 

Kortmas (lub Kortnias), por. (LZK)
Korzelski Franciszek, (Korzelki) — w mundurze, 

pocztówki i list, różaniec (AM 1564), Korzelski — 
(WO 1564 str. 44), ppor, art. (LZK)

Korzeniowski Izydor, ppor., ur. 4.2.01, znak tożs., 
2 listy, telegram, metryka urodz. (AM 1653), ppor. rez., 
1901, s. Józefa i Marii (LZK)

Korzeniewski Zbigniew, w mundurze, paszport, 
list, notatnik (LZK).

Korzeniowski Zdzisław, ppor. art. (LZK)
Korzenny Włodzimierz, w mundurze (AM 3969), 

ppor. art. (LZK)
Korzon Edmund, ppor. rez. żand. (LZK)
Kosibowicz Władysław, ppor. 1907, s. Józefa i Zofii, 

2 p. strz, podh. (LZK)
Kosiński Karol, lekarz (LZK)
Koschinski Kazimierz, w mundurze, karta szczep., 

pocztówki (AM 3095), możliwe — Kosiński (?)
Kosiński Tomasz, por., ur. 1903 Kamionka Strum., 

znak tożs., leg. ofic. rez., prawo jazdy, medalik (AM 
3084), ppor. art. (LZK) 

Kositowicz......., ppor. lek. (LZK)
Kosmahl Leopold Gustaw (?), ppor., ur. 16.12.03, 

karta mob., karta szczep., dowód osob., wizytówki, 
karta czł. ZOR., notatnik, leg. ofic. rez. (AM 3468)

Kosmala Wacław, ppor. (LZK)
Kosmalski Tadeusz, ppor. san. farm. (LZK)
Kosmalski Zdzisław, por., ur. 17.4.07, zam. Moło-

deczno, leg. ofic., znak tożs., ks. oszcz. PKO., 2 świad. 
szk., 1 odznaka 86 p.p. (AM 2105), por. (LZK)

Kosowski Władysław, w mundurze, 2 pocztówki, 
karta szczepienia (AM 3252)

Kossecki Józef, Kosiecki — kpt., ofic. legit., rozkaz 
wyjazdu, karta szczep. (AM 2130), Kossecki — (WO 
2130), (LZK) 

Kossobudzki Bolesław, Kosobudzki B....ław, kpt., 
s. Jana, 2 listy (AM 2462), Kossobudzki — ppłk. art. 
(LZ - )

Kossowski Jan Mikołaj, Kosowski — kpt., ur. 
6.12.88, ks. ofic., leg. Virtuti Militari (AM 1388), 
Kossowski — ur. 6.12.86 (WO 1388 str. 17), ur. 6.12. 88, 
rtm. (ROR. 34 str. 118)

Kostecki-Rogala Stefan, por. rez. art. (LZK)

1948
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Kostecki Zbigniew, por. mgr. harm., (LZK)
Kostecki Zygmunt, por. mgr. farm. (LZK)
Kosterski Bolesław, por. lek. (LZK)
Kosterski Mieczysław, por., dr med. (LZK)
Kostkiewicz Bolesław, K......, Bolesław, s. Zyg-

munta, 1 fotografia z dedykacją: „Twoja za Tobą tęsk-
niąca żona — 13.2.40, Lwów‘‘, karta szczepienia, list, 
koperta (AM 781), Kostkiewicz — (WO str. 11)

Kostkiewicz Wincenty, ppor. rez. (LZK)
Kostkiewicz Zygmunt, ppłk., dowód osob., karta 

szczep., krzyż Virtuti Militari, krzyżyk z łańc. (złoto) 
— (AM 780), por (WO str. 11), ppłk. ur. 1893, s. Micha-
ła i Antoniny (LZK), ur. 1.4.93 (RO. 32 str. 31)

Kostrzewski Stanisław, ppor., dowód osob., świad. 
szczep. 1418, cwikier, rozmaite zapiski (AM 540)

Kostrzewski Stefan, por., wizytówki (AM 2503)
Kostyra vel Kostrzewski Bolesław, ppor. (LZK) 
Kościukiewicz Walenty, ppor. lek. (LZK), dr, w mun-

durze, leg z fotografią (AM 2555)
Kościółek Zdzisław, ppor. (LZK)
Kośliński Stefan, ofic. rez., ur. 24.9 . . .,(?), s. Fran-

ciszka i Rozalii z Prosińskich, zam. Warszawa, ul. 
Miodowa 7, zaśw. obywatelstwa wydane przez Staro-
stwo Grodzkie Śródm. Warsz. (WO str. 3)

Kotecki Bronisław, por. zawodowy (LZK)
Kotecki Marian, por., leg. urzędn., listy, pocztów-

ki, fotografie (AM 1126), (WO 1014 ptr. 14), (LZK)
Kotecki Władysław, por. zawodowy (LZK)
Kotliński Józef, (LZK)
Kowacz Zbigniew, oficer, znak tożs., (AM 584), 

Kowaczyn — (WO str. 9), Kowacz — ppor. piech. (LZK)
Kowal Aleksander, kpt., s. Grzegorza, karta szczep. 

kartka z zapiskami, odznaka pułkowa, 2 medaliki 
(AM 3167), rtm. (LZK)

Kowalczuk......, por. (LZK)
Kowalczyk Walerian, w mundurze, list (AM 716), 

lub Kowalczyk (WO str. 10)
Kowalczyk Adam, kpt., legit. odznacz., karta pola-

wania (AM 3849), kpt. KOP. (LZK)
Kowalczyk Bronisław, pchor. san. KOP., 1897, 

s. Józefa i Marii (LZK)
Kowalczyk Jan, naucz., w mundurze, ur. 15.3.04 

w Bądzyniu, zam. Labiszyn, ks. oszcz. PKO., metryka 
ślubu, odznaka (AM 2474)

Kowalczyk Mieczysław, w mundurze, 4 pocztówki 
z nadawcą: Jadwiga Kowalczyk, Prądnik Czerwony, 
ul. Legionów 10 — obok Krakowa, list (AM 531)

Kowalczyk Stanisław, ppor., ur. 1910, znak tożs., 
2 wizytówki, 4 pocztówki (AM 3765), ppor. (LZK)

Kowalczyk Tadeusz Ferdynand, oficer, ur. 1908, 
s. Jozefa i Stanisławy (LZK)

Kowalczyk Walerian, ppor. art. (LZK)
Kowalewski Marian, mjr, ur. 1895, ros. zaśw. 

z datą Kozielsk 29.9.39, karta szczep. 2930, rzeźbiona 
cygarniczka, Kozielsk“ (AM 1027, (WO 954 str. 13)

Kowalewski Michał, dowód osob. (AM 144), ppor., 
1908, s. Bohdana i Emilii (LZK)

Kowalewski Stefan, w mundurze, odcinki pocz-
towe, karta szczepienia 1085 (AM 1297), (WO 1124 
str. 16)

Kowalewski Stefan, ppor. lotn. (LZK)
Kowalewski Stefan, por. art. (LZK)
Kowalewski Witold, mjr, pocztówki (AM 2170), 

Kowalski (WO 2170 str. 34), Kowalewski — mjr. (LZK)
Kowalewski Władysław, w mundurze, 2 pocztówki 

z adresem: Kowalewski Władysław, Kozielsk, (AM 
1361), kpt., 18 p.a.l. (LZK-S)

Kowalik Czesław, ppor. prof. chemii, leg. ofic., 
przepustka, wizytówka, kalend. kiesz. (AM 690), 
(LZK)

Kowalik Eugeniusz, por., 1 wyblakła fotografia 
z dedykacją: „Mojemu kochanemu Eugeniuszowi — 
nie zapomnij o mnie“ notatnik (AM 1903), dedykacja 
na fotografii: „Kochanemu Genkowi — aby nie zapo-
mniał, — Maleństwo. Wilno dnia 27.3.39“ (WO 1903 
str. 28)

Kowalkowski Adam Mieczysław, pocztówka 
z nadawcą: Bohdan Kowalkowski, Warszawa, ul. Piusa 
XI Nr 23 m. 5 (AM 134) 

Kowalkowski Bronisław, kpt., legit. ofic., leg Virtuti 
Militari, prawo jazdy wystawione w Baranowiczach, 
karta szczep. 3458, pocztówki, kwit depoz. (AM 2235)

Kowalski Aleksander Marek, w mundurze, metry-
ka ślubu, karta szczep. 2079, list (AM 2129), por. rez., 
1902, s. Józefa i Leokadii (LZK)

Kowalski Bolesław, por. art. (LZK)
Kowalski Ignacy, ppor. rez. żand. (LZK)
Kowalski Józef, por. (ppor.) (LZK)
Kowalski Karol, por. (LZK), ppor. (WO 930 str. 13) 
Kowalski Jan, (?) naucz., ppor., leg. urzędn., pocz-

tówka, list (AM 4078)
Kowalski Mieczysław, naucz., leg. urzędn., ks. 

oszcz. PKO., gazeta rosyjska w jęz. polskim z 6. mar-
ca 1940 (AM 2180), por. piech. (LZK)

Kowalski Mieczysław Stanisław, por., ur. 25.5.85, 
2 leg. ofic., pocztówka ,zaśw., leg. Srebrnego Krzyża 
Zasługi (AM 3111), (ROR. 34 str. 384)

(Ciąg dalszy nastąpi)

Objaśnienia znaków, oznaczających źródła:
AM. — «Amtliches Material zum Massenmord von Katyń» 

(Urzędowy wykaz niemiecki) z cyfrą, oznaczającą poz. rej. zwłok.
WO. — Wykaz ofiar — członków b. Armii Polskiej, zamordo-

wanych przez bolszewików w Katyniu (sporządzony przez Polaków 
obecnych przy ekshumacji zwłok w Katyniu) z cyfrą oznaczającą 
poz. rej. zwłok, względnie ze stronicą wykazu tego.

LZ. — Lista zaginionych jeńców z obozów rosyjskich (sporzą-
dzona przez Biuro Opieki nad Rodzinami Wojsk. D-twa Polskich Sił 
Zbr. w ZSRR., względnie przez Biuro Pomocy Rodzinom Wojsk. 
D-twa Wojsk Polskich na Śr. Wschodzie) z literą oznaczającą obóz, 
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K O Z I E L S K
Kowalski Mirosław, ppor., leg. urzędn., prawo 

jazdy, karta meld., łańc. z medalikiem (AM 3478)
Kowalski Stanisław, por. piech. (LZK)
Kowalski Stefan, ppor. art. (LZK)
Kowalski Stefan, por. rez. (LZK)
Kowalski Tomasz por., 1907, s. Feliksa i Wiktorii 

(LZK)
Kowalski Wiktor, ppor., wizytówki, karta szczep. 

1328, 3 listy, plakieta 1747), aspirant Str. Gran. (WO 
1747 str. 24) 

Kowalski Wiktor, cywilny, koperta, pocztówka 
(AM 1935) 

Kowalski Władysław, kpt. (LZK)
Kowalski Zygmunt, kpt., pocztówki, listy (AM 

2181) 
 Kownacki Józef, ppor. piech. (LZK)
Kowszyk Arkadiusz, Kowszik — kpt., pocztówka, 

(AM 127), Kowalik (WO str. 4), Konszyk Arkadiusz, 
kpt. (LZK), Kowszyk — ur. 9.2.91 (RO. 32 str. 82)

Kozakiewicz Józef Aleksander, ks. ofic., znak tożs. 
(AM 541)

Kozakiewicz Tadeusz, kpt. 1895, s. Klemensa i Sa-
lomei (LZK)

Kozakiewicz Zdzisław, por. rez. inż. (LZK)
Kozanecki Tadeusz, kpt., ur. 27.9.08 w Kaliszu, 

ofic. legit., ks. oszcz. PKO., różne pisma urzędowe 
(AM 1810), Kozaniecki — ur. 27.9.900, zam. Włodzi-
mierz Woł., SPPA, (WO 1810 str. 25), Kozanecki — 
kpt. (LZK)

Koziej Franciszek, pchor. 1897, s. Jana i Barbary 
(LZK) 

Kozieł Franciszek, por., ur. 14.5.900, dowód osob., 
leg. urzędn., 2 legit. skautowskie, legit. odznacz., róża-
niec (AM 3888)

Kozieł Jan, ppor. rez. (por.) (LZK); szwadron uł. 
(WO str. 19) 

Kozieł Stanisław, kpt. br. panc., wojsk, prawo jaz-
dy, dowód osob., legit. ofic., monogram, plakieta (AM 
2319)

Koziełł-Poklewski Władysław, (Włodzimierz), 
(LZ.K-S)

Kozierowski Antoni, w mundurze, zam. Warszawa, 
ul. Wspólna 8, karta na broń, pocztówka, lusterko me-
talowe (AM 2811) 

Kozierowski Jerzy, ppor. rez., 1913, s. Mariana 
i Natalii (LZK) 

Kozietulski......, por. (LZ.K-O-S)
Koziński Jerzy, ppor. (LZK)
Kozioł Franciszek, por. (LZK)
Koziołek Leopold, ppor., znak tożs., karta pocztowa, 

plakieta z Matką Boską (AM 447), Kosiołek (WO str. 6)
Kozierowski Jerzy, ppor., karta szczep., kartka 

z zapiskami (AM 2332), ppor. (LZK)
Koziorowski Michał, Kozirowski — pocztówka, 

dowód osob. (nieczytelny), 1 fotografia (AM 206), 
Koziorowski, ppor. ur. 7.7.06 w Kłodawie (WO str. 19)

Kozłowski Adam Marian, ppor., ur. 17.11.910, do-
wód osob., ks. ofic., list (AM 601) Kostowski (WO str. 9)

Kozłowski Aleksander, ppor. (LZK), w mundurze, 
karta szczep. (AM 3459)

Kozłowski Antoni, w mundurze, pocztówka, list 
(AM 2211), ppor. art. (LZK)

Kozłowski Bronisław, ppor., 3 pocztówki z nich 
1 z nadawcą: Julia Kozłowska, Wilno, ze stemplem: 
Kaltanera (AM 929), (WO 898 str. 12)

Kozłowski Feliks, ppor. (LZK)
Kozłowski Flawiusz, ppor. (LZK)
Kozłowski Jan, ppor., dr (LZK)
Kozłowski Mariusz, ppor. rez. (LZK)
Kozłowski Michał, ppor., 1906, s. Michała i Marii 

(LZK) 
Kozłowski Stanisław, por. (LZK)
Kozłowski Stefan, wizytówka (AM 60), kpt. (LZS)
Kozłowski Teodor, ppor. (LZK), w mundurze, leg. 

urzędn., karta szczep., 3 listy (AM 2840)
Kozłowski Wincenty, ppor. art. (LZK)
Kozłowski Witold, por. (LZK)
Kozłowski Zdzisław, por. lek. (LZK)
Kozowicz Tadeusz, w mundurze, ur. 28.10.08, do-

wód osob., pocztówka, karta szczep., medalik złoty 
z łańc., (AM3153) 

Kozubski Władysław, mjr (LZK)

1948

w którym dany jeniec miał przebywać: K. — Kozielsk, O. — Ostasz-
ków, S. — Starobielsk. Są Informacje, wedle których dany jeniec był 
kolejno w dwóch wzgl. trzech obozach.

RO. 32 — Rocznik Oficerski Biura Pers. MSWojsk. — wyd. War-
szawa 1932.

ROR. 34 — Rocznik Oficerski Rezerwy Biura Pers. MSWojsk, 
— wyd. Warszawa 1934 r.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1948, nr 49  
z 4 grudnia, s. 3-4.
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Koździerski Bolesław, w mundurze, świad. lek. 
z Kozielska, 2 fotografie, karta szczep., odznaka puł-
kowa, pocztówka, medalik (AM 3281)

Koździerski Bolesław, w mundurze, ks. oszcz. 
PKO., legit. ofic., karta szczepienia (AM 3284)

Koźliński Stefan, kpt., (WO str. 3)
Koźma Kazimierz, ppor. (LZK), Kozna — ppor., 

ur. 11.12.06, syn Jadwigi, ks. ofic., medalik (AM 1077), 
Kuźma ur. 11.12.08 (WO 982 str. 14), Koźma — ur. 
11.12.06, ppor. (ROR. 34 str. 195)

Koźmiński....., ppor. (LZK)
Koenig Józef, por. art. rez. (LZK)
Krabowski Ludwik, por., listy, pocztówki z nadaw-

cą: K. Krabowska, Warszawa — Bielany, ul. T. Zana 
27, kalend. kiesz., medalik z łańc. (AM 2471)

Krachelski Piotr, ppor. (LZK)
Krachowski Stanisław, ppor. (LZK)
Kraczkiewicz Kazimierz, mjr, ur. 14.10.94 w Tar-

nogrodzie, zam., Legionowo, ks. oszcz., i wyciąg 
z konta (WO str. 3) 

Kraczuk Władysław, oficer (LZK)
Kraczyński Wiesław, kpt. lek. (LZK)
Krahelski Kazimierz, mjr, 1890, s. Henryka i Tekli 

(LZK) 
Krahelski Piotr, Krachelski — w mundurze, listy 

i pocztówki, karta szczep. 318, (AM 1078), (WO 983  
str. 14), Krahelski — ur. 12.6.94, ppor. (ROR. 34 str. 187)

Krahelski Roman, kpt. (LZK)
Kraiński Stanisław, kpt. br. panc. (LZK)
Krajewski......, por. (LZK)
Krajewski Bolesław, por., karta szczep., obrazek 

święty (AM 3103), por. piech. (LZK)
Krajewski Edmund, por., karta mob., wizytówki, 

spinki mankietowe, legit. odznacz. (AM 1088), (WO 
987 str. 14), por. lek. 1899, s. Feliksa i Marii (LZK)

Krajewski Eugeniusz, ppor., dr (LZK), dr med., 
ur. 9.2.98, dowód osob., paszport, wizytówka, karta 
szczep. 1720, zaśw. (AM 1733) zaświadczenie złożenia 
w depozyt walizy w Hotelu George‘a we Lwowie (WO 
1733 str. 23)

Krajewski Jan Karol, por., karta szczep. 3347, leg 
czł. (AM 2107), por. 1895, s. Józefa i Marii (LZK)

Krajewski Jarosław, legit., odznacz., fotografia, 
wizytówka (AM 4051)

Krajewski Roman, kpt., ur. 29.10.87, Warszawa, pl. 
Inwalidów, leg. ofic., obliczenie pensyjne, list, ks. oszcz. 
PKO., dwie ks. oszcz. PKO. na imię Zofia Krajewska 
(AM 801), kpt. (LZK) 

Krajewski Stanisław, ppor. (LZK)
Krajewski Zygmunt, w mundurze, ur. 1909, znak 

tożs. (AM 3539), (LZK)
Krakowiak......, ppor. (LZK)
Krakowski Mieczysław, ppor., świad. szk., tygo-

dniowa karta jazdy (AM 3042)
Kramarz Władysław, ppor. lot. (LZK)

Kras Stanisław, kpt., zam. Tarnów, ul. Nowy Świat 
35, Krzyż Virtuti Militari z legit., legit. ofic., pismo 
MSWojsk., karta szczep. 1152 (AM 811), kpt. (LZK)

Kraszewski Stanisław, kpt. art., lat 37, s. Stanisła-
wa i Marii (LZK)

Kraśniak......, kpt. piech. (LZK)
Kraśniak Henryk, kpt. (LZK)
Kraus Piotr Bolesław, ur. 23.11.910, ppor., legit. 

ofic. rez. (AM 2531)
Krause Franciszek, ppor., pocztówki i listy, 

1 pocztówka z adresem: Kazimierz Krause, Poznań, 
Jarochowskiego 16 m. 8, kilka karykatur z niewoli 
(AM 2377), ur. 19.2.18 ...(?) w Poznaniu (WO 2377)

Krautwald Ernest, kpt. art., 1901, s. Ernesta i Zofii 
(LZK) 

Krawczyk Józef, por. (LZK)
Krawecki Jan, dr por., wizytówka, list, 2 legit. 

(AM 3236) 
Krawecki Józef, por., legit. odznacz., list, zapal-

niczka z monogramem FK., 2 damskie łańcuszki na 
szyję, kolczyki (AM 931), (WO 899 str. 12)

Krawiec Tadeusz, ppor. rez. piech. (LZK)
Krąg Ignacy, ppor. (LZK) 
Krechowski Stanisław, ppor. art. (LZK)
Kreczmar Jerzy, Czretschmar — zam. Kraków, ul. 

Olszyny 8, dowód osob., wizytówka (WO str. 45) moż-
liwe — Kreczmar, lub Kreczmer

Krepacki Adolf, ofic. rez. (LZK)
Kretkowski Stanisław, por., 2 wizytówki z nazwi-

skiem: Kretkowski Stanisław i Kretkowski Ignacy, 
pocztówka, różaniec, 2 spinki mankietowe, 2 medaliki 
(AM 1372), Kretowski (WO 1372 str, 17) oraz Kret-
kowski, oficer, ur. 4.7.900 (WO 1372 str. 20)

Kretowicz Jarosław, mjr rez. (LZK)
Kręcki Edward, ppor., pismo Min. Roln., karta 

szczep., karta mob., list (AM 2658), Kreky (WO 2658 
str. 49), Kremky Edward, ur. 13.1.74, ppor. (ROR. 34 
str. 261-?-)

Kręckowski Stanisław, ppor., Lwów, ur. 1914, znak 
tożs., świad. szk., karta szczep. 2803, list, modlitew-
nik, medalik (AM 3032)

Kręplicki Wacław, w mundurze, leg. urzędn., do-
wód osob., wizytówka, karta szczep., list (AM 2376), 
Kręglicki — (WO 2376 str. 39)

Krijk Józef, mjr. legit. ofic., karta szczep. (AM 
3436) -?- 

Krobowski Konstanty, w mundurze, karta szczep. 
2909, leg. dla urzędn. nieczytelna, 3 medaliki, list, 
pocztówka (AM 1418) 

Krochmalski Jan, por. (LZK), w mundurze, zam. 
Łódź, Aleja Unii 18 m. 32, notatnik, medalik (AM 2870)

Krogulski Henryk, (LZK) Henryk Stanisław — 
ur. 15.7.05 w Rajbroicie, dowód osob., ks. ofic., ks. do 
modlenia, pocztówka, świad., cywilny guzik (AM 313), 
ur. w Rajgrodzie (WO str. 7)
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Krogulski Stanisław, por., dr (LZK)
Krogulski Stanisław, ppłk. dypl. kaw. (LZK)
Krokowski….., por. (LZK)
Krokowski Tadeusz, w mundurze, dr med., dyplom 

doktorski, leg. urzędn., listy, wizytówki, fotografie, 
złoty pierścień, medalik (AM 3366)

Kromer Tadeusz Jan, ppor., pismo urzędowe Min. 
Obr. Narod., medalik (AM 1503), ppor. art. (LZK)

Kronenberg Artur, Kronenburg — Warszawa, ul. 
Grzybowska 32, (AM 293), Kronenberg (bez imienia) 
— mjr. st. sp, (LZK)

Kronwald Erazm, kpt. (LZK)
Kronz Rudolf, ppor., legit. ofic., pocztówki (AM 

2682), Kronc (WO 2682 str. 49)
Krowicki Stanisław, ppor., ks. wojsk., leg. praso-

wa, list, 2 pocztówki (AM 1447)
Król Bronisław, ppor. art. (LZK)
Król Fryderyk, ur. 6.3.95, adres: Strumień — Śląsk 

Cieszyński, ks. oszcz. PKO., ks. wojsk., list do Czerw. 
Krzyża w Berlinie z nadawcą: A. Król w Schwarzwas-
ser (AM 1017), kartka z adresem: Zofia Koszyńska, ul. 
Lipnowska 13, Włocławek Leslau 3, (WO 950 str. 13), 
kpt. (LZK)

Król Józef, por., pocztówka, kartka z adresem (AM 
2426)

Król Karol, Kroll — naucz., ppor., ur. 16.10.08, leg. 
urzędn., ks. oszcz. PKO., karta szczep., ks. wojsk., list 
(AM 1735), Król — (WO 1735 str. 23), por. (LZK)

Król Rudolf, kpt. (LZK)
Królikowski......, kpt. uzbr. (LZK)
Królikowski Jan, por. (LZK)
Królikowski Stanisław, mjr. (LZ.K-S)
Kruczkowski Edward, por., inż. (LZK)
Krudowski Jan, por., legit. ofic., legit. odznacz., 

leg. urzędn., okulary, zaśw. o chorobie, pismo wojskowe 
(AM 3638)

Krudowski Stefan, mjr, dr, pismo Szp. Woj. 504, 
dyplom naukowy, legit. ofic., wieczne pióro, 1. spinka 
mankietowa, wizytówki, okulary, 1 odznaka pułkowa 
(AM 1086), (W0 985 str. 14), mjr lek. (LZK)

Kruk Stefan, w mundurze, ur. 18.7.05, znak tożs., 
telegram, fotografia (AM 743), por. lek. 1905 (LZK)

Kruk Wacław, por. 1906 (LZK) 
Kruk Władysław, kpt., syn Dymitra (LZK)
Krukowiecki Edmund, ppor., 1902, s. Andrzeja 

i Józefy, Modlin (LZK), ppor., leg. urzędn., telegram, 
notatnik, 2 medaliki list, pocztówka (AM 574)

Krukowski Edmund, kpt. (LZK)
Krukowski Henryk, w mundurze, leg, ofic. rez., 

pocztówki z nadawcą: Krukowska, Poznań, ul. Wało-
wa 15, 1 przekaz pocztowy, 1 słonik (AM 3841)

Krukowski Władysław, ppor., wizytówka, list, fo-
tografia, karta meldunkowa, pocztówka (AM 3773), 
por. 1911, s. Ignacego i Marii (LZK)

Krupa Aleksander, lat 25 (LZK)

Krupa Franciszek, ppor., 8 ks. oszcz. PKO., leg. 
ZOR., karta mob. (AM 2087), Instruktor rolny, zam. 
Tarnopol, ul. Stanisława 14 (WO 2087 str. 32), ppor. 
1902 (LZK)

Krupa Robert, 1902 (LZK)
Krupiński Michał, ppor. 1902 (LZK)
Krupkowski Zdzisław, ppor. (LZK)
Kruporowski Zdzisław, lekarz (LZK)
Krusche Jan, kpt., adwokat, Warszawa, Jerozolim-

ska 49 m. 7, lub Warszawa, ul. Piusa XI Nr 36, listy, 
pocztówki, wizytówki, świad. szczep. 1803, (AM 444), 
Krusze — por. (LZK)

Krusiewicz Jan, ppor. 1907 (LZK)
Kruszewski Bohdan, ppor. 1910, s. Józefa i Janiny, 

8 p.p,. (LZK)
Kruszewski Stanisław, rtm. 1896 (LZK)
Kruszyński Jan, strz., dr med. (LZK)
Kruś Antoni, Kruz — ppor., leg. urzędn., leg. 

ofic. rez., plakieta (AM 2212), Kruz (Kruc) — ryngraf 
z Matką Boską i napisem: „Mirkowi, Matka Chrzestna 
— 18.4.1938“, (WO 2212 str. 35), Kruś — por. (LZK), 
ur. 26.5.900, ppor. (ROR. 34 str. 55) 

Kryciński Adam Ludwik, kpt., ks. wojsk., wizy-
tówki (AM 1889), Kryczyński — kpt. (LZK)

Kryciński Henryk, por., zam. Grodno, odcinek 
pocztowy, kartka z nazwiskiem, karta szczep. (AM 
3466), ppor. 1883 (LZK)

Krycki Romuald, ppor. (LZK)
Kryniewicki Ludomir, lat 33 (LZK)
Krysztofik Marian Józef, w mundurze, zam. Wil-

no, leg. ofic., wizytówka, kalend. kiesz. (AM 3827)
Krzaczkowski Marian, w mundurze, leg. urzędn., 

wizytówki (AM 2678)
Krzanowski Walerian, ppor., Kraków, Kujawska 

20 m. 4, kwit premiowy Nr. 30709 do polisy ubezp., 
łańc. z medalikiem (AM 527), (LZK)

Krzeczmonik Zenon, ppor. (LZ.K-S)
Krzemieński Kazimierz, por. (LZK)
Krzemiński......, por. (LZK)
Krzemiński Aleksander, ks. wojsk., 2 zaświadcze-

nia, karta członk Z.O.R. (AM 1659)
Krzemiński Józef, w mundurze, ks. oszcz. PKO., 

karta szczep. (AM 3453)
Krzesiński......, ppor., list w jęz. niem. do Kmdta 

Obozu, datowany 4.2.40 (AM 439), Warszawa, ul. Brac-
ka 14 m. 2 (WO str. 6)

Krzewiński Zygmunt, płk. sąd. (LZK)
Krzyczkowski Karol, ppor. 1895 (LZK)
Krzyczmonik Zenobiusz, ppor. (LZK)
Krzymiński Witold, ppor., ofic. legit., ks. do mo-

dlenia, natatnik, pocztówki, karta szczep., list, róża-
niec, cygarniczka „Kozielsk 20.11.39“ (AM 1392)

Krzyszkowski Eugeniusz Ludwik, kpt., 3 wizy-
tówki, karta szczep. 3225, kalend. kieszonkowy, ks. do 
modlenia, pęk kluczy (AM 938), (WO 903 str. 12)
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Krzyszkowski Tadeusz, por., urzędnik techn., dowód 
osob., ks. sł. wojsk., naramienniki bez oznak (AM 389)

Krzysztofik Stanisław, w mundurze, 1 list, łańcuszek 
do zegarka (AM 3532), — (bez imienia), chorąży (LZK) 

Krzywobłocki Leon, ppor. 1908 (LZK)
Krzywoszański Józef, przy zwłokach Hess Kazi-

mierza znaleziono między innymi znak tożs. na na-
zwisko Krywoszański Józef, por. 1901 (AM 364.3) — 
por. 1909 (LZK)

Krzyżanowski Kazimierz, por. (LZK)
Krzyżanowski Roman, ppłk., zam. Warszawa, ul. Ja-

giellońska 31 m. 5, dwa pisma MSWojsk., pismo Kmdta 
Miasta Warszawy (AM 773), ppłk. (bez imienia), (LZK)

Krzyżanowski Roman, ppor. 1882, s. Rudolfa i Lu-
dwiki (LZK) 

Krzyżanowski Stanisław, — (bez imienia) ppor,, ur. 
10.9.05, dowód osob., leg. ofic rez., karta szczep., metry-
ka urodz. (AM 3598), Stanisław, ur. 10.9.05 (ROR. 34 
str. 154)

Książek Józef, inż., por., legit. ofic., karta, na broń, 
karta szczep., 1858, pocztówki (AM 2236)

Ksieniewicz Wacław, Knieniewicz — mjr, dr med., 
zam. Toruń, ul. Mickiewicza 7 -12, wizytówki, karta czł. 
Czerw. Krzyża, 2 pocztówki (AM 1445), mjr lek. (LZK)

Kuba Izydor, por. (LZK)
Kubak Franciszek, w mundurze, Kier. Szkoły, wy-

blakły obraz z nazwiskiem, list, różaniec (AM 1212), 
Kubiak — szczątki w mundurze — (WO 1074 str. 15), 
Kubak (bez imienia), ppor, (LZK)

Kubala Alojzy, kpt. (LZK)
Kubala Franciszek Andrzej, kpt., 3 pisma służbo-

we, list (AM 2266), zam. Biała Krakowska, (WO 2266 
str. 37), kpr. (LZK) 

Kubala Józef, w mundurze, list (AM 1408), Ka-
bała Józef ( ?), (WO 1408 str. 17), Kubala, ppor. 1896 
(LZK), Kubala Józef, Jan, ur. 21.9.96, (ROR. 34 str. 69)

Kubała Aleksander, kpt. (LZK)
Kubasiewicz Aleksy, ppor. (LZK)
Kubasik Eugeniusz, por. saper, ur. 17.3.10, legit. 

ofic., znak tożs. (AM 1207), ur. 27.3.10, (WO 1068), 
por. (LZK)

Kubiak Józef, ppor., ur. 18.6.07, w Warszawie, 
ks. st. sł., notatnik, rożne wizytówki, pocztówka, foto-
grafie (AM 1257), (WO 1104 str. 16), ppor. (LZK)

Kubian......, ppor. (LZK)
Kubicki Kazimierz, por., karta członk., 2 listy 

(AM 573), por, (LZK)
Kubicki Zbigniew, por., wojsk, prawo jazdy, fotogra-

fie, wizytówka, odcinek poczt., medalik (AM 1768), — 
lub Dubicki, ur. 17.10.07, w Tłumaczu, (WO 1768 str. 24)

Kubik Lucjan, w mundurze, 2 listy (AM 1500)
Kubok......, ppor. (LZK)
Kubyłkowski Michał, ppor. lek. (LZK)
Kuc-Staśnik Józef, w mundurze, zam. Repki pow. 

Sokołów Podlaski, notatnik (AM 1326)

Kuca Henryk, oficer, ur. 1908, znak tożs. (AM 1153), 
(WO 1031 str. 14)

Kucel Stefan, dr adwokat, oficer, wizytówki, pocz-
tówki, papierośnica (AM 4095)

Kucharski......., kpt. (LZK)
Kucharski......., (?) ppor., pocztówka, karta szczep..

kwit poczt. (AM 2337), karta pisana w Kozielsku 
w dniu 24.4.40 (WO 2337 str. 39)

Kucharski Józef, kpt., ur. 4.7.94, znak tożs. (AM 
2046) 

Kucharski Józef, ppor. (LZK)
Kucharski Marian, kpt., legit. służb., dowód osob., 

fotografia, wizytówka (AM 824)
Kucharski Władysław, kpt. (LZK)
Kucharzow Stanisław, oficer, leg. ZOR., kilka wi-

zytówek z jego nazwiskiem (WO str. 3), ppor. 1908 
(LZK)

Kuciel Stanisław, płk. żand. (LZK)
Kucza Wacław Józef, list, wizytówka, notatnik 

(AM 162) urzędnik, (bez imienia), (LZK)
Kuczak Wilhelm, w mundurze, różne pocztówki, 

karta szczep, (AM 1836)
Kuczyński Jan, por. (LZK)
Kuczyński Józef, por. sł. st., lat 33, s. Jana (LZK)
Kuczyński Józef, por. ur. 1909 (LZK)
Kuczyński Mieczysław, ppor., 2 listy, pocztówka 

(AM 1502) 
Kuczyński Stefan, por., karta urlopowa z 29.9.39, 

z 77 p.p., kartka z adresem: Danuta Kuczyńska, War-
szawa, Krucza 8, kartka z różnymi adresami, medalik 
z łańcuszkiem (AM 2747) 

Kudelski Jan, pchor. rez. (LZK)
Kudelski Józef, ppor. (LZK)
Kufel Tadeusz, pchor. (LZK)
Kujawa Jan, chor. KOP. (LZK)
Kukiełka Józef, por., 2 pocztówki, 2 listy (AM 

441), ppor. — był w Szepietówce (LZS)
Kukowski Tadeusz, ppor., chemik, ur. 3.5.09 w Ra-

domiu, dowód osob., pocztówka, list, wizytówki, cy-
garniczka (AM 2652), (LZK)

Kukpa Franciszek, ppor., pocztówka, odznaka 
pułkowa (AM 3151)

Kukucz Paweł, ppor. (LZK)
Kukulski......., ppor., dowód osob., fotografia w do-

brym stanie (AM 128)
Kukulski Eugeniusz, ppłk. art. (LZK)
Kulczycki Włodzimierz, ppor., ur. 8.5.13, legit. 

ofic. rez. (AM 3134)
Kulczycki Zygmunt, w mundurze, wizytówki, legit. 

adwokacka (dr iur.) (AM 1976), mgr. prawa (WO 1976)
Kulczyński Kazimierz, ppor., 2 zaświadczenia ko-

mendanta korpusu (AM 858), (WO 851 str. 11)
Kulesza Franciszek, por., ur. 25.2.10, wojsk. prawo 

jazdy, zaśw. o awansie (AM 3326)
Kulesza Jan, por. (LZK)
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Kulesza Władysław, płk., dowód. osob., różaniec 
(AM 295), płk. kaw. (LZK)

Kuliga Wojciech, por. (LZK)
Kulik......, chor. (LZK)
Kulikowski Eugeniusz, ppor. rez. (LZ.S-K)
Kulikowski Jan, ppor. (LZK)
Kulikowski Michał, ppor., s. Pawła, fotografie, spis 

narzędzi lekarskich i leków z Kozielska (AM 2615), 
ppor. (LZK)

Kulisza Leon, ppor., część dowodu osob., pocztów-
ka, karta szczep. 1714, 2 listy, krzyżyk (AM 932), (WO 
900 str. 12) 

Kulpiński Wacław, ppor. (por.) rez., (LZK)
Kulwieć Jan, por. (LZK)
Kuła......, wachm. (LZK)
Kułakowski Jan, por., legit. ofic. rez., leg. inwal., 

3 listy, 2 pocztówki, papierośnica (AM 2530)
Kułakowski Jan, ppor. art. (LZK)
Kumaniecki......, kpt. (LZK)
Kumaniecki……., architekt (LZK)
Kuminek Henryk Bruno, dziennikarz, w mundu-

rze, ur. 5.12.11 w Olkuszu, zamieszkały w Bydgoszczy, 
legit. dziennikarska, dowód osob., paszport, legit. od-
znacz., wizytówki, 2 listy, odznaka (AM 3313), ppor. 
rez. (LZK)

Kuncewicz Eugeniusz, por., ur. 6.1.908, pismo 
urzędowe Kasy Chorych, zaświadczenie, list, fotografia 
(AM 1128), (WO 1016 str. 14)

Kunda Edmund, w mundurze, nauczyciel w Grod-
nie, leg. urzędn. (AM 3786), ppor. art. (LZK)

Kupka Franciszek, por. (ppor.), (LZK)
Kupść Ludwik Wiktor, por., ur. 24.8.03, ks. st. sł., 

dowód osob., bardzo dobre fotografie, 2 listy, kwit 
Kasy Oszcz., wizytówki (AM 1940), ppor. piech., 
1904, s. Mieczysława i Marii (LZK)

Kurkiewicz Mieczysław, cywilny, inż., karta członk., 
pocztówki, koperta (AM 2861), por. rez., lat 59 (LZK)

Kurkowski Stefan Leon, kpt., ur. 8.4.900 w Łuko-
wo, karta szczep., legit. klubowa, list: „Kochany Stefa-
nie.... “ w języku niem. (AM 1478), kpt. KOP. (LZK)

Kurleto Marian, Kurlęto — kpt., koperta (AM 
141), Kurletto Adam (WO str. 4), Kurleto Marian, 
kot. (LZK)

Kurnatowski......, por. kaw. (LZK)
Kurnatowski Jan, ppor. art. (LZK)
Kurnatowski Tadeusz, mjr (LZK)
Kurowski Feliks, kpt., leg. ofic., wojsk, prawo jazdy, 

odznaka pułkowa, medalik (AM 3855)
Kurowski Mieczysław, por., wizytówka, koperta, 

fotografia, portfel z monogramem, świad, szczep. 3325 
(AM 449)

Kurowski Władysław, por. (LZK)
Kuryluk Władysław Dyonizy, mjr lek., część kar-

ty mob., pocztówka, okulary, część pocztówki (AM 
1579), mjr lek. dr (LZK)

Kuryłło Tadeusz, por., wizytówki, leg. ofic. rez., 
prawo jazdy, fotografie (AM 2282), por. 4 p. lotn.; zam. 
Toruń (WO 2282 str. 37), por. plot. (LZK)

Kurz Henryk, (LZK)
Kurzeja Tadeusz, ppor. rez. (LZK)
Kusyk Feliks, ppor., znak tożs., list, notatnik, księ-

ga Mojżesza, mała podkowa (AM 1052), (WO 968 str. 
13), ppor. art. (LZK)

Kusz Adolf, w mundurze, karta szczep. 2495, pra-
wo jazdy, medalik z łańc., krzyżyk (AM 2237)

Kuszel Kazimierz, ppor. (LZK)
Kuszelewski Stanisław, ur. 10.9.94 w Jaworowie, 

mjr, ks. oszcz. PKO., (AM 125), (bez imienia), mjr (LZK)
Kuszyński......, list z adresem: Kozielsk, Dom Wy-

poczynkowy „Maksim Gorki“, koperta z nadawcą: E. 
Kuszyńska (miejsc, nieczytelna), ul. Piłsudskiego 36 
(AM 38), (WO 38 str. 19)

Kuśmierek Tomasz, — Kusierek — mjr (WO 932 
str. 13), Kuśmierek ur. 30.8.92, mjr (RO. 32 str. 182)

Kutyba Józef, ppłk., ur. 9.2.99 w Krakowie, leg. 
Zw. Narc., leg. Virtuti Militari, leg. ofic., wizytówki 
(AM 481), Kutyna ppłk. (LZK), Kutyba, ur. 9.2.99 
(RO. 32 str. 39)

Kuziel……., kpt. (LZK)
Kuzio Rudolf, Kuciw — kpt. mar. woj., dowód 

osob., 3 listy, 5 zaśw., list z obozu jeńców do Rządu 
Bułgarskiego o zezwolenie na przyjazd (AM 876), (bez 
imienia) kpt. st. sp. (LZK), Kuzio ur. 30.10.95, kpt. mar. 
woj. (RO. 32 str 399)

Kuźma......, ppor. (LZK)
(Ciąg dalszy nastąpi).

Objaśnienia znaków, oznaczających źródła:
AM. — «Amtliches Material zum Massenmord von Katyń» 

(Urzędowy wykaz niemiecki) z cyfrą, oznaczającą poz. rej. zwłok.
WO. — Wykaz ofiar — członków b. Armii Polskiej, zamordo-

wanych przez bolszewików w Katyniu (sporządzony przez Polaków 
obecnych przy ekshumacji zwłok w Katyniu) z cyfrą oznaczającą 
poz. rej. zwłok, względnie ze stronicą wykazu tego.

LZ — Lista zaginionych jeńców z oboarów rosyjskich (spo-
rządzona przez Biuro Opiekł nad Rodzinami Wojsk. D-twa Pol-
skich Sił Zbr. w ZSRR., względnie przez Biuro Pomocy Rodzinom 
Wojsk. D-twa Wojsk Polskich na Sr. Wschodzie) z literą oznaczają-
cą obóz, w którym dany jeniec miał przebywać: K. — Kozielsk, O. 
— Ostaszków, S. -- Starobielsk. Są informacje, wedle których dany 
jeniec był kolejno w dwóch wzgl. trzech obozach.

RO. 32 — Rocznik Oficerski Biura Pers. MSWojsk. — wyd. 
Warszawa 1932.

ROR. 34 — Rocznik Oficerski Rezerwy Biura Pers. MSWojsk. 
— wyd. Warszawa 1934 r.
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K O Z I E L S K
Kuźmiar Zygmunt, oficer, leg. ofic., karta szczep., 

fotografie (AM 2098), Kuźniar, (WO 2098 str. 32)
Kuźmiarski Zbysław, ppor. rez. (LZ.S-K)
Kuźmicki Franciszek, (LZK)
Kuźmiński......, (?) w mundurze, 2 pocztówki (AM 

3974)
Kuźmiński Arkadiusz, student, ur. 29.1.07, zam. 

w Warszawie, ul. Akademicka 5, ks. oszcz. PKO., karta 
szczep., pocztówka z nadawcą Pińsk, ul. Kolegialna 12, 
— Kolega Nadjeżda (AM 239)

Kuźnar Jan, — Kuźmar — w mundurze, dr, znak 
tożs., ur. 1893, Poznań, 2 listy, pocztówka z nadawcą: 
Kuźmar Stanisław, Jasienica Kościelna, Małopolska,  
pismo z Min. Skarbu (AM 3967), Kuźnar — ur. 20.5.93, 
dr (ROR. 34 str. 260)

Kuźnicki Zygmunt, por. ur. 6.4.05, leg. ofic. rez., 
znak tożs. (AM 4029)

Kuźniewicz Aleksander, pchor. (LZ.S-K)
Kużdowicz Julian, ppor., ks. oszcz. PKO. 115986/H, 

pocztówka (AM 3117), ppor. (LZK)
Kuehnel Oskar Rudolf, kpt., ofic legit., różne kartki 

z zapiskami. (AM 1627)
Kwapień Stanisław, — Kwapin — w mundurze, 

pocztówki, listy, kwit (AM 3575), (bez imienia), ppor. 
(LZK)

Kwapiszewski Andrzej, w mundurze, 2 pocztówki, 
list (AM 2647), por. piech. (LZK)

Kwaskowski Bronisław, — Stanisław, mjr, dowód 
osob., 2 pocztówki, list, telegram, 2 wizytówki, 10 zło-
tych w gotówce, kalend. kiesz. (AM 465), Bronisław 
— mjr dypl. 1899, s. Piotra i Berty (LZK), Bronisław, 
ur. 26.4.99, dypl. (RO. 32 str. 67)

Kwaśniak Henryk, kpt. SPP — (LZK)
Kwiatkowski Antoni Konstanty, inż. por., karta 

mobil., dowód osob., dyplom inż. (AM 3474), por. art. 
1899, s. Ludwika i Heleny (LZK)

Kwiatkowski Edward, kpt., ofic. leg., lista z nazwi-
skami, karta szczep. 2058, krzyż Virtuti Militari (AM 
1931)

Kwiatkowski Jan, ppor. rez. (LZK)
Kwiatkowski Marian, ppor., karta szczep., list 

(AM 1727), s. Macieja (WO 1727 str. 23)
Kwiatkowski Marian, w mundurze, karta szczep, 

na nazwisko Kwiatkowski Marian s. Macieja, listy, 
koperta z adresem: Kapliński Leon, Kozielsk (AM 
2535)

Kwiatkowski Sylwester, ppor. rez. (LZK)
Kwiatkowski Wincenty, por. żand. (LZK)

Kwiatkowski Zbigniew Jan, ppor., student, ur. 
9.5.12, ks. st. sł., podanie, leg. szkolna, notatnik, pilni-
czek, łańc. z medalikiem, mała święta figurka (AM 440)

Kwiatkowski Zdzisław, por. P.P. (LZK)
Kwiatkowski Zygmunt, ppor., leg. ofic. rez., list, 

różaniec, leg. PCK. (AM 3260)
Kwiatkowski Zygmunt, sierż. piech. (LZK)
Kwiatnowicz......., w mundurze, odznaka pułkowa, 

listy, rachunek (AM 3433)
Kwieciński Jan, ppor., ur. 9.6.07, karta mobil., leg. 

urzędn., leg. ofic., notatki, 3 fotografie, metryka ślubu 
(AM 2248), metryka ślubu z Heleną w jęz. łac. (WO 
2248 str. 36)

Kwieciński Jerzy, mjr dypl. art. (LZK)
Kwieciński Mieczysław, kpt., ur. 12.12.10 w Ka-

licz, świad. Szk. Pchor., karta na broń, różne papiery 
osob., fotografie, papierośnica, odznaka, notatnik (AM 
1441), ur. w Haliczu (WO 1441 str. 18)

Kwieciński Mieczysław, pchor. (LZK)
Kwieciński Tadeusz, ppor. rez. 1910, s. Zygmunta 

i Zofii (LZK)
Kyszek......, ppor. kaw. (LZK)
Laburok Jerzy, w mundurze, koperta, pocztówka, 

karta szczep. 3065 (AM 1555)
Lach Antoni Stanisław, ppor., leg. ofic. rez., list, 

karta na broń, fotografie, leg. ofic., karta szczep., pismo 
urzęd., kartka z zapiskami (AM 3483)

Lachowicz......, dr med. (LZK)
Lachowski Adam, ppor. rez. 1910 (LZK), Liachow-

ski Adam — s. Stanisława w mundurze, koperta, tele-
gram, kartka z nazwiskiem (AM 2539)

Lachowski Bolesław, s. Antoniego, w mundurze, 
karta szczep., list ze stemplem New York, Brooklyn, 
karta z zapiskami (AM 3733)

Lacki Antoni, ppor. art. (LZK)
Lacki Bolesław, por. (LZK), por. ur. 2.7.10 w Jani-

na pow. Kielce, św. dojrz., metryka urodz., leg. ofic., 
list, fotografia, scyzoryk, cygarniczka, kawałek sukna 
z monogramem „LB“ (AM 789)

Lacki Stanisław, ppor. rez. (LZK)
Lacki Tadeusz, ppor. 1909 (LZK)
Lacki Zdzisław, por. lat 40 (LZK)
Lakota Roman, cywilny, 3 listy, odznaka, medalik 

(AM 3173), ur. 1896, s. Andrzeja i Katarzyny (LZK)
Lalka Wacław, por. lek., leg. ofic., karta szczep. 

(AM 3183), por. lek. (LZK)
Lamborowski Eugeniusz, ppor. (LZK)
Lambucki Gundysław Stanisław, ppor. rez. 1901, 

s. Ambrożego i Franciszki (LZK)
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Lamecki Artur, kpt. KOP., ur. 1903, s. Jana (LZK) 
Lancmański Wacław, — Lanczański, oficer rez., 

karta szczep., fotografie, legit. (WO 1197 str. 19), Lanc-
mański Wacław Romuald, ur. 16.8.08 (ROR. 34 str. 94)

Landau Bernard, (LZK)
Landau Mojżesz, w mundurze, wizytówka, karta 

szczep, list, kartka z zapiskami (AM 2580)
Landesberg Jakób, w mundurze, dyplom lekarski, 

leg. ofic. rez., pocztówka z nadawcą: Landesberg Ma-
ria, Kutno, recepty in blanco (AM 3739)

Landsberg Ludwik Jan, ppor., 2 wizytówki, 2 kart-
ki (AM 2459), ppor. rez. (LZK)

Lange Władysław, Langie — w mundurze, 2 od-
cinki poczt., wizytówki (AM 3360), Lange — ppor. art. 
1910 (LZK)

Lasak Józef, por. rez. 1891, s. Tomasza i Karoliny 
(LZK) Laser Zygmunt, ppor. (LZK)

Laskowski Antoni, kpt. piech. (LZK)
Laskowski Izydor, por. mar. (LZK)
Laskowski Lesław, oficer, znak tożs., 24.10.12, legit., 

list, notatki, 2 fotografie (AM 1030), (WO 956 str. 13), 
ppor. art., ur. 1911 (LZK)

Lasoń Lucjusz Henryk, por., ur. 14.1.04, leg. ofic. 
rez., znak tożs., karta szczep., pismo sądowe (AM 3942), 
por., ur. 1903 (LZK), ur. 14.1.04 (ROR. 34 str. 109)

Lasota Witold, ppor., 1903, s. Władysława i Rozalii 
(LZK) 

Laszecki Adam, ppor., karta szczep., medalik, 
rysunek ołówkowy z nazwiskiem na odwrocie (AM 
2516), ur. 1911 (LZK) 

Laszecki Czesław, ppor. (LZK)
Latyński Eugeniusz, por. rez. (LZK)
Laudański Wiktor, w mundurze, znak tożs., leg. 

urzędn., prawo jazdy, (AM 2361), ur. 1906 (WO 2361 
str. 39), por. art. (LZK)

Laufer Adolf, w mundurze, pocztówki, telegram 
z Tarnopola (AM 2475)

Laurynowicz Seweryn, ppor. (LZK)
Lauterbach Artur, por., przepustka, karta mobil., 

list (AM 3933), por. 1899, s. Dawida i Amelii, 26 p. art. 
(LZK)

Lawicki Jerzy, ppor., zam. Katowice, ul. J. Ligonia 8 
m. 9, legit. odznacz., metryka ślubu, wizytówki, pismo 
urzędowe (AM 4024)

Lawnicki Ryszard, ppor. 1906 (LZK)
Lawzel Józef, ppor. rez. (LZK)
Lax Leonard, ppor. rez. (LZ.K-S)
Lazarewicz Romuald, w mundurze, część listu, 

medalik (AM 2618)
Lebiecki Wiktor, ppor. art. (LZK)
Lebiedź Stanisław, Liebiedz — w mundurze, listy, 

pocztówki, karta meldunkowa, fotografie, wizytówki 
(z drzewa) — (AM 2703), Lobiedź (WO 2703 str. 50), 
Lebiedź por. rez. 1911, s. Jana (LZK)

Lech......, rtm. (LZK)

Lech Leonard, kpt., ur. 11.9.86, metryka urodz., 
leg. ofic., karta polowania (AM 4012), ur. 8.9.86 (ROR. 
34 str. 328)

Lech Stefan, ppor., dowód osob., prawo jazdy, karta 
mobil., stała karta jazdy, papierośnica, lista z 27 nazwi-
skami oficerów z Obozu Putiwelsk (pow. Sumsk): Obóz 
Jeńców Putiwelsk — rejon Putiwelsk, powiat Sumsk: 1) 
ppłk. Rychalski Stefan, Warszawa, Nowolipie 33 — 34, 
Sulejówek, Puławskiego 75, 2) mjr .... rzack Marian, 
Grodno, Orzeszkowej 15-3, 3) mjr Sikorski, 4) kpt. Gosz-
czyński Zdzisław, Wilno, Mickiewicza 220, 5) kpt. Ga-
jewski Ludwik, Grodno, Bośniaka 26, 6) kpt. Nieniew-
ski Marian, Warszawa, Al. Niepodległ. 132-136, 7) kpt. 
Fjedorowicz Tadeusz, Wilno, Arsenalska 6, 8) kpt. Majer 
Eugeniusz, Szczuczyn Nowogrodzki, Piłsudskiego 104, 
9) kpt. Antoniewicz, 10) kpt. Nowak, 11) kpt. Żebrowski, 
12) kpt. Woltenberg, 13) kpt. Stawikowski, 14) kpt. Man-
tel Stanisław (por.), 15) kpt. Giżycki, Aleksander, War-
szawa, Kujanosa 3, 16) ppor. Mitek Wacław, Mikianece 
1 m. 2. (Lubochnie), pol Spady-porcha Tomaszów Maz., 
17) ppor. Lech Stefan, 18) ppor. Iwicki Kazimierz, Ba-
srowlie PS. a. Rawa Mazow., 19) ppor ......ckiewicz Józef, 
Wilno, Wilh. Bahnlasche 9 a, 20) ppor. Budkiewicz Win-
centy, 21) ppor. Grodz Władysław, 22) ppor. Jakubowski 
Henryk, Włochy, Pitulska 12, 23) ppor. Tyrk, 24) ppor. 
Albrecht, 25) ppor. Tagoda, 26.) ppor. Poczewski Karol 
Władysław, 27) ppor. Landansk Wiktor, Ksawerynow — 
(AM 308)

Leciejewski Henryk, ppor., list (AM 1581), ppor. 
lot. (LZK) 

Leczewny Tomasz, por. rez., lat 25 (LZK)
Lehrhaft Dawid, Schrhafta (?) kpt. lek., 2 pisma 

służbowe, 2 fotografie (AM 3291), Lehrhaft, kpt. lek., 
1893, s. Samuela i Gustawy (LZK)

Leifer Adolf, ppor. art., inż. chemik (LZK)
Leinweber....., (?) Poznań, ul. Matyk 53, por., karta 

wstępu do Parku Wilsona w Poznaniu (AM 3986)
Leitgeber Wacław, w mundurze, inż., karta szczep. 

1030, legit. odznaczen., rachunek (AM 3553), por. lot. 
(LZK)

Lejnweber Stanisław, w mundurze, ur. 24.4.12, do-
wód osob., prawo jazdy, leg. szkolna, blok notesowy, 
kalend. kiesz. (AM 2563), Lejweber (WO 2563 str. 46), 
Leinweber — 1912 (LZK) 

Leman......, kpt. (LZK)
Lemisiewicz Jan, ppor., ur. 18.6.09, leg. ofic. rez., 

karta mobil., listy, pocztówki, odznaka (AM 2487)
Lenczewski-Samotyja Eugeniusz, inż. roln. (LZK)
Lenczewski Stanisław, ppor. rez., inż. (LZK)
Leokiewicz Kazimierz, por., zaśw. adwokackie, 

kwit, 3 fotografie (AM 208)
Lepiarski Marian, por., leg. urzędn., karta szczep. 

(AM 2997), por., 1900, s. Michała i Kunegundy (LZK)
Lerch Jerzy, por., części leg. ofic., karta szczep., 

ros. odcinek poczt. (AM 3282), por. art. 8.7.06 (LZK)

1948
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Lerner-Steinberg Borys, ppor., list (AM 1585), 
Lerner-Seinberg, por. (WO 1585 str. 44), ppor. piech. 
(LZK)

Lesiński Piotr, kpt., leg. ofic., 2 fotografie, 2 listy, 
medalik, gotówką 5 złotych w srebrze (AM 483)

Lesiński Wacław, przod. P.P. (LZK)
Lesisz Edward, por. sap. (LZK)
Lesisz Feliks Franciszek, por. lek. 1901 (LZK)
Lesiuk Stefan, 1904 (LZK)
Lesior lub Lesser, por. sap. (LZK)
Leszczak Józef, mjr (kpt.) — (LZK)
Leszczyński Stanisław Kazimierz, ppor., referen-

darz Kuratorium w Lublinie, leg. urzędn., pocztówka, 
baretka (AM 2443) 

Leszczyński Zdzisław, por., prawo jazdy, karta 
szczep., fotografie, monogram, leg. ofic. rez. (AM 3627), 
por. kaw., 1893, s. Marcina i Jadwigi (LZK)

Leszczyński Zygmunt, por., wizytówki, karta na 
broń, kalend. kiesz., pismo sądowe w sprawie alimen-
tów (AM 2225), por. 9 p. strz. kon. im. gen. K. Pułaskie-
go, pisemne pełnomocnictwo Józefy Leszczyńskiej 
w sprawie alimentów (WO 2225 str. 35), por. 1900, 
s. Leonarda i Pauliny (LZK)

Leśniak Tadeusz, Leśnik — mjr, listy, pocztówki, 
karta szczep. 735, baretka za ranę (AM 2152), Leśniak 
— ur. 9.8.96 (RO. 32 str. 63)

Leśnik Bolesław, w mundurze, leg. ofic, rez., leg. 
urzędn., listy, pocztówki, medalik, fotografie (AM 3691)

Letniański Włodzimierz, dr, iur., ppor., leg. Z.O.R., 
3 wizytówki (AM 944), (WO 907 str, 12)

Leukos-Kowalski Stefan Jan, ppłk., leg, i kryż 
Virtuti Militari, leg. ofic., karta szczep. (AM 1709), 
ppłk, piech (LZK) 

Lewakowski Jerzy Wiktor, ppłk., telegram, 3 pocz-
tówki, karta szczep. (AM 4011), ppłk. geogr. (LZ.K-S)

Lewandowska Janina, ppor. pil. (LZK), ur. 1910 
z domu Dowbór-Muśnicka, por. lotn. WP. (rel. Dr. M.W.)

Lewandowski Aleksander Henryk, kpt, 12. p.p., leg. 
ofic., wizytówka, pocztówka (AM 924), (WO 895 str. 12)

Lewandowski Henryk, ppor. stud. med., leg, ofic., 
dowód imatryk. Uniw. Warszawskiego, list (AM 1758)

Lewandowski Henryk, znak tożs., ur. 1913 w Tar-
nowie (WO str. 45)

Lewandowski Stanisław, ppor., zam. Warszawa, 
Długa 21 m. 17, dowód osob. leg. ofic. rez., karta na 
broń, karta szczep., wizytówka (AM 2521)

Lewartowski Jerzy, kpt., Warszawa Ludna 9/a, m. 
11, wizytówki, dowód osob., legit. odznacz,, 2 pisma 
służbowe, 2 pocztówki, rysunek ołówkowy z Kozielska, 
różaniec, notatnik (AM 2247) bilety wizytowe, Loda 
Lewartowska, Warszawa, Ludna 9/a m. 11 (WO 2247 
str. 36), kpt. rez. (LZK)

Lewenter Markus Hirsch, Lewender — por., dy-
plom uniw., dowód osob., 1 zaświadczenie (AM 3415), 
Lewenter, ur. 12.7,06 (ROR. 34 str. 88)

Lewicki Adam, dr med., kpt., pocztówka, wizytów-
ka fotografie list (AM 2118), kpt. lek. (LZK)

Lewicki Aleksander, ppor., ks. st. sł., wizytówka, 
pocztówka, list hipoteczny, dowód osob., karta mobil., 
okulary, notatnik, łańcuszek (AM 679), ppor, br. panc., 
inż. (LZK)

Lewicki Franciszek, por. rez. 1908 (LZK)
Lewicki Stanisław, por. lot. (LZK)
Lewicki Wiktor, ppor., wizytówka, karta na broń, 

wojsk, prawo jazdy, leg. PCK., kwit bankowy (AM 
3353)

Lewicki Władysław, ppor. rez. (LZK)
Lewinson Józef, ppor. lek. (bez imienia) (LZK), 

ppor. lek., ur. 20.1.03, dowód osob., leg. ofic. rez., karta 
zwolnienia, karta szczep. (AM 2585)

Lewinson Szymon, lekarz, ur. 9/ .., 1895 w War-
szawie, leg. ofic. rez., karta mobil. (AM 2473), dr, ur. 
9.4.95 (ROR. 34 str. 305)

Lewiński Szymon, Liwiński — płatnik Sztabu, leg. 
ofic,, 2 kwity, karta szczep. 2928 (AM 1342), Iwiński 
— płatnik sztabowy (WO 1342 str. 17), Lewiński — 
ur. 28.10.92, kpt. int. (RO. 32 str. 318)

Lewkowicz Czesław, w mundurze, karta szczep. 
1708, fotografia, złoty krzyżyk z łańc., napis: „Krotu-
siowi — Nulka“, zaświadczenie o inwalidztwie, spo-
wodowanym w służbie (AM 761) — (LZK)

Lewkowicz Czesław, kpt., ks. st. sł., legit. odzna-
ki art., różne listy, na jednym z nich nadawca; Janina 
Dembińska, Gostyń, ul, św. Ducha 36 (AM 1759)

Lewoniec Stanisław, Lewonłecz (?) por., rachu-
nek, nakaz podatkowy, pismo Urzędu Skarbowego, list 
(AM 2779), Lewonia — ppor. art. (LZK), Lewoniec — 
ur. 15,5.92 (ROR. 34 str. 239) 

Leydo Władysław, ppor., lek., leg. ofic. rez., wizy-
tówki (AM 3950)

Leytner Kazimierz, kpt., karta na broń, koperta 
(AM 591), nazwiska nie udało się odcyfrować (WO 
str. 9)

Liberowicz Ignacy, ks. st. sł., leg,, wyciąg metryki 
ślubu, kilka wizytówek, cwikier (AM 745), por. piech. 
(LZK)

Libicki Janusz Wojciech, Lebicki — por., leg. ofic. 
rez., ks. oszcz. PKO., 2 listy, leg. urzędn. (AM 3545), 
Libicki — por. rez., 1902, s. Stanisława i Franciszki 
(LZK)

Lichoń Julian, ppor. 31 pułku, leg. ofic., notatnik, 
naramienniki bez oznak (AM 332)

Liebe Henryk, ppor. sąd. (LZK)
Ligaszewski Wiktor, por. (LZK)
Ligęzowski Tadeusz, kpt. piech. (LZK)
Liliental Antoni, ppor. (LZK), ppor., 2 dowody osob., 

karta wolnej jazdy, fotografia, leg. ofic., list, pocztów-
ka (AM 1774) 

Lindenszat Srul Julian vel Majer, kpt. lek., leg. ofic. 
rez., prawo jazdy (AM 2791), kpt. lek. (LZK)
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Lindner Jan, w mundurze, list do: Lindner Wa-
cław, Skarzysko, ul. Brzozowa 1, pocztówka, medalik, 
notatnik (AM 2959) 

Linowski Włodzimierz, ppor., leg. urzędn., foto-
grafie, pocztówka, (AM 1988), leg. urzędn, wystawio-
na w Krakowie (WO 1889 str, 30), por., 1904, s. Stani-
sława i Joanny, 2 p.p. Kielce (LZK)

Lipes Mordchel, w mundurze, telegram, 1 zaśw. 
z nazwiskiem dr Lipes Mordschel (AM 3894), por, lek., 
chirurg z Warszawy (LZK)

Lipina Jerzy, por. rez. 1910 (LZK)
Lipiński Feliks, części leg. MSWojsk., pocztówka 

(AM 3867) 
Lipiński Jerzy, ppor., karta szczep., odznaka 

pułkowa (AM 3027), ppor. lot. 1917, s. Jana i Zofii 
(LZK)

Lipiński Józef, w mundurze, 2 pocztówki z nadaw-
cą: Maria Lipińska, Piaskowo k/Warszawy, ul. Słowac-
kiego 11 m, 5, medalik z łańc. (AM 3920), por. sap., 
1891, s. Karola i Joanny (LZK)

Lipka Jan Tadeusz, kpt., wizytówka, list zastawni-
czy, leg. sport., rozkaz wyjazdu, fotografie (AM 2276), 
Lipka-Nałęcz Jan Tadeusz, kpt. (LZK)

Lipko Kazimierz, por. (LZK)
Lipkowski Józef, w mundurze, odcinek poczt. 

(AM 3600) 
Lipowski Edward Franciszek, ppor., urzędnik, ur. 

10.10.05, Warszawa, zam. Warszawa, Al. Wojska Pol, 
29/55, leg. urzędn., ks. oszcz. PKO., list pisany 3.4.40 
w Kozielsku (AM 2885)

Lippa Czesław Henryk, Lipa — kpt., dowód osob., 
5 pocztówek, list, karta szczep. 4061 (AM 826), Lippa 
— kpt. 1890 — Warszawa (LZK )

Lippoman Czesław, ppor., wizytówki, różaniec, na-
ramienniki bez oznak (AM 316), Lipman — (WO str. 7)

Lipski......, kpt. (LZK)
Lipski Tadeusz, ppor., 1909, s. Edmunda i Eugenii 

(LZK) 
Lirecki Stanisław, w mundurze, leg. urzędn., wizy-

tówki, kwit (AM 3497)
Lisiecki Adam, Lisecki — podanie: jeniec woj. 

Lisecki Adam, Korpus Nr. 1-3. Kompania — 15. grud-
nia 1939 — do Komendanta Obozu — przez Komblok 
(kmdta bloku) — obóz Skit. — Proszę o przydzielenie 
mi ...... na chroniczny ...... (AM 283), Lisiecki — (LZK)

Lisiecki Anatol, w mundurze, pocztówka, telegram, 
karta szczep., część dowodu osob. (AM 2582), karta 
poczt. od Zofii Rodosławica, Warszawa, ul. Poznańska 
8 (WO 2582 str. 47), — 1905, s. Sergiusza i Aleksandry 
(LZK)

Liske Godfryd, ppor., (LZK)
Liskiewicz Leon, por., 1 zdjęcie roentg., karta 

szczep., 2 wizytówki, na nazwisko żony — Alina 
(AM 2131), por. 35 p.p. (WO 2131 str. 33)

Liskiewicz Marian, (LZK)

Lisowski......, ppor. (LZK)
Lisowski Bogusław, w mundurze, dowód osob., 

pocztówka (AM 1605)
Lisowski Henryk, mjr, karta szczep., pismo handlo-

we, kartka z nazwiskami (AM 3444), ppłk. 1894, s. 
Władysława i Michaliny (LZK)

Lisowski Konstanty, w mundurze, leg. ofic., karta 
szczep, pocztówka, list, medalik (AM 3430), płk. aud. 
(LZK)

Lisowski Ludwik Kazimierz, por., ur. 1902, kt. st. 
sł., list (AM 958), (WO 918 str. 12), por. 1902, s, Józefa 
i Felicji (LZ.K-S) 

Lisowski Tadeusz, ppor. dent., ks. st. sł., karta 
szczep, 3919 (AM 1314), ppor. lek. dent. (LZK)

Liśkiewicz Marian, por, znak tożs., dowód osob., 
okulary, kwit, (AM 627)

Litwinionek Józef, por. rez. (LZK)
Liwski Zygmunt, ppor. 1907, s. Jana i Aleksandry, 

6 Baon Pion. (LZK)
Loranc Franciszek, ppor, (LZK)
Lorentz Jerzy, Lorenc — w mundurze, karta 

szczep., pół pocztówki, medalik (AM 3818), Loręc — 
ppor. kaw. (LZK), Lorentz Jerzy Wojciech, ur, 10.6.04 
(ROR. 34 str. 130)

Loroch Piotr, ppor., dowód osob., prawo jazdy, le-
git. odznacz., zaśw. Zw. Aptek. (AM 3697), (bez imie-
nia) por. (LZK)

Lotys Jerzy Zdzisław, ppor. rez., 78 p.p. (LZK)
Lubecki Ludwik, ppor., ks. st. sł., leg. urz. państw., 

fotografia, list, (AM 1147), Ubecki — (WO 1027  
str. 14)

Lubert Władysław, ppor., ur. 1.6.03, zam. Warsza-
wa, ul. Hoża 49, ks. st. sł., dowód osob., karta szczep. 
3208, wizytówki, 3 urzędowe pisma, medalik (AM 
1073), (WO 979 str, 13), por. 1903, s. Józefa i Aleksan-
dry (LZK)

Lubich Stefan, kpt., wizytówki, medalik (AM 815), 
kpt. art. 1895, s. Wilhelma i Marii (LZK)

Lubińkowski Bronisław Józef, kpt. mar., karta 
szczep., wizytówki, kartka z leg. ofic. (AM 2261), kpt. 
mar, st, sł. 1905 (LZK) 

Ludnik......, sierż. KOP. (LZK)
Ludwiczak Edward, ppor., 2 listy (AM 1551)
Lujski......., ppor., (LZK)
Lukas Adam, kpt. st. sp. (LZK)
Lulka Stanisław, dr., w mundurze, leg. ofic, rez., 

list z Warszawy (AM 3059)
Lulko Edward, ppor. rez. (LZK)
Lupiński Mieczysław, ppor., ur. 26.1.94, dowód 

osob., leg. ofic. rez., karta szczep., karta na broń (AM 
3596)

Luranc Franciszek, w mundurze, karta szczep. 
532, karta meldunkowa, 2 pocztówki (AM 1978), syn 
Jana, pośw. wymeldowania z Chorzowa (WO 1978 
str. 220)

1948



Zbrodnia Katyńska w polskiej prasie niepodległościowej w Wielkiej Brytanii z lat 1943-1956...

370

Lutman Józef, kpr. (LZK)
Lutman Mieczysław, starosta z Białej Podlaskiej 

(LZK) 
Lutoborski Adam, por., leg. czł. Klubu Automob., 

pocztówki, 2 odznaki pułkowe, fotografie (AM 2668), 
por. 26 p.p. (WO 2668 str. 49), por. rez. 1897, s. Edwarda 
i Stanisławy (LZK) 

Lutosławski Henryk, ofic. rez. (LZK)
Lutosławski Leon, kpt. (LZK)
Lutyński Eugeniusz, Ludiński — w mundurze, 

karta szczep., 2 pocztówki, list, medalik, fotografie 
(AM 3511), ppor. Lutyński — (LZK)

Luksemburg....., ppor., lek. dent. (LZK)
Luxenburg Henryk, por., wizytówki, metryka ślu-

bu, metryka urodz. na nazwisko Herschenberg Henia 
(AM 3550) 

Łabędzki......, por. dr. (LZK)
Łaczkowski....., kpr. rez. (LZK)
Łagoda Stanisław, Łagody — ppor., leg. ofic. rez., 

leg. urzędn. (nieczytelna), (AM 2190), Ładoga ppor. 
rez. (LZK), Ładoga, ur. 6.2.08 (ROR. 34 str. 104)

Łagun Wincenty, ppor. (LZK)
Łakota Roman, por. rez., 1896, s. Andrzeja i Kata-

rzyny (LZK) 
Łaniewski Władysław, por. kaw. (LZK)
Łańcucki Włodzimierz, por. (LZK)
Łapczyński Gracjan Wacław, rtm., listy, karta 

szczep, 586, wizytówka (AM 2721)
Łapin Jan, kpt. (LZK)
Łapiński Kazimierz, kpt. (LZK)
Łapiński Stanisław, wizytówka na nazwisko Ła-

piński Stanisław, nauczyciel śpiewu, fotografie (AM 
741)

Łapiński Władysław, por., leg. ofic. (AM 2414), 
por. (LZK) 

Łappo......, por. lek. (LZK)
Łasak Józef, Lasak — por., leg. ofic. rez., list, leg, 

urzędn., kartka z zapiskami, pismo służbowe 7 Baonu 
Sap. (AM 2359), Łasak — dr, zam. Łódź, ul. Piotrkow-
ska 273 (WO 2359 str. 39) 

Łaszcz Feliks, Laszez (?) ppor., dowód osob., ks. 
oszcz PKO., kś. st. sł., karta mobil., wizytówka, karta 
szczep. (AM 366), Łaszcz, por., dr med., (LZK)

Łaszcz Jerzy Stanisław, por., wizytówka, dowód 
osob., ks. oszcz. PKO. na nazwisko żony — Romualda, 
listy, negatywy, pocztówki (AM 3689)

Łaszczyk Czesław, kpr. br. panc. (LZK)
Łatacz Antoni, dr kpt., pismo urzędowe, łanc. do 

zegarka (AM 1817), ur. 1893 we wsi Bobrówka, pow. 
Białystok (WO 1817 str. 26)

Ławrynowicz Seweryn, w mundurze, ur. 29.11.10 
w Moskwie, zam. Radomsko, ul. Wąwozowa 125, leg. 
ofic. rez., dowód osob., ks, oszcz. PKO., list, wizy-
tówki, odznaka pułkowa, medalik (AM 2655), ppor. 
(LZS)

Ławrzel Józef, Lawrzel (?) ppor., znak tożs. (AM 
4050), Ławrzel, ur. 25.11.06 (ROR. 34 str. 74)

Łazarewicz Romuald, ppor. (LZK)
Łazowski Piotr, kpt. ur. 5.8.95, zam. Chełm, ul. Pie-

rackiego 16, ofic. legit., ks. oszcz. PKO., karta szczep. 
3400, 2 listy (AM 1051), ur. 5.8.96, (WO 967 str. 13), 
ur. 5.7.95 kpt. (RO, 32 str. 46), kpt. piech. (LZK)

Łącki Bolesław, ppor. art. (LZK)
Łącki Janusz Antoni, ur. 2.12.02 w Radestów 

poczta Borkowice, rolnik, karta na broń, notatnik, list 
(AM 182), por. rez. (LZK)

Łącki Stanisław, w mundurze, 2 pocztówki, karta 
szczep., kalend. kiesz, (AM 2641), nadawca pocztówki: 
Jadwiga Kubasiewicz, Warszawa, ul. 6-go Sierpnia 11 
m. 30 (WO 2641 str. 48), ppor. (LZK)

Łączkowski Stanisław, leg. Virtuti Militari, list, 
pocztówka, fotografia (AM 920), (WO 892 str. 12), 
ppor. rez. art. (LZK) 

Łebkowski Józef, por., ks. st. sł., karta mobil., część 
leg. urzędn., medalik, wizytówka (AM 1427), por. 1899, 
s. Tomasza i Marii (LZK)

Łebkowski Stefan, Łepkowski — por., świad. 
ukończ. Szk. Pchor., karta szczep., 1 recepta (AM 
2675), Łebkowski (WO 2675 str. 49), Łebkowski por. 
art. (LZK)

(Ciąg dalszy nastąpi).

Objaśnienia znaków, oznaczających źródła:
AM. — «Amtliches Material zum Massenmord von Katyń» 

(Urzędowy wykaz niemiecki) z cyfrą, oznaczającą poz. rej. zwłok.
WO. — Wykaz ofiar — członków b. Armii Polskiej, zamordo-

wanych przez bolszewików w Katyniu (sporządzony przez Polaków 
obecnych przy ekshumacji zwłok w Katyniu) z cyfrą oznaczającą 
poz. rej. zwłok, względnie ze stronicą wykazu tego.

LZ. — Lista zaginionych Jeńców z obozów rosyjskich (spo-
rządzona przez Biuro Opieki nad Rodzinami Wojsk. D-twa Pol-
skich Sił Zbr. w ZSRR., względnie przez Biuro Pomocy Rodzinom 
Wojsk, i D-twa Wojsk Polskich na Śr. Wschodzie) z literą oznacza-
jącą obóz, w którym dany jeniec miał przebywać: K. — Kozielsk, 
O. — Ostaszków, S. — Starobielsk. Są informacje, wedle których 
dany jeniec, był kolejno w dwóch wzgl. trzech obozach.

RO. 32 — Rocznik Oficerski Biura Pers. MSWojsk. — wyd. 
Warszawa 1932.

ROR. 34 — Rocznik Oficerski Rezerwy Biura Pers. MSWojsk. 
— wyd. Warszawa 1934 r.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1948, nr 51  
z 18 grudnia, s. 3-4.
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1949

K O Z I E L S K
Łempicki Julian, por., leg. urzędn., ks. ofic., karta na 

broń, różne wizytówki, okulary, 1 pismo, 2 listy, (AM 
1975), Lembicki — ks. oszcz. PK0., pismo urzędowe 
(WO 1975 str. 45), Łempicki — zam. Sieradz, ul. Ogro-
dowa 2, metalowy monogram „ŁJ“ ks. oszcz. K.K.O. 
Sieradz i kwit tej Kasy (WO 1975 str. 29), Łępicki — 
por. rez. piech., 1882, s. Romualda i Jadwigi, (LZK), 
Łempicki — ur. 2.1.82 (ROR. 34 str. 255)

Łęgowski Józef, mjr, karta szczep., Łengowski, 
1 list (AM 3503), Łęgowski — mjr pil. (ŁZK)

Łęgowski Wacław, kpt. (LZK)
Łobocki Józef, Sobocki — ppłk., karta szczep. 

(AM 4044), Łobocki ur. 6.8.81 (ROR. 34 str. 251)
Łobza Jerzy Kazimierz, ppor., część leg. urzędn., 

pocztówka (AM 1164), (WO 1037 str. 14)
Łodykowski Augustyn, Łotykowski — oficer, do-

wód osob., leg. ofic., świad. lek. wyst. na jego nazwisko 
(WO str. 3), Łodykowski — ur. 27.7.03 (ROR. 34 str. 78)

Łojek Józef, ppor., ur. 1.3.12., leg ofic. rez., papie-
rośnica (AM 3796), ppor. rez. (LZK)

Łojek Leopold, dr med., w mundurze, 3 pocztów-
ki z nadawcą: Eugenia Łojek, Warszawa, ul. Nowy 
Świat 28 m. 20, dyplom doktorski (AM 3298), dr mjr, 
lek. 1897, s. Adama i Franciszki (LZK)

Łopatto Edward, Łopato — kpt., zam. Warszawa, 
Podhalańska 13, część leg. ofic., 1 pismo Urzędu Skarb., 
karta szczep., list (AM 1996), Łopatto — kpt., 1896, 
s. Janusza i Zofii (LZK)

Łopuszański Kazimierz, w mundurze, pocztówki, 
listy (AM 3785), por. kaw. (LZS)

Łopuszko Edward, Lopusko — cywilny, pocztów-
ki, — wśród nich 1 z nadawcą: Witold Lopusko, Wilno, 
Antakalnio 4, i inna z nadawcą: Anna Lopusko, Wilno, 
Szyczkińska 10 (AM 244), Łopuszko — ppor. (LZK)

Łopuszyński Piotr, budowniczy, w mundurze, prawo 
jazdy, wizytówki, fotografie, legit. odznacz (AM 1737)

Łotocki Jerzy, Lodocki — w mundurze, pocztów-
ka: Adela Lodocka, Lwów, karta szczep., fotografie 
(AM 1122), (WO 1011 str. 14), Łotecki — ppor. rez. 
(LZK), Łotocki — ur. 17.2.07 — PKU Lwów — Miasto 
(ROR. 34 str. 196)

Łotocki Konstanty, mjr, 1890, s. Emilii i Anastazji 
(LZK) 

Łotocki Stanisław, por. (LZK)
Łotocki Zygmunt Marian, Lotocki — (?), ppor., 

ur. 16.1.04 we Włodawie, kilka dyplomów filozofii, 
pocztówka (AM 1865), Łotocki — ur. 15.1.04, (WO 
1865 str. 27), Łotocki — ppor. (por.) rez. (LZK)

Łotuszka Antoni, kpt. art. KOP, 1900, s. Tytusa 
i Ludwiki (LZK)

Łowicki Stanisław, w mundurze, inż., 2 wizytów-
ki, karta szczep., pocztówki, rosyjski kwit, 2 medaliki 
z łańc., plakieta (AM 3629), ppor., 1907, s. Stanisława 
i Marii (LZK)

Łowicki Władysław, ppor. inż. rolnik, 1909, s. Sta-
nisława i Marii (LZK)

Łoza Michał, 1912 (LZK)
Łozicki Jerzy, ppor. art. (LZK)
Łoziński Jan, pchor. lek. (LZK)
Łuczak Paweł, Lucztag (?) mjr, listy, pocztówki, 

kalend. kiesz., (AM 1717), Łuczak (WO 1717 str. 23), 
Łuczak — mjr, 1892, s. Piotra i Emilii (LZK)

Łuczak Stefan, inż., ppor., 2 ks. oszcz. PKO., karta 
na broń, karta szczep., wizytówki (AM 2963)

Łuczak Tadeusz, ppor. art. (LZK)
Łuczak Wacław, 1902 (LZK)
Ługowski Tadeusz, ppor. lek. (LZK)
Łujski....., sędzia (LZK)
Łukasiewicz Kazimierz, kpt. z Lublina, pismo 

garniz. Lublin, pocztówka, 2 odznacz, woj., medalik 
(AM 724)

Łukaszewicz Władysław, list (AM 76), Łukasiewicz 
(WO str. 6)

Łukomski Czesław, por., lista z nazwiskami, kartka 
z adresami (AM 3603), por. 1911 — Podgórze (LZK)

Łukomski Kazimierz, w mundurze, leg. urzędn. 
państw. T. 14/526, 2 listy (AM 865), (WO 855 str. 12)

Łukowski Włodzimierz, wachm. pchor. (LZK)
Łuniewski Ludomir, Lunewski — por., 3 pocz-

tówki, list (AM 532) Łuniewski (WO str. 8)
Łuniewski Tadeusz, por. art. 1896 (LZK)
Łunkiewicz Czesław, Lunkewicz — kpt., legity-

macja, pocztówka, okulary (AM 1820), Łunkiewicz 
— leg. Stow. Opieki nad Zwierzętami w Płocku, (WO 
1820 str. 26)

Łuński Czesław, w mundurze, 2 listy płacy, wi-
zytówki, 2 zaśw., (AM 2079), prezes Sądu Okręg. 
w Płocku, (WO 2079 str. 32), — (bez imienia) sędzia 
apel. (LZK)

Łużyński Wacław, ppor., wojsk. prawo jazdy, wizy-
tówka, legit. odznacz., karta szczep., kwit depoz., leg. 
ofic. (AM 4094), por. 1912, s. Franciszka i Malwiny, 
C.W.Sap. (LZK)

Łysakowski......, por. (LZK)
Łyska Gottfryd, w mundurze, ur. 1914, leg. szkol-

na, dowód osob., medalik (AM 1242), imię Fotferdy 
(?), (WO 1093 str. 15) 
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Łyszkowski Jerzy, por. (AM 370)
Mac Zdzisław, ppor. (LZK)
Machczyński Tomasz, Machciński — por., 1899, 

s. Jana i Marii (LZK) Machczyński — ur. 1.1.99 (ROR. 
34 str. 331)

Machill......, ppor. (LZK)
Machnacz Zygmunt, Machnac (?) — w mundurze, 

dowód osob., z fotografią, telegram, pocztówka, 1 ro-
syjski dowód osob., różaniec (AM 3055), Machnacz 
(bez imienia), kpt., (LZK), (ROR. 34 str. 11)

Machnia Wacław, w mundurze, leg. naucz., karta 
szczep. 555, metryka ślubu, 2 listy, różaniec, medalik 
z łańc. (AM 730), Machniak lub Machnik (WO str. 10)

Machowski Franciszek, ppłk., dowód osob., kar-
ta szczep. Nr. 4192, got. 1000 złotych, (AM 276), (bez 
imienia) ppłk. (LZK) 

Machowski Stanisław, por., 2 wizytówki na na-
zwisko Machowski Stanisław (AM 3124)

Maciałowicz......, kpt. (LZK)
Maciejewski Antoni, dowód osob. (AM 3135)
Maciejewski Jacek, ppor., leg. ofic., karta wstępu, 

znak tożs., na nazwisko Kurianszyk Arkadiusz, ur. 
1912, por. (AM 3422) 

Maciejewski Julian, ur. 1908, znak tożs., karta na 
broń, karta mobil. (AM 2800), ppor. lotn. (WO 2800 
str. 52), por lotn. (LZK)

Maciejewski Kazimierz, por., karta czł. Ligi Ko-
lonj., 2 kwity, medalik z łańc. (AM 779), por. rez. (LZK)

Maciejewski Konstanty, ppor. (LZK)
Maciesza Stefan, por. (kpt.) (LZ.K-S)
Macikowski Stefan, kpt. (kpr.?), (LZK)
Maciszewski Mieczysław, dr ppor., zam. Warsza-

wa, Krucza 41 m. 6, leg. odznacz., własne recepty in 
blanco, wieczne pióro (AM 2499), ppor. lek., 1898, s. 
Stanisława i Stefanii (LZK) 

Maciszewski Stanisław, prof., w mundurze, prze-
pustka, 1 ks. oszcz. PKO., wieczne pióro (AM 2801), 
por. 1893, s. Stanisława i Stefanii (LZ)

Mackiewicz Dymitr, por. lot. (LZ.K-S)
Mackiewicz Tadeusz, ppor. rez. aud., 1901, s. Igna-

cego i Adeli (LZK)
Mackiewicz Wacław, znak tożs., 1 obrączka ślubna 

(AM 1913), znak tożs. z napisem: Wilno 1906, obrącz-
ka z wyrytym: Irena 11.8.31., (WO 1913 str. 28), kpt. 
piech. (LZK)

Mackiewicz Włodzimierz, por., ur. 1912, leg. 
urzędn., wizytówki, scyzoryk, telegram, znak tożsam. 
(AM 3510)

Maculewicz Wacław, kpt., wizytówki, pismo 
MSWojsk., plakieta, karta szczep. 1782, fotografie 
(WO 1697 str. 45)

Maczewski Zygmunt Marian, ur. 21.11.74, cywilny, 
dowód osob., 3 koperty, 2 listy, karta na broń (AM 379)

Madejski Stanisław, cywilny, karta szczep. (AM 
2058), syn Franciszka (WO 2058 str. 32)

Madejszyc Wiktor, (LZK)
Madeyski Felicjan, ppłk. (LZK), (RO. 32 str. 277) 
Madorowicz Andrzej, ogniomistrz (LZK)
Magierski Witold, chorąży (LZK)
Mahoma......, ppor. (LZ.S-K)
Maj Stanisław, ppor., ks. st. sł., leg. urzędn., ks. 

oszcz. PKO., wizytówki (AM 1968), por. (LZK)
Majchrowski Roman, ppor. art. (LZK)
Majchrowski Romuald, ppor., 3 listy, łańc. z krzy-

żykiem (AM 608)
Majchrzak Tadeusz, oficer, ur. 6.3.13, ofic. leg., do-

wód osob. (AM 945), (WO 908 str. 12)
Majczanowski Roman, ppor. piech. (LZK)
Majer Władysław, (?) ppor., koperta z nadawcą: Jani-

na Grozdecka, Warszawa, ul. Krucza 40 m. 19 (AM 3960)
Majewski Czesław, podkomisarz Str. Gran., 2 wi-

zytówki, karta szczep. 3305, odznaka Str. Gran. (AM 
2132), por. (LZK).

Majewski Franciszek, por., pocztówka, koperta, 
telegram, karta szczep. 4041 (AM 2277), ppor. (LZK)

Majewski Konstanty, w mundurze, ur. 10.7.10, 
zam Warszawa, Sienna 69, ks. oszcz. PKO. (AM 2745), 
ppor. 1910, s. Witolda i Heleny (LZK)

Majewski Marian, por. (LZK)
Majewski Marian, Str. Gran. (LZK)
Majewski Marian Ryszard, ppor., ur. 1911, dowód 

osob., przepustka, pismo urzędowe, leg. ofic. rez (AM 
3318)

Majewski Piotr, przod. P.P. (LZK)
Majewski Stanisław, ppor. piech. (LZK)
Majewski Stefan, dr med. (LZK)
Majewski Stefan, ppor., ks. st. sł., leg. służbowa, 

karta szczep. 2376, listy i pocztówki (AM 1265), (WO 
1107 str. 16)

Majewski Władysław, ppor. (LZK)
Majewski Zdzisław, mjr, przepustka, 3 pocztówki, 

karta szczep. 3448, wizytówki, 2 listy, kalend. kiesz. 
(AM 804), mjr aud. (LZK)

Majkowski......, kpt. piech (LZK)
Majkowski Janusz, por. (WO str. 3)
Majkowski Stanisław, por., ur. 1900, znak tożs., 

wizytówka, karta na broń, fotografie (AM 137), May-
kowski (WO str. 4) 

Majok Stefan, w mundurze, leg. urzędn., 3 wizytów-
ki, telegram, list, pocztówka, cygarniczka (AM 3835)

Majorowicz Antoni, aptekarz, por., zam. Poznań, 
ul. Mickiewicza 22, wizytówki, list, część leg. (AM 
2540), por. (LZ)

Makowiak Emilian, Makowjak — oficer, weter., 
dowód osob., fotografie, listy, przepustka samochodo-
wa (AM 1089), (WO 988 str. 14)

Maksymienko Roman, w mundurze, legit. urzędn., 
karta szczep. 3058, 3 pocztówki z nadawcą: Marian Mak-
symienko, Radom, ul. Żeromskiego 30 m. 31 (AM 2453), 
ppor., 1904, s. Jana i Józefy (LZK)
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Malaczyński Kazimierz, por., leg. ofic., karta na 
broń, 2 pocztówki, leg. odznacz. (AM 2976), por. sap., 
1908, 1 Baon Sap. (LZS)

Malanowski......, ppor. rez. (LZK)
Malarski Stanisław, por., pismo wojskowe, rozkaz 

wyjazdu, (WO str. 45), por. rez. (bez imienia), (LZK)
Malczewski Jan, ppor. art. (LZK)
Malejka Leon, w mundurze, ur. 23.10.97, ks. st. sł., 

paszport, karta szczep. 1123, pismo urzędowe (AM 
689), por. (LZK), Malegka (?), (WO str. 10)

Maleszek Jan, ppor. (LZK)
Maleszkiewicz Leon, kpt., zaśw. Szk. Pchor., 1 upo-

mnienie, karta szczep., 2 pocztówki (AM 1787), 
Mleszkiewicz — świad. Szk. Pchor. Rez. Art. (WO 
1787 str. 25)

Malicki Bolesław, ppor., ks. oszcz. PKO., leg. ofic. 
rez., 2 listy (AM 3979)

Malinowski Ignacy, kpt. (LZK)
Malinowski Leon, w mundurze, 2 listy (AM 1271), 

(WO 1110 str. 16)
Malinowski Ryszard, ur. 3.6.98 w Łunińcu, zam. 

Sarny, ul. Kolejowa 37, ks. st. sł. (AM 129), starosta — 
Zdołbunów (LZK) 

Malinowski Tadeusz, oficer, pocztówka (AM 45)
Malinowski Tadeusz, por. (LZ.S-K)
Malinowski Tadeusz, ppor. art. (LZK)
Malinowski Władysław, por. rez., 1912, s. Józefa 

i Michaliny (LZK)
Maliński Roman, w mundurze, list (AM 2440), por. 

1906 (LZK)
Malisz Franciszek, przy zwłokach Hannig Konra-

da znaleziono 3 listy adresowane: Malisz Franciszek 
w Kozielsku (AM 1750), (WO 1750 str. 24)

Malisz Franciszek Ksawery, ppor., ur. 22.9.14 
w Roztokach, dowód osob., karta na broń, ks. st. sł., 
odpis metryki urodz., dowód przynależn. państw. (AM 
1222), ur. 29.2.14 w Roztoce (WO 1081 str. 13), por., ur. 
1914 (LZK)

Maliszewski Bolesław, ppor., Biała Podlaska, ur. 
1905, znak tożs., 1 ros. leg. partyjna, 2 kwity, notatnik 
(AM 3046)

Maliszewski Józef, Maliszepski — w mundurze, 
ur. 1911, znak tożs., karta szczep., list (AM 3469)

Maliszewski Stefan, ppor. piech. (LZK)
Malszyk Jan, ppor. lek. (LZK)
Maltze Tadeusz, por., leg. ofic., ks. oszcz. PKO., 

karta szczep. 1957, pocztówki (AM 1604, zam. War-
szawa, ul. Wiśniowa 59/12 (WO 1604 str. 20)

Malukiewicz Stanisław, ur. 1907 Ryga, znak tożs., 
ks. oszcz. PKO., pismo służbowe (AM 2103), zam. 
Siedlce, ul. 3. Maja 3/a (WO 2103 str. 32), ppor., mgr. 
(LZS)

Małecki Antoni, kpt., wizytówki, fotografie, list, 
pismo lekarskie, świad., medalik, wieczne pióro, 2 wi-
zytówki: Matylda Małecka ( AM 2033)

Małecki Jan, por. (kpt.) sap. (LZ.S-K)
Małecki Stanisław, kpt. (LZK)
Małecki Wacław, ppor. (LZK), inż., wizytówki, list 

(AM 3531)
Małek Antoni, Malek — nauczyciel, w mundurze, 

ur. 8.6.908 w Michałowicach, zam. Orłowiec, poczta 
Lagów obok Staszowa, znak tożs., ks. oszcz. PKO., 
(AM 1193), Małek — poczta Łęgów pod Staszową 
(WO 1061 str. 15)

Małuszyński Narcyz, Małżnicki — kpt., karta 
szczep., 2 listy (AM 869), (WO 858 str. 12), Małuszyń-
ski — ur. 10.11.02 (RO. 32 str. 396)

Małys Julian, 1904, 73 p.p. (LZK)
Małyszka Aleksander, plut. san. wet. (LZK)
Mamaładze Jerzy, mjr kontraktowy (LZK)
Manikowski Czesław, ppor., ur. 19.6.10 w Berlinie, 

ofic. ks. st. sł., pocztówki, listy (AM 1235), Tamanikow-
ski (WO 1090 str. 15)

Mantel Stanisław, por., 2 pocztówki, karta szczep., 
(AM 2992), por. ur. 1899 (LZK)

Manulak Bogdan, oficer, leg. ofic. rez., leg. urzędn., 
karta szczep., medalik (AM 2927), ppor. (LZK)

Mańczak Józef, kpt. lotnik, rozliczenie z poborów, 
część dowodu osob. na nazwisko Mańczak Ewa, opra-
wa zegarka na rękę, odznaka lotnicza (AM 914), (WO 
891 str. 12), kpt. rez. pil. (LZ.K-O)

Mańkowski Leon, ppor., znak tożs., ur. 5.8.02 (AM 
3722), ppor. (LZK)

Mańkowski Stefan, kpt. art. (LZK)
Marcak Stanisław, por., listy, karta szczep. (AM 

2676) 
Marchewski Wawrzyniec, por., płatnik, karta na 

broń, karta szczep. 1177, kwity, wizytówki, fotografia 
(AM 2182), por. (LZ)

Marchlewski....., kpt. piech. (LZK)
Marchocki Zygmunt, s. Michała i Marii (LZK)
Marciak Karol, ppor. (LZK), Marcjak — por., ofic. 

ks. st. sł., list, medalik (AM 1583)
Marciak Stanisław, por. rez. art. (LZK)
Marciniak Stanisław, ppor. (LZK)
Marcinkiewicz Józef, por., docent Uniw. (LZK)
Marcinkowski Aleksander, ppor., (LZK)
Marcinkowski Antoni, kpt. rez. 1893 (LZK)
Marcinkowski Jerzy, ppor., ks. oszcz. PKO., pocz-

tówki, fotografia, (AM 4015), inż. ppor. rez., 1906, s. 
Zygmunta i Marii (LZK)

Marcinkowski Marian, por., ofic. ks. st. sł., 3 listy, 
krzyżyk z łańc. (AM 1656), Marian Szczęsny — por., 
ur. 1903, s. Feliksa i Julii (LZK)

Marcon Kazimierz, ks. kapelan (LZK)
Marczewski Adam, pchor. art. (LZK)
Marczewski Jerzy, por. rez., piech. 1901, 50 p.p. 

(LZK)
Marczewski Tadeusz, 1911 (LZK)
Marczyński Feliks, ppor., legit. odznacz., prawo 

1949
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jazdy, karta na broń, legit. ofic. rez. (AM 2331), ur. 
10.11.95 (WO 2331 str. 38), por. lotn. (LZK)

Marczyszyn Sofroniusz, kpt. art. (LZK)
Marecki Andrzej, kpt. mar. (LZK)
Marecki Ferdynand, leg, szkolna, telegram (AM 

52), ppor. art. (LZK)
Margoński Edmund, — Morgoński — kpt. lek., 

część dowodu osob., karta szczep., rysunki – kary-
katury (AM 2724), Margoński — mjr, (LZK), dr. ur. 
4.11.83, mjr. lek. (ROR. 34 str. 214) 

Mariak Kazimierz, ppor. (LZK), K. (?) w mundu-
rze, pocztówka z nadawcą: Mariakowa Stefania, list 
(AM 3642) 

Mariański Stefan, por. rez. (LZ.K-S)
Markiewicz Andrzej, por. (LZ.K-S)
Markiewicz Czesław, plakieta z napisem: Pamiątka 

promocji na ppor. — Ostrów Mazowiecka — 15.10.30 — 
(WO 2234 str. 36), Markowicz — w mundurze, 2 pocz-
tówki, plakieta (AM 2234), Markiewicz — por. (LZK)

Markiewicz Witold, mjr, pocztówki, karta szczep. 
580, list, wizytówki (AM 1516), zam. Warszawa, Szaj-
nochy 5 (WO 1516 str. 43), mjr (LZK)

Markowski Antoni, w mundurze, znak tożs., do-
wód osob., ur, 9.8.08 w Warszawie, leg szkolna (AM 
2794), ppor., 1908, s. Mieczysława i Janiny (LZS)

Markowski Bolesław, inż., por., 4 listy, 2 koperty, 
pocztówka z nadawcą: Markowska, Kielce, ul. Śnia-
deckich 21 (AM 297), por. rez. piech., 1897, s. Bolesła-
wa i Eleonory (LZK)

Markowski Edmund, ppor., pocztówki (AM 4038)
Markowski Edward, ppor. rez. piech. (LZK)
Markowski Wojciech, W......ckowi....., ppor., Lwów, 

karta rejestr, samochodu Nr. 43191, dwie 5% państw, 
oblig. z r. 1924 po 50 zł.. Nr. 3194977 i 3194978, 13 
fotografii, 2 złote monety 10-cio koronowe (AM 437), 
zam. Lwów, ul. Pełczyńska 39 (WO 437 str. 19), ppor. 
(LZK)

Marmuźniak Stanisław, ppor., dowód osob., leg. 
ofic. rez., karta mob., wizytówki, 2 fotografie (AM 
3876), ppor. piech. (LZK) 

Marszałek Bazyli, ppor. lotn. (LZK)
Marszałek Stanisław, kpt., ofic. leg. z dobrą fo-

tografią, legit. odznacz., różaniec (AM 1664), kpt. 
2 p.a.c. (WO 1664 str. 22), kpt., s. Franciszka i Józefy 
(LZS)

Marszałek Wincenty, s. Wojciecha, dowód osob., 
karta szczep., odznaka (AM 1781), prawdopodobnie 
oficer Str. Gran., odznaka „Za służbę graniczną“,  
s. Wojciecha (WO 1781 str. 25) 

Marszałek Zygmunt, por. piech. (LZK)
Marszałkiewicz Stanisław, ppor., leg. urzędn., 

metryka ślubu, medalik (AM 3655)
Martin Michał, ppor. lotn. (LZK)
Martin Piotr, inż. Urzędu Patent. Warszawa, do-

wód osob., świad. szczep, z Kozielska, koperta (AM 

113), — ur. 1896 (LZK), Piotr Borys, inż., ur. 18.9.93 
(ROR, 34 str. 160)

Martini Wiktor, w mundurze, znak tożs., ur. 8.2.910 
(AM 3868)

Martuszczyk Roman, por., karta mob., karta zwol-
nienia z wojska, odznaka pułkowa (AM 3102)

Martyni Bogdan, ppor., karta szczep., 2 pocztów-
ki, okulary (AM 1629), nadawca pocztówki: Janina 
Lamer (?), Warszawa, ul. (nieczytelna) Nr. 1 m. 27 
(WO 1629 str. 21)

Martyni Witold, w mundurze, 2 pocztówki, kwit 
depoz. (AM 3182)

Martyszewski Janusz, ppor., ur. 1.4.13. w Wilnie, 
dowód osob., karta czł. Klubu Sport., zaśw. 81 Dyw. 
Panc., 2 listy, kilka fotografii (AM 877), Martysek — 
ur. 1894 w Nawilnej, zaśw. przynależności do 8 Baonu 
Panc. (WO 863 str. 12)

Marwisko Józef, por. (LZK)
Marynowski....., cywilny, (LZK)
Marynowski Wiktor, w mundurze, wizytówki, 

karta st. sł., karta mob., metryka urodzenia, pocztów-
ki (AM 1790), własne wizytówki z adresem: Polna 78, 
oraz wizytówka z nazwiskiem Dr. Zbigniew Mary-
nowski, ppłk. lek., Wilno, Antokolska 30 (WO 1790 
str. 25), oficer (LZS)

Marynowski Zbigniew, por., pismo urzędowe, 
pocztówka (AM 4036)

Masakowski Zygmunt, ppor. art. (LZK)
Masaljoni Piotr, pocztówka, listy (AM 123), Mas-

salioni (WO str. 4)
Masakowski Zygmunt, ppor. art. (LZK)
Masałkowski Franciszek Ignacy, kpt., pismo, 

2 pocztówki, karta szczep. 3359, medalik z łańc. (AM 
840), (WO 839 str. 11) 

Mastalerz Mieczysław, Mażtalerz — ppor., pocz-
tówka, rozliczenie z poborów (AM 3180), ppor. Masta-
lerz — (LZK)

Maszko Władysław, oficer geograf, znak tożs., 
ur. 24.6.900, pocztówki, karta szczep. (AM 1574), ur. 
w Opocznie, (WO 1574 str. 44), oficer rez. (LZK)

Matejczyk Jan, ppor., sędzia, ur. 21.7.04 w Bijton, 
dowód osob., 2 listy, karta mob. (AM 1966), por. rez. 
(LZK)

Matkowski Henryk, kpt., 1901, s. Stefana i Ludwi-
ki (LZ.S-K) 

Matkowski Kamil, oficer, część leg. ofic., karta 
szczep. 676, kartka z adresem (AM 759), kpt. (LZK)

Matla Władysław, ppor., 1911 (LZK)
Matolski Leon, lek. wet., w mundurze, prawo jaz-

dy, wizytówka, obrazek święty (AM 1548), mjr lek. 
(LZK)

Matras Michał, ppor., leg. urzędn., karta szczep., 
leg. ofic. rez., medalik (AM 3516), ppor. 1910 (LZK)

Matraszek Mieczysław, ppor., leg. ofic., 2 listy 
(AM 2168) 
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Matusiak Roman, por. (ppor.), (LZK)
Matuszek Jan, ppłk. 1892 (LZK)
Matuszewski Ignacy, ppor., 1905, s. Antoniego 

i Walentyny (LZK)
Matuszewski Stanisław, w mundurze, dzienni-

czek, wizytówka, karta szczep. 1350, łańc. z medali-
kiem (AM 529)

Matyjaszczyk Tomasz, w mundurze, leg. urzędn., 
karta szczep. 1711, 2 listy, medalik (AM 1751)

Matysiak Tadeusz, kpt. (LZK)
Matz Tadeusz, kpt. (LZK)
Matzner Bolesław, płk, aud. (LZK), płk., leg. ofic., 

wizytówki, blok notesowy, baretki (AM 493), Małzucz 
Bolesław płk. (LZK), Matzner dr, ur. 6.2.89 (RO. 32 
str. 308)

Mauthe Zygmunt, por. (LZ.K-S)
Mayer Eugeniusz, kpt., pozwolenie na broń, wizy-

tówka (AM 61), kpt. aud. (LZK)
Mayer Feliks, (LZK)
Mazak Paweł, ppor. piech., 1904, s. Jana i Jadwigi 

(LZK),— (bez imienia), w mundurze, pocztówki, list 
(AM 3756)

Mazanowski Stanisław, mjr, karta szczep., 2 pocz-
tówki (AM 3959), mjr. aud. (LZK)

Maziarz Jan, kpt. (LZK)
Mazowiecki Tadeusz, ppor. (LZK)
Mazur......, (?) w mundurze, znak tożs., 2 listy, me-

dalik (AM 1987), syn Jana (WO 1987 str. 30)
Mazur Stanisław, ppor., 1909, s. Mateusza i Zofii 

(LZK) 
Mazur Stanisław, chorąży (LZK)
Mazur Stanisław, dowód osob., karta szczep. 3180, 

3 odcinki poczt. ze stemplem „Żywiec“ (AM 245)
Mazur S., ppor., kartka z jego adresem (Kozielsk) 

i z innym adresem: Mazur Jan, poczta Wystrowice, 
wieczko szkatułki drewnianej z wyrytym napisem: 
Kozielsk 1940 i inicjałami MS, list (AM 236)

Mazurek Franciszek, st. post. P.P. (LZK)
Mazurkiewicz Józef, 1917 (LZK)
Mazurski Marcin, por., leg. urzędn. państw., 

fotografia, 3 listy — z nich dwa od dzieci, karta 
szczep., leg. odznacz. (AM 1015), (WO 948 str. 13), 
por. (LZK)

Mączewski Zygmunt, ppor. art. (LZK)
Mączka Eugeniusz, w mundurze, 3 listy, 2 pocz-

tówki, rysunek ołówkowy (AM 2112), Maszka, (WO 
2112 str. 32), Mączka, ppor. art. (LZK)

Mączyński Antoni, stopnia nie ustalono, szczegó-
łów brak (WO str. 9)

Mądry Sykstus, kpt., notatnik, ks. oszcz. (AM 
2272), brulion pisma, pisany ołówkiem do Państw. 
Liceum w Tucholi (WO 2272 str. 33), (LZK)

Megiel Władysław, por. rez., s. Andrzeja, 57 p.p. 
(LZK) 

Meisner Ludwik, rtm. (LZK)

Meissner......, por. (LZK)
Meissner Roman, ppor. art. (LZK)
Meissner Tadeusz, w mundurze, 3 pocztówki, 

karta szczep, (AM 1113), (WO 1005 str. 14)
Meister Jan, ppor. piech. (LZ.K-S)
Mejster Stefan, ur. 20.2.87, pismo z podaniem miej-

sca zamieszk.: Częstochowa, Al. Wolności 23, dowód 
osob., 3 wizytówki, 3 pocztówki, tytonierka z drzewa, 
rzeźbiona, napis „Kozielsk 1940“ (AM 378)

Mekler Stefan, w mundurze lotniczym, list, tele-
gram, 2 odznaki (AM 3009), por. lotn. (LZK)

Mellerowicz Tadeusz Michał, w mundurze, kie-
rownik Wydziału Przem. Urzędu Wojew. Białystok, 
karta zwolnienia z wojska z daty 29.8.39, (zwolniony 
jako strzelec), 3 listy, 1 ros. dowód osob. (AM 2100), 
nacz. Urzędu Wojew. Łuck (LZK)

Melta Władysław, w mundurze, prawo jazdy (AM 
2043) 

Melzek Kazimierz, s. Ludwika, ze Stanisławowa, 
koperta, pocztówka (AM 1036), (WO 960 str. 13)

Merecki......, ppor. (LZK)
Merkel Zygmunt, w mundurze, karta st. sł., leg. 

urzędn., list (AM 1918) (bez imienia) — sędzia Sądu 
Apelac. (LZK)

Mewczyk......, ppor. sł. st. (LZK)
Mękarski Włodzimierz, kpt., leg. ofic., list (AM 

1866)
(Ciąg dalszy nastąpi).

Objaśnienia znaków, oznaczających źródła:
AM. — «Amtliches Material zum Massenmord von Katyń» 

(Urzędowy wykaz niemiecki) z cyfrą, oznaczającą poz. rej. zwłok.
WO. — Wykaz ofiar — członków b. Armii Polskiej, zamordo-

wanych przez bolszewików w Katyniu (sporządzony przez Polaków 
obecnych przy ekshumacji zwłok w Katyniu) z cyfrą oznaczającą 
poz. rej. zwłok, względnie ze stronicą wykazu tego.

LZ. — Lista zaginionych jeńców z obozów rosyjskich (spo-
rządzona przez Biuro Opieki nad Rodzinami Wojsk. D-twa Pol-
skich Sił Zbr. w ZSRR., względnie przez Biuro Pomocy Rodzinom 
Wojsk. D-twa Wojsk Polskich na Śr. Wschodzie) z literą oznaczają-
cą obóz, w którym dany jeniec miał przebywać: K. — Kozielsk, O. 
— Ostaszków, S. — Starobielsk. Są informacje, wedle których dany 
jeniec był kolejno w dwóch wzgl. trzech obozach.

RO. 32 — Rocznik Oficerski Biura Pers. MSWojsk. — wyd. 
Warszawa 1932.

ROR. 34 — Rocznik Oficerski Rezerwy Biura Pers. MSWojsk, 
wyd. Warszawa 1934 r.
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K O Z I E L S K
Mężyk Stanisław, rtm. (LZK)
Mianowski Wacław, ppor. KOP. (LZK)
Miara Zygmunt, w mundurze, ur. 1908 w Barano-

wiczach, odznaka pułkowa, fotografia, papierośnica 
z monogramem, znak tożs., leg. urzędn., prawo jazdy, 
pocztówki (AM 3271) 

Miastkowski Leon, plut. pchor. art. (LZK)
Mibnowski....., por. rez. (LZK)
Michalak Władysław, ppor., 3 listy, prawo jazdy, 

2 kartki meldunkowe (AM 3761)
Michalczyk Marian, ppor., leg., wizytówki (AM 

1864), por. 1907, syn Władysława i Magdaleny (LZK)
Michalec Antoni, ppor., karta szczep. 745, 2 listy, 

okulary, odznaka (AM 1480)
Michalewicz......, ppor. rez. (LZK)
Michalik Paweł Adolf, ur. 11.11...(?), ppor., ks. st. 

sł., leg. urzędn., fotografia, list w jęz. niem., różaniec, 
grzebień (AM 500), ppor. (LZK), ur. 11.6.06 (ROR. 34 
str. 102)

Michalski......, kpt. rez. piech. (LZ.S-K)
Michalski Adam, ppłk. rez. (LZK), ppłk. 25 p. uł., 

leg. ofic., karta sportowa, kwit, wizytówka, monokl 
(AM 2588)

Michalski Antoni, mjr (LZK)
Michalski Czesław, por., ks. st. sł., legit. odznacz., 

2 listy, medalik (AM 1497), por. 1893 (LZK)
Michalski Edmund, ppor., ks. st. sł., 4 pocztówki, 

list, 1 ros. kwit, medalik (AM 1760), ppor. art. (LZK)
Michalski Edward, por. rez. (LZK)
Michalski Jan, w mundurze, pocztówka, zaśw. 

w jęz. ros. (AM 1536), niewysłany list w jęz. ros., pisa-
ny do p. Goławski w Brześciu n/B. (WO 1536 str. 43)

Michalski Kazimierz, w mundurze, leg., wizytów-
ki, fotografie (AM 3621), (LZK)

Michalski Marian, por. (ppor.) — (LZK)
Michalski Stanisław, w mundurze, leg. urzędn., ró-

żaniec (AM 1186), ppor. art. (LZK)
Michalski Stefan, ppor., ur. 1905, znak tożs., do-

wód osob., leg. czł. ZOR, plakieta, różaniec, odznaka, 
leg. czł. Zw. Aptekarzy, fotografie, monogram, 2 listy 
(AM 3683), ppor. (LZK)

Michalski Zygmunt Sylwester, kpt., ur. 30.12.05 
w Wedzinic, świad. szkolne, świad. dojrzałości, me-
tryka urodz. i chrztu, metryka urodzenia (AM 3274)

Michałowski......, rtm. (LZK)
Michałowski Antoni, ppor. art. (LZK)
Michałowski Stefan, ppor. (LZK)
Michna Władysław, ppor. (LZK)

Michniak Jan, por., leg. sportowa, fotografie, wizy-
tówki (AM 1679), por., 1902 (LZK)

Michniewicz Jan, ppor. (LZK)
Michniewicz Kazimierz, ppor., notatka — we-

wnątrz tekst: „Posiadacz tej książeczki, Michniewicz 
Kazimierz, Pabianice obok Łodzi, ur. Bracka 12. — 
Zawiadomić panią Marię Michniewicz“, — karta 
szczep. 1951 (AM 1191), (WO 1059 str. 15) 

Michnowski Wacław, mjr (LZK)
Micichowski......, ppor. (LZK)
Midloch......, por. (LZK)
Midloch Edward, kpt., ofic. ks. st. sł., znak tożs. 

(AM 1663), kpt. rez. (LZK)
Mieciesza Stefan, lat 47 (LZK)
Mieczkowski......, kpt. (LZK)
Miecznik Leonard, Miesznek — (?), w mundurze, 

mies. karta, znak tożs., krzyżyk (AM 2090), Miecznik 
(WO 2090 str. 32) 

Miedura Stanisław, ppor., leg. urzędn., pocztówka 
(AM 4065) 

Miedziejko Arkadiusz, Miediejko — syn Mikołaja, 
żona — Teodozja, 2 listy (AM 3549), Miedziejko — 
ppor. (LZK)

Mielczarski Stanisław, w mundurze, zam. Poznań, 
Wały Jagiełły 22 m. 2, kartka z bloku notesowego, kar-
ta szczep. 2864, medalik z łańc. (AM 1715) Mielcarski 
— (WO 1715 str. 23) 

Mielecki Stanisław, oficer, ur. 22.4.95, leg. ofic., 
ks. oszcz. PKO., medalik z łańc. (AM 3425), por. (bez 
imienia) — (LZK) 

Miernik Józef, por., karta szczep. 1067, lista z na-
zwiskami, różaniec (AM 1991), syn Antoniego (WO 
1991 str. 30), Miennik — por. 1906 (LZK)

Mieszyński Stanisław, w mundurze, 4 listy 
z nadawcą: Zofia Mieszyńska, Hajnówka (AM 2067). 
Meczyński — (WO 2067 str. 32)

Mietke Waldemar, por. 1896, s. Wilhelma i Marii 
(LZK) 

Mięsowicz Tadeusz, kpt. (LZK)
Miętus Stanisław, ppor. rez. 1894 (LZK)
Migoń Zdzisław Ignacy Michał, ppor., ks. ofic., 

1 damski pierścionek z 2 koralami (AM 1240), (WO 
1092 str. 15)

Mijakowski Hugon, ppłk., ofic. leg., wizytówki, listy, 
krzyż Virtuti Militari (AM 2174), ppłk., s. Władysława 
i Marii (LZK) 

Mijal Franciszek Ksawery, por., pismo urzędowe, 
wizytówka, pocztówka (AM 1580), Mijak Franc. Ksa-
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wery, ppor. 1898 (LZK), Mijal — ur. 21.5.98 (ROR. 34. 
str. 39)

Mikiewicz Wojciech, — Mickiewicz — mjr, leg. 
urzędn., 3 pocztówki z nadawcą: Miekiczowa, Rzeszów, 
ul. Królewska 18 (AM 3435), Mikiewicz — kpt. 1900 
(LZK), Mikiewicz — ur. 16.4.92, kpt. wet. (ROR. 34 
str. 236)

Mikiszkiewicz Stanisław, kpt. (LZK)
Miklaszewski......, por. (LZK)
Miklaszewski Jerzy, kpt., leg. urz. państw., 4 li-

sty, odznaka art., wizytówka, telegram, 4 złote zęby, 
nadawca listów: Miklaszewska. Warszawa, ul. Kielec-
ka 46, pudełeczko blaszane (AM 421), kpt. (LZK) .

Mikołajczyk Stanisław, ppor., zaśw. komendanta 
Garnizonu, karta szczep., medalik z łańc. (AM 2045), 
syn Władysława, (zaśw. Kmdy Garnizonu Szack 
z 14.9.39 (WO 2045 str. 31) 

Mikoszewski Bolesław, ppor. (LZK)
Mikoszewski Bronisław, por., 2 pocztówki, kartka 

(AM 3449), por. (LZK)
Mikucki Eugeniusz, Mickuki (?), por. leg. ofic., kar-

ta szczep. (AM 3417), Mikucki, por, rez. 1904 (LZK)
Mikulski Stanisław, kpt., wizytówki, fotografie, 

3 obligacje państw. z kuponami (AM 4130), kpt. (LZO)
Mikuła Józef Kazimierz, ur. 1901, w mundurze, 

zam. Iwieniec, żona Maria, 1 ks. oszcz. PKO., pocztów-
ka, 4 listy (AM 813), chorąży, lat 40 (LZK)

Mikuła Julian, por. (LZ.K-S)
Milanowski Zenon, ppor. (LZK)
Milczewski Augustyn, przod. P.P. (LZK)
Milewski Tadeusz, ppor., 2 pocztówki, karta szcze-

pienia, medalik z łańc. (AM 3205)
Milewski Władysław Michał, por., ur. 23.10.03, 

leg. ofic. rez., pocztówka, notatnik, odznaka, krucyfiks 
(AM 2378), Władysław — por. 1903, (LZK)

Milewski Wojsław, ppor. rez., 1913, s. Stanisława 
i Marii, PKU. żywiec (LZK)

Millak Henryk, Milak — ppłk., karta na broń, 
2 pocztówki, wizytówka (WO str. 3), Millak — ppłk. 
lek. (LZK)

Miller Władysław, ppor., leg. urz. państw., ofic. ks. 
st. sł. (AM 1369), ppor. rez. (bez imienia), (LZK)

Milli Stanisław, mjr (LZK)
Miładowski Stanisław, w mundurze, ur. 19.11.05, 

metryka ślubu, medalik (AM 1295), Miladowski (WO 
1123 str. 16), Miładowski, ppor. 1905 (LZK)

Minkiewicz Henryk, gen. dyw. (LZK)
Mioduszewski Józef, ppor. (LZ.K-S)
Mioduszewski Lucjusz, ks. kapelan, — (bez imie-

nia) — (LZ. S-O-K), Lucjusz — ur. 11.2.86 (ROR. 34 
str. 401)

Mirecki Stanisław, kpt. rez., okulista z Chorzowa 
(LZK) 

Mirosławski Maciej, ofic. gosp., ur. 8.7.02, Wado-
wice, Al. Wolności, znak tożs., ks. oszcz. PKO., leg. ofic. 

rez., notatnik, metryka urodz. (AM 2671), ur. 1892, 
por. (LZK)

Mirsak Józef, ppor., ur. 28.1.11 w........?, pow. Po-
znań, ks. sł. st., 3 pocztówki, 3 listy, notatnik, różaniec, 
karta szczep. 1937 (AM 538), Mirsak lub Mirczak (WO 
str. 8)

Misejuk Antoni, Miscauk — kpt., leg. ofic., kar-
ta czł. Zw. Strzel., karta szczep., tytonierka rzeźbiona 
z napisem Kozielsk 1940 (AM 859), Miscauc (?), (WO 
852 str. 12), Misejuk kpt. (LZK), ur. 30.3.93 (ROR. 34 
str. 347)

Misiewicz Jan, w mundurze, ur. 1908, znak tożs., 
telegram (AM 3806)

Mistat Stefan, w mundurze, leg. służb. (AM 2372), 
Mistata, zam. Studzieniec, poczta Puszcza Mariańska, 
por., Skierniewice, (WO 2372 str. 39), Mistak, por. 
(LZK)

Miszczak Stanisław, ppor., leg. urzędn. skarb., leg. 
ofic. rez., wizytówka, pocztówka, list (AM 2673)

Miszczyk Zygmunt, ppor. (LZK)
Misko Tadeusz, w mundurze, pocztówki, list (AM 

2807) Mitkus Witold, kpt. lek., 1899, s. Józefa i Marii 
(LZK)

Mitro Tadeusz, w mundurze, pocztówka, karta 
szczep. 3451), ppor. (LZK)

Mittceg Tadeusz, oficer, zaświadczenie, złote zęby, 
plakieta (AM 847), Mettceg (WO 843 str. 11)

Mizgajski B., (LZK)
Mizolebski Marian, w mundurze, leg. urz. (nieczy-

telna), karta szczepienia, 2 listy, krucyfiks (AM 1638), 
Miżełabski (WO 1638 str. 21)

Młocek Tadeusz ppor. 1913 (LZK)
Młodecki Edmund Karol, dr med., Brześć n/B., ul. 

Zygmuntowska 51 m. 4, blok na recepty lek. z nadru-
kiem jego nazwiska, kalend. kiesz., wizytówka, odzna-
ka art., kwity, portfel, list (AM 430), kpt. lek., (LZK)

Młodnicki Wiktor, por. (LZK)
Młodzik Franciszek, por. 1892, s. Marcina i Felik-

sy (LZK) 
Młynarczyk......, mjr, (LZK)
Młynarczyk Ludwik, ppor., 2 listy, pocztówka 

(AM 3802); ppor. (bez imienia) (LZK)
Moenke Edmund, dr ppor., leg. Zw. Lek., pismo 

wojsk. Placówki Służb., kwity, karta szczep. 3922 (AM 
587), ur. 1882 (LZK), dr, ur. 23.1.83, (ROR. 34 str. 222)

Mogilnicki Tadeusz, kpt., dr med., dowód osob., 
3 listy, telegram, karta poczt., wizytówki, 2 negatywy, 
okulary (AM 754), kpt. lek. (LZK)

Mogiła-Stankiewicz Wacław, rtm. (LZK)
Mohl Andrzej, w mundurze, pocztówka z nadaw-

cą: Mohl Maria, Milanówek, kartą szczep. 2279, meda-
lik, (AM 2193), ur. 1904 (LZK)

Moilich......, ppor. (LZK)
Molda Mieczysław, por. (LZK), w mundurze, pocz-

tówki (AM 1582)

1949
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Molędzki Kazimierz, w mundurze, pocztówki, 
koperta, medalik z łańc. (AM 3018), Molendzeński — 
por. (LZK)

Monczyński......, ppor., część leg., różaniec, modli-
tewnik (AM 1986), Mączyński, (WO 1986 str. 30)

Moos Stanisław, kpt. art. (LZK)
Morawiński Tadeusz, Mrawiński — por., ks. ofic., 

4 pocztówki, notatnik (AM 545), Morawiński (WO 
545 str. 8)

Morawski......, kpt. uzbr. (LZK)
Morawski Adolf Jan, inż., por., prof. Politechniki 

Warszawskiej, zam. Warszawa, Al. Grójecka 45 m. 14, 
wizytówki, listy, 2 fotografie, amulet (AM 3704), Al-
fred — prof. Polit. Warsz. (LZK), Adolf Jan — inż., ur. 
17.6.95 (ROR. 34 str. 176)

Morawski Jan, ppor. art. 1902, s. Grzegorza i Felicji, 
DOK. IX. (LZK)

Morawski Józef, w mundurze, list, 2 pocztówki, ks. 
do modl., krzyżyk (AM 2039)

Morawski Marcian, cywilny, Prezes Sądu, wizy-
tówki, 3 pocztówki, 2 listy, łańc. z medalikiem (AM 
1446)

Morawski Marek, por. (LZK)
Morawski Tadeusz, ppor. wet., ur. 21.5.09, ks. ofic., 

dowód osob. (AM 523)
Morawski Władysław, ppor. art. (LZK)
Mordas-Żyliński Tadeusz Michał, ppor., ur. 

14.10.04 (AM 3330)
Morgulis Leon, por., dowód osob., karta na broń, 

karta szczep., karta mob., wizytówka (AM 1131)
Morik Stanisław, por. 1909, s. Eliasza i Pauliny, 19 

p.a.l., (LZK)
Moroński Witold, ppor., dowód osob., 5 pocztó-

wek, koperta, wizytówki, mapa Europy (AM 364)
Moroz Jan, kpt., znak tożs., medalik (AM 626), kpt. 

(LZS) 
Moroz Mirosław, Morz, naucz. gimn., w mundu-

rze, leg. urz., 2 wizytówki, prawo jazdy (AM 1670), 
Moros — prof. państw. gimn. w Wadowicach (WO 
1670 str. 22), Moroz — kpt., ur. 1893 (LZK)

Moroz Paweł, w mundurze, ur. 1913, znak tożs., 
karta szczep., list, części leg. ofic. (AM 3206), ppor. 
art. (LZK)

Morski Emil, inż., por. art. (LZK), oficer, ur. 
13.7.08, znak tożs., (AM 1870)

Morszczyzna Edward Stanisław, ur. 2.2.02., ppor. 
architekt, Brześć n/B., ul. Kilińskiego 12, dyplom ar-
chit., 2 leg. osob., karta na broń, łańc. z krzyżykiem, 
prawo jazdy Nr 1874 (AM 685), Morszazna (?) — (WO 
str. 10), Morszczyzna — ppor. (LZK) 

Morzy Józef, (LZK)
Moser Leopold, por., zam. Warszawa, pismo 

MSWojsk., pocztówki, leg. ofic., listy, leg. czł. (AM 
3831), por. 1898 (LZK) 

Moskal Franciszek, kpt. (LZK)

Moskal Józef, Mosgal — kpt., ur. 13/..., 1895 
w Grodzisku, zam. Radymno, ul. Mickiewicza 28 a, 
ks. oszcz. PKO., 4 listy (AM 577), Moskal — (WO str. 
9), Moskal — kpt. (LZK)

Moskal Stanisław, por. (LZK)
Moskauł Antoni, ppor. rez. lot., 1904, s. Stanisława 

i Marii (LZK)
Moskowityn Michał, kpt., kalend. kiesz., wizytów-

ka, medalik (AM 3347), kpt. (LZK)
Mossakowski Alfred Tadeusz, w mundurze, do-

wód osob., prawo jazdy, list, karta szczep. 3837 (AM 
1984), zam. Warszawa, Al. Niepodl. 159, (WO 1984 str. 
30), ppor. rez. 1912 (LZK) 

Mossakowski Zygmunt Aleksander, kpt. (LZK)
Moszczeński Leon, komandor. dr med. (LZK), ur. 

28.1.89, ppłk. lek. (RO. 32 str. 323)
Moszczyński Adam, pchor. art. (LZK)
Moszczyński Antoni, dr med., dowód osob., prawo 

jazdy, karta szczep., odznaczenie, pugilares z klucza-
mi, naramienniki bez oznak (AM 322), Moszczeński 
(WO str. 7)

Moszczyński Edward, ppor., listy, pocztówki, me-
dalik, fotografie (AM 1943), pocztówki i listy od Ja-
dwigi Moszczyńskiej, Gollub, Brześć Kuj., (WO 1943 
str. 29), ur. 1889, ppor. rez. (LZK)

Moszkowicz Jan, kpt., rachunek, pocztówka, pismo 
notarialne, karta szczep. 911 (AM 895), (WO 877 str. 
12), kpt. geogr. (LZS)

Mościcki Tadeusz, kpr. (LZK)
Mościcki Wincenty, por., zam. Warszawa, ul. Że-

lazna 63, karta na broń, karta polowania, pocztówka 
(AM 1168), (WO 1041 str. 14)

Motarski Tadeusz, (LZK), w mundurze, paszport, 
okulary, rzeźbiona fajka (AM 510), Morawski (WO str. 8)

Motłoch Eugeniusz, ppor. (LZK)
Motyka Paweł, ppor. (LZK)
Motyl......, ppor. (LZK)
Mozkowski Edmund, ppor. rez. (LZK)
Mrok Stefan, ppor., ur. 1903, znak tożs., karta czł. 

Czerw. Krzyża, (AM 3414), ur. 1903 (LZK)
Mrozik Alojzy, oficer, ur. 13.1.96, Tuchola, zam. 

Gdynia, Świętojańska 54/9, ks. oszcz. PKO., list i pocz-
tówki, karta szczep., leg. ofic. (AM 2810), kpt. mar. 
(LZK)

Mrozowski Jan, ppor., 1911, s. Arseniusza i Wandy 
(LZK) 

Mrówczyński Bolesław, mjr art. 1900 (LZK)
Mróz Konstanty, kpt. br. panc., kartki z leg. ofic., 

wizytówka (AM 1952)
Mścichowski Franciszek, ppor., karta szczep. (AM 

2301) 
Mucha Bruno Ludwik, ppor., ks. ofic., pocztówka 

(AM 1974) 
Mucha Stefan, kpt., dowód osob., pismo służb. 57 

p.p., list, ks. do modlenia, (AM 1782), mjr lub kpt. (LZK)
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Mućko Jan, por., pocztówki, list z nadawcą: Mućko 
Rozyna, Warszawa, ul. Ludowa 3 m. 4, łańc. ze złotym 
krzyżykiem (AM 2497)

Munek Zygfryd, ppor. art. (LZK)
Murawski Eugeniusz, inż. ppor., leg. urz. państw., 

karta na polowanie, medalik z łańc. (AM 498)
Murza-Murzicz Aleksander, Murza-Mirzicz, ppor., 

ofic. ks., 2 notatniki (AM 875), (WO 862 str. 12), Mu-
rza-Murzicz Ali — ppor. (LZK)

Mussil Paweł, w mundurze, — Mussel, — dowód 
osob., pocztówki, fotografia, 2 medaliki (AM 2865), 
Mussil — por. (LZK) 

Muszel Kazimierz, por. rez. (LZK)
Muszyński Władysław, rtm. (LZK)
Muszyński Władysław, pchor, piech. (LZK)
Mutke Edmund, ppor., naucz., leg. ofic., leg. 

urzędn. (AM 3404)
Mueller Józef, kpt., odznaka 57 p.p., znak na bieliź-

nie: Mueller Józef, część kwitu na nazwisko: Mueller 
Józef, Zwrki, dnia .../II......, ks. do modlenia (AM 820), 
kpt., ur. 1898, s. Stanisława (LZK)

Mychalewicz Bazyli, post. KOP. (LZK)
Myczewski......, por. (LZK)
Mykietyn Jan, kpt., listy, kartka z jego nazwiskiem 

(AM 2252), kpt. SPRA (LZK)
Mysyrowicz Tadeusz, ppor., 1911 (LZK)
Myszkowski Jerzy, por. 1895 (LZK)
Myszkowski Zdzisław Henryk, ppor., ur. 1913, 

leg. ofic., karta szczep. 1864 (AM 1662), Myczkowski 
ur.../4.13, (WO 1662 str. 22)

Myśliński Piotr, mjr lub kpt. (LZK)
Myśliński Władysław, ppor. art. (LZK)
Myśliwski Hieronim, por., ur. 30.9.08, ks. oszcz. 

PKO., telegram, 3 listy, wizytówki, pocztówka (AM 
4111), por. (LZK) 

Nadobnik Józef, ppor. rez. (LZK), Dadobnik (?), 
w mundurze, geometra, ur. 8.2.02 w Łubnicy, zam. Po-
znań, Górna Wilda 28 m. 7, ks. oszcz. PKO., karta na broń 
(AM 2679), Nadobnik — ur. 8.2.02 (ROR. 34. str. 145)

Nahlik E., por. SPRA (LZK)
Nahrebecki Karol, ppor. rez. (LZK)
Najburg Ruwin Moszek, (LZK)
Najdzicz Bronisław, w mundurze, pół znaku tożs. 

z nazwiskiem jego (AM 3838), (LZK)
Nalwebecki......, ppor. (LZK)
Nałęcz-Dobrowolski Tadeusz, student, w mun-

durze, leg. szkolna, karta szczep., 2 pisma urzędowe, 
wizytówka (AM 2328), ur. 23.3.17, stud. Polit. Warsz., 
zam. Kielce, ul. Tad. Kościuszki 8/1, zaśw. przyjęcia 
na praktykę wakacyjną Urzędu Wojew. Kieleckiego, 
zaśw. o zaginięciu ks. wojsk. z 4 p.p. Legj. Kielce-Bu-
kówka, medalik i kalend. kiesz. (WO 2328 str. 38)

Napieralski Stefan, ppor., leg., karta na broń, wi-
zytówki, list, pocztówka, ks. do modlenia (AM 1432)

Narbutt Tadeusz, ppłk. (LZK)

Narożański Henryk Tadeusz, kpt. (LZK)
Nasielski......, ppłk. (LZK)
Nasielski Szaja, 1907 (LZK)
Naszkiewicz Ryszard, por. (LZK)
Naturlista Tadeusz, kpt. SPRA — (LZK)
Naumow Józef, por. lek., s. Józefa (LZ.K-S)
Nawarecki Jan, ppor. art. (LZK)
Nawiński Leon, por. (LZK)
Nawrocki......, kpt. (LZK)
Nawrocki Teodor, ppor. (LZK)
Nawrot......, por. piech. (LZK)
Nazarewicz Józef, — Nazierewicz Józef Gabriel, 

por., leg. ofic., pismo służbowe z 12 p. uł., leg. urzędn. 
(nieczytelna), (AM 2356), zam. Lublin, ul. Bernardyń-
ska 16/1, (WO 2356) str. 39), Nazarewicz — por. (LZK)

Nazarowski......., ppor. (LZK)
Naziembło Stefan, Naziębło — w mundurze, pocz-

tówka, fotografia, (AM 2407), ppor. KOP., 1905, s. 
Mariana i Stanisławy (LZK), Naziembło — ur. 2.8.05 
(ROR. 34 str. 102)

Nelczarski Kazimierz, por. (LZK)
Nelicki......., por., leg. ofic. z fotografią, 2 kwity 

zastawowe: 1) na nazwisko Nelicki, 2) na nazwisko 
Torawska, Leonia, zam. Poznań, ul. Szydłowska 13, 
zaśw. na nazwisko Nelicki Leszek, ur. 25.5.27 w Kra-
kowie, (AM2566)

Nelken......, ppor. (LZK)
Nelken Jan Władysław, płk. lek. (LZK)
Nelken Samuel, ppor., leg. ofic. rez., pocztówki, list 

(AM 3211)
Nemunis Eugeniusz, por., pocztówka z nadawcą: 

Janina Szlachtyńska, Łapy, okręg Białystok, ul. Śred-
nia 3 (WO str. 3) 

Nenko Stanisław, ppor. (LZK)
Neugebauer Adam, w mundurze, list z nadawcą: 

Neugebauer Alicja w Pabianicach, ul. Reymonta 15, kar-
ta szczep., wizytówka, krzyżyk z łańc. (AM 1247), Rey-
monta 13 (WO 1098 str. 15), kpt. (bez imienia) — (LZK)

Neyman Julian, kpt. br. panc. (LZK)
Nidecki Jan Michał, kpt., leg. ofic., wizytówka, 

karta szczep. (AM 1386), kpt. (LZK)
Niebroń Filip, por. SPRA (LZK)
Nieczykowski Wacław, kpt. (LZK)
Nieć Mieczysław Władysław, ppor. piech. (LZK), 

Władysław — ppor., leg. ZOR., karta szczep., list, blok 
notesowy (AM 2158)

Niedbalski Stanisław, por. 1911 (LZK)
Nieduszyński Kazimierz, kpt. art. (LZ. S-K)
Niedziecki Stanisław, ppor. (LZK)
Niedzielski Jan, ppor. (LZK), ur. 1898, oficer, znak 

tożs., list (AM 791)
Niedźwiecki Henryk, kpt. st. sp., 1889, s. Józefa 

i Adeli (LZK) 
Niedźwiecki Henryk, ppor., dowód osob., karta 

szczep. i pocztówka (WO str. 3)

1949
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Niedźwiecki Stanisław, ppor., (LZK)
Niekasz Jan Kazimierz, w mundurze, legit. od-

znacz., leg, PCK., karta rybołówcza, leg. urzędn., list 
(AM 3787) 

Niemczewski Marcin, por. panc. (LZK)
Niemczewski Marian, inż. ppor., wizytówki, leg. 

urzędn. (AM 3224)
Niemczyński Julian Marian, por., 1899, s. Leonarda 

i Eugenii (LZK)
Niemiec Kazimierz, mjr MSW (LZK)
Niemiec Michał, por., list (AM 2787), (LZK)
Niemirowicz-Szczytt Kazimierz, ppor., dr med., 

dyplom doktorski, wizytówki, fotografie, recepty, 
1 stempel gumowy (AM 1688), dyplom wydz. med. 
Uniw. St. Batorego w Wilnie, leg. asystenta kliniki 
psychiatr. Uniw. Warszawskiego (WO 1688 str. 22), 
por. lek., 1901, s. Aleksandra (LZK)

Niemirowicz-Szczyt Leonard, kpt. (LZK)
Niemirski Michał, kpt. mar. (LZK)
Niemyski Stanisław, ppor. lot. (LZK)
Nieniewski Marian Tadeusz, kpt., ur. 1897, leg. 

ofic. rez., karta mob., dowód osob., legit. odznacz., 
pocztówka (AM 3169), kpt. rez. 1897, syn Antoniego 
i Walerii (LZK)

Nierenberg Abraham, ppor., 3 telegramy, 2 pocz-
tówki (AM 1964), Nirenberg A. (WO 1964 str. 29), 
Nirnberg Abram, ppor. rez. (LZK)

Niesiewicz Tadeusz, inspektor, cywilny, (Min. 
Skarbu), międzynarodowy bilet kolej. na jego nazwi-
sko, fotografie, rysunek ołówkowy, kalend. kiesz., te-
legram, wizytówki (AM 2223), Mięsowicz, inspektor 
Biura Pers. Min. Skarbu (WO 2223 str. 35) 

Nietupski Julian, dr. w mundurze, pocztówka 
z nadawcą: Regina Nietupska, Białystok, telegram, 
medalik (AM 752), kpt. (LZK)

Niewiadomski Czesław, w mundurze, (nazwisko 
na tabliczce drewnianej), list, pocztówka, karta szczep. 
797, różaniec, 2 medaliki, tabakierka z drzewa (AM 
2230), drewniane pudełko na tytoń, własnej roboty, 
z monogramem własnym i wyrytym napisem „Kozielsk 
1.2.1940“, (WO 2230 str. 35-6)

Niewiarowicz Edward, por., listy, pocztówka, karta 
szczep. odznaka pułkowa, medalik (AM 2583), syn 
Jakuba, (WO 2583 str. 47)

Niewiarowski Kazimierz, ppor. (LZK)
Niewodski Mikołaj, Niewucki — inż. bud. dróg. 

i mostów, por., zam. Lublin, ul. Skłodowskiej 6 -1, pi-
smo wojskowe, wizytówki, pocztówka, medalik z łańc., 
cygarniczka (AM 927), Niewodski, (WO str. 3)

Niewrzałkiewicz Marian, ppor., zam. Chorzów, 
dowód osob. (nieczytelny), ofic. ks., karta na broń, wi-
zytówki, wieczne pióro, fotografie (AM 1637)

Niezabitowski Gotfryd, w mundurze, dowód osob., 
karta mob., leg. urzędn., pocztówki, list (AM 3154), 
por. mar. (LZK)

Niezgoda Władysław, por. (LZK), W., w mundu-
rze, karta szczep. 4124, monogram WN., notatnik (AM 
2177)

Niezy Józef, inż., 2 bloki notesowe — w nich wyci-
nek z listu: „Co robi Tadeusz, Michał, Zygmunt? Gdzie 
jest Zygmuntowa z Janką ?“ (AM 797)

Niger......, inż. (LZK)
Nikel Michał, Nikiel — w mundurze, 2 kraty szcze-

pienia (AM 2403), ppor. (LZK), Nikel — ur. 23.9.08 
(ROR. 34 str. 105) 

Nikiel......, cywilny (LZK)
Niwiński Józef, inż. bud. dróg i mostów, wizytów-

ki, list (AM 1287), (WO 1118 str. 16), ppor. rez. (LZK)
Nocuń Stefan, ppor. piech. (LZK), (bez imienia) 

syn Andrzeja, ur. 16.5.... (?), pow. Pińczów, w mundu-
rze, ks. st. sł., 2 listy, (AM 524), (WO str. 8)

Nodzeński Michał, — Nadzeński, kpt., leg. ofic., 
rozkaz ewak., 2 pocztówki, list, plakieta (AM 2985), 
Nodzeński — ur. 29.9.96 (RO. 32 str. 58)

Nodzyński Franciszek, por., leg. urzędn., karta 
wolnej jazdy, 2 wizytówki, fotografie (AM 3494)

Nodzyński Marian Zbigniew Władysław, kpt., 
Modlin, wizytówka, fotografie, kalend. kiesz. (AM 
2006)

Noga......, ppor. piech. (LZK)
Noiszewski......, por. aud. (LZK)

(Ciąg dalszy nastąpi).

Objaśnienia znaków, oznaczających źródła:
AM. — «Amtliches Material zum Massenmord von Katyń» 

(Urzędowy wykaz niemiecki) z cyfrą, oznaczającą poz. rej. zwłok.
WO. — Wykaz ofiar — członków b. Armii Polskiej, zamordo-

wanych przez bolszewików w Katyniu (sporządzony przez Polaków 
obecnych przy ekshumacji zwłok w Katyniu) z cyfrą oznaczającą 
poz. rej. zwłok, względnie ze stronicą wykazu tego.

LZ. — Lista zaginionych jeńców z obozów rosyjskich (spo-
rządzona przez Biuro Opieki nad Rodzinami Wojsk. D-twa Pol-
skich Sił Zbr. w ZSRR., względnie przez Biuro Pomocy Rodzinom 
Wojsk. D-twa Wojsk Polskich na Śr. Wschodzie) z literą oznacza-
jącą obóz, w którym dany jeniec miał przebywać: K. — Kozielsk, 
O. — Ostaszków, S. — Starobielsk. Są Informacje, wedle których 
dany jeniec był kolejno w dwóch wzgl. trzech obozach.

RO. 32 — Rocznik Oficerski Biura Pers. MSWojsk. — wyd. 
Warszawa 1932.

ROR. 34 — Rocznik Oficerski Rezerwy Biura Pers. MSWojsk. 
— wyd. Warszawa 1934 r

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1949, nr 4 z 22 stycznia, s. 3-4.



	 „Orzeł	Biały.	Polska	Walcząca	o	Wolność”	

381

K O Z I E L S K
Normark Stefan, w mundurze, listy, pocztówki, te-

legram z Warszawy z 9.3.40: „Jesteśmy zdrowi, miesz-
kanie nieuszkodzone, martwimy się o Ciebie — Janusz 
Szerzewski“ (AM 2194), por. (ppor.), (LZK)

Nosalik Kazimierz, por. (LZ.K-S)
Nosowicz Olgierd, por. rez., 1907, s. Teodora i Zofii 

(LZ.K-S) 
Nossowicz Henryk, — Nosowicz, kpt., leg. służb., 

świad., notatnik (AM 110), Nossowicz — ur. 28.7.89, 
(RO. 32 str. 251) 

Noszczyk Henryk, (?) w mundurze, znak tożs., róż-
ne pocztówki (AM 1202), Moszczyk (WO 1065 str. 15), 
Noszczyk, dr, ur. 6.7.96 (ROR. 34 str. 223), por. (LZK)

Nowak....., pchor. kaw. (LZK)
Nowak Adam, kpt. san., Wojsk. Szpital Warszawa, 

1892 (LZK)
Nowak Alojzy, ppor. (LZK)
Nowak Alojzy (II), ppor. (LZK)
Nowak Antoni, w mundurze, pismo sądowe, leg., 

wizytówki (AM 1677), pozwolenie na załatwianie 
spraw maklerskich, wydane przez Urząd Celny w Gdy-
ni (WO 1677 str. 22)

Nowak Antoni, w mundurze, ur. 20.11.1910, część 
leg. ofic, rez., łańc. (AM 3688)

Nowak Emil, ppor. rez., inż. (LZK)
Nowak Ignacy Stanisław, por., leg. ofic. rez. (AM 

3924) 
Nowak Jan, kpt., adres Kozielski (AM 1070), (WO 

978 str. 13)
Nowak Jan, Kier. Szkoły Powsz. w Ostrowicy, 

ppor., ur. 1905, leg. ofic. rez., leg. urzędn., świad. 
szkolne (AM 3146), por. (ppor.) rez. (LZK)

Nowak Józef, ksiądz, mjr (LZK)
Nowak Józef, Nowack — ppor., leg. ofic. rez., listy 

i pocztówki, blok notesowy (AM 2759), Nowak (WO 
2759 str. 51), ppor. (LZK)

Nowak Klemens, ppor., urzędnik podatkowy, leg. 
urz. państw., pocztówka, wizytówka, karta szczep. 
3133, leg. uczniowska (AM 700)

Nowak Ludwik, kpt. art. (LZK)
Nowak Marian, mjr wet. lek., leg. ofic., wizytówki, 

list, blok notesowy (AM 1383)
Nowak Norbert Karol, ppor., karta mob., leg. 

urzędn., 2 pisma służb., leg. ofic. rez., pocztówka, 
karta szczep. 2757 (AM 2828), nadawca pocztówki: 
Eleonora Nowak, Warszawa, ul. Szczawnicka 18 (WO 
2828 str. 52)

Nowak Rudolf, ppor. (LZ.S-K)
Nowak Stanisław, dr, 1894 (LZK)

Nowak Wacław, ppor. art. (LZK)
Nowak Wiktor, kpt., leg. ofic. (nieczytelna), legit. 

odznacz., karta szczep. 2038, odznaka (AM 1553), leg. 
ofic. MSWojsk., odznaka instr. PW. wraz z legit. (WO 
1553 str. 43)

Nowak Zbigniew, ppor. rez., 52 lub 53 p.p., nota-
riusz (LZK), pismo urzędowe, listy, pocztówki, foto-
grafie, wizytówka, rachunek (AM 417)

Nowakowski Florian, dr med. (WO 921 str. 45)
Nowakowski Jan, por. sap. (LZ.K-S)
Nowakowski Tadeusz, (LZK)
Nowakowski Zdzisław, w mundurze, leg. urzędn., 

pocztówka, fotografia, kwit depozytowy, medalik 
(AM 2304)

Nowicki....., kpt. obliczenie poborów, okulary (AM 
2360)

Nowicki Aleksander, kpt. sap. (LZK)
Nowicki Aleksander, ppor. art. (LZK)
Nowicki Franciszek, ppor. inż., leg. urzędn., karta 

szczep. 150, rysunek ołówkowy, medalik z łańc. (AM 
2000)

Nowicki Jan, kpt. art. (LZK)
Nowicki Jerzy Roman, ppor. (por.) art. (LZK)
Nowicki Tadeusz, stopnia nie ustalono, szczegółów 

brak (WO str. 9)
Nowicki Teofil Karol, (LZ.K-S)
Nowicki Wacław, ppor., karta poborowa, list, od-

znaka (AM 2685), wizytówka na nazwisko Halina 
Adamczukówna, Warszawa, ul. Polna 40 m. 32 (WO 
2685 str. 49), ppor. (LZK)

Nowik Justyn, w mundurze, list (AM 2644), syn 
Józefa (WO 2644 str. 48)

Nowik Stefan, oficer, dowód osob., leg. ofic. rez., 
karta mob., karta szczep. 4259, list (AM 2916), ur. 1885 
(WO 2916 str. 55)

Nowikow......, por. (LZK)
Nowochodzki Jerzy, ppor. art. (LZK)
Nowosielski Gustaw Wiktor, Nowoselski, ppłk., 

2 pocztówki, Krzyż Virtuti Militari (AM 4041), ppłk. 
dypl. (LZK)

Nowosielski Ksawery, ppor., rez. pil., 1900, s. Julia-
na i Zofii (LZSK)

Nożak Paweł Jerzy, ppor. (LZK)
Nuckowski Teodor Franciszek, ppor. rez. (LZK)
Nurczyński Edmund Antoni, por., 1885, s. Stani-

sława i Ludomiry (LZK)
Nusbaum Maksymilian, Nussbaum — dr, w mun-

durze, pocztówka, list, (AM 3977), Nusbaum, dr, ur. 
28.3.98 (ROR. 34 str. 223)

1949
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Nusbaum....., ppłk. (LZK)
Nuszel Kazimierz, ppor. piech. (LZK)
Nyzio Franciszek, st. ogniomistrz (LZK)
Obfidowicz Karol, por. rez. (LZK)
Obidziński Aleksander, dr med., Warszawa, ul. 

Czerniakowska 185 m. 7, notatnik, medalik z łańc., 
medalik, naramiennik, karta szczep. 3771, 2 pocztówki 
i kartka (AM 746)

Obrzut Henryk, (Obrzuł), ppor. piech. 1910, s. Jana 
i Julii (LZK)

Obuchowicz Bolesław, ppor. piech. (LZK)
Obuchowicz Witold, por., ur. 1905, znak tożs., 

łańc., fotografia, list (AM 1101), (WO 998 str. 14)
Ochab....., ppor. (LZK)
Ochocki Mieczysław, ppor., znak tożs., ur. 1909 

w Sarnach, modlitewnik, medalik z łańc. (AM 1411), 
ur. 1900 (WO 1411 str. 17), ppor. (LZK)

Ochocki Piotr, ppor. (LZK)
Oczkowski Adam, ppor., leg. urzędn., zaśw., list 

(AM 3368) 
Oczkowski Zdzisław, plut. (LZK)
Odbierzychleb Józef, ppor., dyplom Akad. Handl., 

pismo Państw. Banku Rolnego w Poznaniu, pismo 
Sekty Baptystów (AM 2855), (WO 2855 str. 53)

Odoberski Józef Zygmunt, ppor., ks. ofic. (AM. 
1465)

Odyniec Antoni, w mundurze, karta szczep. (AM 
4083) 

Oficjalski Piotr, oficer, dowód osob. (AM 46)
Ogiński Piotr, ppor. (LZK)
Ogłaza Boguchwał, mjr, 1898, s. Józefa i Walerii, 

4 pp. Kielce (LZK)
Ogonowski Józef, st. post. P.P. (LZK)
Ogrodnicki Karol, por., wizytówki, leg. ofic. rez., 

karta szczep. (AM 3336)
Ogrodziński Stanisław, ppor., 2 listy (AM 4003), 

por., (LZK) 
Ojca Józef, kpt., leg. ofic., list, 4 pocztówki, foto-

grafie, 2 wizytówki, medalik, odznaka pułkowa (AM 
872), (WO 859 str. 12) 

Okołów Zygmunt, ppor. KOP. (LZK)
Okoński Stanisław Leon, ppor., ks. ofic., legit. 

(AM 786) Okraso Zygmunt, por. rez. (LZK)
Okrzeja Władysław Karol, w mundurze, dowód 

osob., leg. urzędn., fotografie (AM 2402), ur. 22.10.09 
w Warszawie, naucz. (WO 2402 str. 40), ppor. lot. (LZK)

Okularczyk......, ppor. piech. (LZK)
Okulicz......, Okilicz — ppor., s. Włodzimierza, 

karta szczep. 2901, łańc. z medalikiem (AM 1116), 
Okulicz (WO 1007 str. 14)

Okupski Jan, mjr (LZK)
Okuszko-Radwan Aleksander, por. rez. (LZK)
Okwieciński Józef, por. rez., adwokat (LZK)
Olas Feliks, w mundurze, leg. urzędn. państw., 

pocztówka, 2 listy (AM 768), kpt. dr (LZK)

Olbrychtowicz Adam, Olbrichtowicz, kpt., list, cy-
garniczka (AM 851), Olbrychtowicz (WO 847 str. 11)

Olbrysz Feliks, kpt., ofic. leg., karta szczep. 2718, 
pocztówka, list (AM 1783), kpt. int. sł. st., 1 p. radio 
Warszawa (LZ) 

Olechowski Kazimierz, inż. (LZK)
Olejniczak Jan, kpt. (LZK)
Olejniczak Leon, por., list od nadawcy z Grudzią-

dza, ul. Jerzego 7/7, medalik z łańc. (AM 3811), por. sł. 
st. (LZK)

Olejniczak Władysław, ofic. ks., ur. 24.6.14, foto-
grafie, monogram, spinki od mankietów (AM 1033), 
(WO 959 str. 13) 

Olejnik Albin, w mundurze, 3 pocztówki, karta 
szczep., medalik (AM 880), Ernie Albin (WO 866 str. 
12), Olejnik — kpt. kol. (LZS)

Oleksiak Leon, st. post. P.P. (LZK)
Oleksiewicz......, por. piech. (LZK)
Oleksiewicz Zygmunt, sierżant, karta szczep. 1546, 

legit. odznacz., medalik (AM 968), sierż, sztabowy (WO 
925/a str. 13)

Oleksik Władysław, mjr lot. (LZK)
Ołesiński Tadeusz Julian, inż., 1910 (LZK)
Oleszkiewicz......., ppor., leg. odznaki pułkowej, 

łańc. z krzyżykiem, karta szczep. (AM 1184), (WO 
1053 str. 15)

Oleszkiewicz Jerzy, por., ur. 1907, ofic. ks., prawo 
jazdy, 2 kartki, 2 odznaki pułkowe (AM 1841), Oleksie-
wicz (WO 1841 str. 26), Oleszkiewicz, por. lot. (LZ.S-K)

Oleszyński Zygmunt, (LZ.K-S)
Oleśkiewicz Tadeusz, w mundurze, leg., pocztówki, 

listy, różaniec, medalik (AM 2650)
Olędzki Józef, mjr dypl. (LZK)
Olgębski......, por. (LZK)
Olkusiński Marian, ppor. (LZK)
Olkuśnik Marian, Olkuśniak — ppor., leg. urzędn. 

(AM 2638), Olkuśnik — ppor. (LZK)
Olszański Bolesław, por., ur. 6.4.97, dowód osob., 

wizytówki (AM 599), ppor. art. (LZK)
Olszański Czesław, — .....oljański, syn Ludwika, 

karta szczep. 1077, spinki, zapalniczka (AM 701), Ol-
szański (WO str. 10)

Olszewski Alfons Brunon, ppor., zam. Grudziądz, 
ul. Kościuszki 32/5, dowód osob., 3 pocztówki, list, pi-
smo wojskowe, metryka ślubu, metryka urodz. córki 
(AM 3400)

Olszewski Damazy, stopnia nie ustalono, szczegó-
łów brak (WO str. 9)

Olszewski Hieronim, w mundurze, ur. 9.8.03, do-
wód osob. (AM 3371)

Olszewski Jan, płk. (LZK)
Olszewski Kazimierz, mjr, leg. ofic., karta szczep. 

2115 (AM 2201)
Olszewski Mieczysław, w mundurze, karta szczep. 

282, 2 listy (AM 428), ppor. (LZK)
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Olszewski Wacław, — Alszewski, por., dr med., ks. 
ofic., metryka ślubu, 3 pocztówki, list, karta szczep. 
3965 (AM 629), por. (ppor.) lek. (LZK)

Olszowski......, ppor., pocztówka (AM 3209)
Olszowy Aleksander, ppor. art. (LZK)
Olszyński......, ppor., ur. 1902, znak tożs., medalik, 

karta mob. (AM 2708)
Omeljan Wacław, w mundurze, dowód. osob., leg. 

urzędn., negatywy (AM 3011), ppor. art. (LZK)
Onyszkiewicz Zenon, ppor. piech. (LZK)
Opaliński Eugeniusz, ppor., ur. 1912, znak tożs., 

leg. ofic, rez., karta na broń, pocztówka, list (AM 
3803), ppor. (LZK) 

Opieliński Edmund, kpt., płatnik, kwit, list 
z nadawcą: Opielińska Jadwiga, Gniezno (AM 2621)

Opodenkiewicz......, Pod......, w mundurze, mies. 
karta tramw. (AM 946), (WO 909 str. 12)

Orawiec Franciszek, mjr piech. (LZ.K-S)
Orch......, ppor. (LZK)
Ordyłowski Tadeusz, por. piech., 1894, s. Józefa 

i Heleny (LZK), por. leg. ofic., zegarek na rękę, pamiąt-
kowa moneta (AM 3358)

Orel Brunon, ppor., ur. 3.7.14 w Czechowicach, do-
wód osob., karta klubowa, kartka ze znakami Morse‘go, 
3 listy, kartka z zapiskami (AM 1855), ppor. 1914 r., 
25 p.p., Piotrków (LZK) Orlański L., por. (LZK)

Orlewicz Stanisław, płk. lek. 1888, s. Antoniego 
i Władysławy (LZK)

Orlik Adam, por. rez. (LZK)
Orlikowski Antoni, w mundurze, dentysta, Warsza-

wa, pl. 3 Krzyży 8, dowód osob., leg. służb., wizytówka 
(AM 3764), ppor. lek. dent. (bez imienia) — (LZK)

Orlikowski Czesław, w mundurze, karta szczep. 
60, łańc. z medalikiem (AM 1329)

Orłowski Kazimierz, ppor., wet., karta mob., karta 
szczep. (AM 3983)

Orłowski Kazimierz Władysław Marian, sędzia, 
ur. 7.8.04, wojsk. ks. sł. st., świad. dojrzałości, 2 pisma 
Min. Sprawiedl., dowód zwoln. ze służby wojsk, (jako 
strzelec zwolniony 31. marca 39 r.), (AM 2062)

Orłowski Roman, ppor., ofic. ks. medalik (AM 1705)
Orłowski Stefan, por., ur. 15.1.94, leg. ofic. rez., list, 

notatnik (AM 3041)
Orłowski Stefan, por., leg ofic. (AM 1146), por. 

rez., lek. (LZK)
Orłowski Walerian, mjr, list, pocztówka, świad. 

szczep, z Kozielska, fotografie (AM 23), mjr (LZK)
Ornatowski....., ppor. KOP. (LZK)
Ornatowski Mieczysław, Ozłatowski — ppłk., kar-

ta szczep. 20, pocztówka, notatnik, świad. lek. odno-
śnie próby krwi na nazwisko Mieczysławski Józef, mjr 
(AM 1204), (WO 1066 str. 15), Ornatowski — ppłk. 
(LZ.S-K)

Ornatowski Stanisław, ppor., medalik, kwit ros. (AM 
1158), wizytówka z nazwiskiem Zakrzewska Lucyna,  

papierośnica z monogramem CJ., — (ta sama treść po-
dana przy zwłokach kapitana nierozpoznanego — vide 
(AM 1159) — (WO 1934 str. 14), ppor. rez. piech. (LZS)

Ornatowski Tadeusz, w mundurze, 3 pocztówki, 
list (AM 1693), ppor. art. (LZK)

Orsicz Eustachy, ppor. art. (LZK)
Oryński Eugeniusz, oficer, leg. ofic., listy (AM 

2938), ppor. 1914, s. Piotra i Emilii, 28 p. strz. k. (LZK)
Orzechowski Adam, kpt. KOP. (LZK)
Orzechowski Antoni, por., wojskowe rozlicze-

nie (AM 1595), (bez imienia) por. lek. (LZK), dr, ur. 
29.5.94, por. san. (ROK. 34 str. 219)

Orzechowski Marian, (WO 338 str. 45)
Orzechowski Wacław, kpt. Uzbr. (LZK)
Orzeł Jerzy Zygmunt, 3 pocztówki (AM 159), 

ppor. rez. (LZK)
Orzeszko Władysław Stanisław, Orszeszko — 

mjr, pismo służb., list (AM 1828), Orzeszko, komen-
dant Rej. Uzup., Słonim (WO 1828 str. 26), mjr (LZK)

Osęka Marian, Osko — por., pismo z. PKO. z ad-
resem: Krzemieniec, ul. Pasieczna 6, 3 pocztówki, 
2 listy, odcinek poczt., telegram, fotografia (AM 1031), 
Osue (?), (WO 957 str. 13, Osęka — inż., ur. 21.11.901 
(ROR. 34 str. 173)

Osika....., kpt. (LZK)
Osiński Tadeusz, mjr, leg. ofic., pocztówka, karta 

wstępu do Gmachu Szt. Gen., medalik (AM 923), (WO 
894 str. 12)

Osiński Wacław, notatnik — w nim 3 nazwiska: 
Osiński Wacław, ppor., Wójtowicz Szymon, Rzązewski 
Aleksander, — ks. do modl., list (AM 240), por. (WO 
246 str. 19), ur. 1893, s. Teofila i Apolonii, por. (LZK)

Osipow Osip, ppor. art. (LZK)
Osłoński....., ppor. (LZK)
Osnek Kazimierz, w mundurze, 3 pocztówki (AM 

1108), Onnek (?) Kazimierz (WO 1001 str. 14)
Osnos Zelman Jakub, ppor. lek., leg. ofic. rez., ks. 

oszcz PKO., karta na broń (AM 2720), Nosnos (bez 
imienia), por. lek. (LZK), Osnos, ur. 4.4.96 (ROR. 34 
str. 229)

Osostowicz Zbigniew, mjr dypl., 1893, s. Władysła-
wa i Zdzisławy (LZK)

Ospalec-Ostrowski Ferdynand, por. rez., inż. 
(LZK), Ospec-Ostrowski — w mundurze, przepustka, 
leg. cywilna, — wyst. przez Wojsk, Instyt. Geogr., od-
cinek pocztowy (AM 2929)

Ossowski Ludwik Rajmund, ppłk., leg. ofic., pocz-
tówki, list (AM 4019) ppłk. lek. (LZK)

Ossowski Wacław Feliks, Osowski — Władysław 
Feliks, w mundurze, ur. 20.11.03, metryka urodz. (AM 
1189), (WO 1057 str. 15), Ossowski Wacław Feliks — 
ur. 20.11.03 (ROR, 34 str. 83)

Ostapowicz Artur, kpt., karta szczep., pocztówka 
(AM 1800), pocztówka z nadawcą: Wera Ostapowicz, 
Łódź, ul. Kilińskiego 105 m. 10 (WO 1800 str. 25)

1949
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Ostromęcki Piotr, Ostromęski — por., 2 pocztów-
ki, koperta, medalik, odznaka pułkowa (AM 1403), 
Ostromęcki (WO 1403 str. 17)

Ostrowski....., oficer, część leg. ofic. (AM 838)
Ostrowski Bolesław Jan, kpt., dowód osob., ks. do 

modl., plakieta, rosyjska gwiazda (AM 767)
Ostrowski Henryk Stanisław, ppor., znak tożs., ur. 

3.8.06, zam. Wysokie Mozowieckie, ul. Kościuszki 41, 
ks. oszcz. PKO., leg. ofic. rez., kartka z zapiskami (AM 
3865), ppor. (LZK) 

Ostrowski Witold, ppor. 1915, s. Tadeusza i Zofii 
(LZK) 

Osuch Kazimierz, ppor. (kpt), (LZK)
Ośko Marian, por. rez. (LZK)
Otko Bolesław Marian, prawnik, w mundurze, do-

wód osob., wizytówka, pocztówki, fotografie, różaniec, 
list (AM 1601), ur. 15.7.12, zam. Ostrowiec (WO 1601 
str. 20)

Otoromański Aleksander, w mundurze, karta 
szczep. 377, listy i pocztówki (AM 1414)

Otto Aleksander, ppor., rozliczenie poborów, karta 
szczep. (AM 2367)

Otto Marian Piotr, ppor., ur. 1907, zaśw., 2 karty 
meldunkowe, leg. klubowa, leg. ofic. rez., metryka uro-
dy., fotografie, list, 2 pocztówki, ołówek do wykręcania 
(AM 3817)

Owczarek Aleksander, w mundurze, dr med., zam. 
Warszawa, ul. Marszałkowska, leg. ofic. rez., legit. od-
znacz., prawo jazdy, karta szczep., listy, pocztówki, 
telegram (AM 3669), (bez imienia), ppor. lek. (LZK)

Owczarek Stanisław, w mundurze, prawo jazdy, 
karta szczep., karta rejestr, roweru, zaświadczenie 
(AM 3871), ppor. 1905 (LZK)

Owczarewicz Leon, ppłk., Owczarski — (LZK), 
Owczarewicz — dr, ur. 2.1.82, płk. lek. (RO. 32 str. 372)

Owczarski Józef, mjr, leg. ofic., legit. odznacz., 
karta szczep., 2 listy, medalik z łańc. (AM 3506)

Owczarski Stefan, ppłk. (LZK)
Owczynnik Bronisław, ppor., 1907 (LZK)
Owczyński Bronisław, w mundurze, ur. 11.3.08, 

ks. oszcz. PKO. (AM 2903), naucz., ur. 9.2.08, zam. Du-
kszty k/Turmont-Pożemiszki (WO 2903 str. 54), (bez 
imienia), por. (LZK)

Owsianny Stanisław, Owsiany — kpt. lek., dyplom 
doktorski z Niemiec, karta szczep. 1161, dowód osob., 
legit. odznacz., papierośnica (AM 1795), Owsiany — 
por. lek. (LZK), Owsianny — dr, ur. 1.5.88, kpt. san. 
(ROR. 34 str. 217)

Oziębło Zygmunt, por. lek. (LZK), Oziąbl — ppor., 
ofic. ks., dowód osob., karta mob., metryka ślubu, pa-
pierośnica oraz zapalniczka z monogramem OZ. (AM 
1302), Oziąbł (WO 1302 str. 16), Oziębło — dr, ur. 
14.4.04 (ROR. 34 str. 227)

Ozga Tadeusz, por. lek. wet. (LZK), ppor. wet., ur. 
5.2.06 w Brodach, dowód osob., karta mob., wizytów-

ki, listy, pocztówki, szkaplerz (AM 1138), (WO 1023 
str. 14)

Ożóg Artur, mjr, 1890, s. Stanisława i Małgorzaty 
(LZK) 

Pachecka Jan Stefan, urzędnik celny, w mundu-
rze, 2 pisma Dyr. Ceł, leg. urzędn., 4 kartki meld., list, 
pocztówka, wyblakła fotografia z napisem, kartka na-
zwiskami (AM 3726)

Pachlik....., ppor. (LZK)
Pachnikiewicz Wacław, w mundurze, 4 pocztówki 

z nadawcą: H. i Z. Krzesińscy, Warszawa, ul. Bracka 
14 m. 2, fotografia, notatnik, portfel (AM 438)

Paciorkowski Stanisław, cywilny, pocztówki, li-
sty, znaczek blaszany z obozu jenieckiego Ostaszków 
(AM 4032), por. mar. 1899 (LZK), ur. 21.4.98, por. mar. 
(ROR. 34 str. 1062)

Paczesny Antoni, Paszesny (?), dr ppłk., leg. ofic., 
pocztówki, wizytówka (AM 3484)

Paczuski Romuald, kpt., kilka wizytówek (AM 
596), kpt. emer., 1887 (LZK)

Paczyński Władysław, por., ur. 5.9.08 w Białym-
stoku, znak tożs., wieczne pióro (AM 3234)

Padlewski-Skorupka Juliusz Zygmunt, ppłk. (LZK)
Pająk Józef, w mundurze, listy, karta szczep. (AM 

3705) 
Pająk Stefan, ppor., karta na broń, karta polowania, 

list, zaśw. (AM 3844)
Pajczewski Stefan, w mundurze, leg. ofic. rez., leg. 

urzędn. (AM 3581)
Pajewski Antoni Czesław, ppor., ur. 1891 (AM 258)
Pajewski Zygmunt, lek. ppor., leg. urzędn., karta 

mob., odznaka, karta szczep. 3853, (bez imienia), ppor. 
lek. (LZK) 

Pakaniewski Stanisław, lekarz (LZK)
Pakista....., por. lek. (LZK)
Pakoś......, ppor. (LZK)
Pakulnis Henryk, w mundurze, list (AM 3609), 

ppor. (LZK) 
Pakuła Stanisław, por. lek. (LZK)
Palczewski Konstanty, ppor., lat 33 (LZK)
Palczyński Karol, ppor., list (AM 3215), (LZK)
Pałczyński Marian, por. (LZK)
Palenkiewicz Marian, ppor. (LZK)
Palewicz Eustachy Wiktor, kpt., ur. 17.4.99, część 

leg. ofic., znak tożs., list, wizytówka, złoty medalik 
(AM 3159)

Paliwoda Jan, por. rez., 6. panc. Brześć n/B. (LZK)
Paluch Józef, por. lot., pocztówka, list, wizytówka, 

odznaka pułkowa (AM 2973), por. (LZK)
Palukajtys Antoni, Polukajtis — por., 2 listy (AM 

3202), Palukajtys, por. (LZK)
Pałczyński Wincenty Franciszek, mjr, leg. ofic., 

dzienniczek, łańc. z medalikiem, koperta (AM 478), 
(bez imienia) mjr (LZK)

Panasewicz......, ppor. 1909 (LZK)
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Pankiewicz......, kpt. (LZK)
Pankiewicz Eugeniusz, ppor. 1912 (LZK)
Panki Eugeniusz, por. (LZK)
Papierski Jan, kpt. (LZK)
Paprota Antoni, ppor., leg. ofic. rez., karta mob., 

krzyżyk z łańc. (AM 3017)
Paprotny Tadeusz, por. obs., 1912, s. Józefa (LZK)
Paradnia Jerzy, wet., w mundurze, dowód osob., 

prawo jazdy, pismo, koperta (AM 1161), (WO 1035 str. 14)
Parafiński Władysław, ppor. rez. (LZ.K-O)
Parczewski Romuald, kpt. (LZK)
Parafianowicz Piotr, ppłk. (LZK)
Parniewski....., Prezydent m. Łucka (LZK)
Paserek Henryk, ppor., ur. 1913, znak tożs., listy 

(AM 3496) 
Pasieka Adam, ppor., ur. 28.10.05, znak tożs. (AM 

2915), (LZK)
Pasikowski......, ppor. (LZK)
Paskiewicz Ryszard, referendarz, dowód osob., wi-

zytówka, 3 fotografie, 2 pocztówki, list, różaniec, 2 me-
daliki (AM 658), ppor., 1900, syn Lucjana i Zofii (LZK)

Pasławski Władysław Ewald, w mundurze, leg. 
ZOR., fotografie, karta szczep. 1492, medalik (AM 1741), 
Władysław Edward — figurka św. Antoniego (WO 1741 
str. 24), ppor. 1901, s. Ludwika i Kazimiery (LZK)

Pastuszko Władysław, Pastuszka —  cywilny, 
3 pocztówki (AM 11), Pastuszko — cywilny, 1905, 
s. Franciszka i Tekli (LZK)

Pastwa Wacław, por., dowód osob., fajka (AM 410), 
por. 1902, s. Rocha i Eleonory, DOK. III. (LZK)

Paszkiewicz....., inspektor Str. Więz. (LZK)
Paszkiewicz Eugeniusz, ppor., 1912 (LZK)
Paszkiewicz Michał, w mundurze, ks. czł. urzędn., 

2 metryki urodz. (AM 1130), (WO 1017 str. 14)
Paszko Ryszard, ksiądz ewang. augsb. wyzn., płk., 

lat 60, syn Gustawa i Karoliny (LZK)
Paszkowski Kazimierz, ppor., leg. urzędn., 2 listy, 

2 wizytówki, cygarniczka (AM 3071), ur. 1902 (LZK)
Paszkowski Roman, ppor. 1898 (LZK)
Paśko Adolf, mjr lek., dr (LZ.K-S)
Patej Bolesław, ppor. (LZK)
Patenkiewicz Adam, ur. 9.9.97, ppor. (ROR. 34 str. 

58), w mundurze, 2 listy, pocztówka, różaniec, medalik 
(AM 3863)

Patka......, ppor. (LZK)
Patkowski......, ppor. (LZK)
Paupa......, mech. lotn. (LZK)
Pawelec Aleksander, por. (LZK)
Pawelec Wiktor, ppor., 1893, s. Antoniego i Marii 

(LZK), w mundurze, Sosnowiec, ul. Kręta 5, kalend. 
kiesz., 2 listy, karta szczep. 142 (AM 548)

Pawikowski Konrad, kpt., 1895, s. Rudolfa i Heleny 
(LZK), kpt., leg. odznacz. 2. p. art., 2 pocztówki, list, 
kartka z adresami, różaniec własnej roboty, mały notat-
nik (AM 857), Wikulski — kpt. art. (WO 850 str. 11)

Pawiński Jan, st. przod. P.P. (LZ.O-K)
Pawlaczyk Ludwik, ofic. zawodowy (LZK)
Pawlak Józef, por., 1890, s. Michała i Franciszki, 

43 p.p. (LZK)
Pawlak Józef, ppor. art. (LZK)
Pawlikiewicz Władysław, ppor. (LZK)
Pawlikowski Antoni, kpt. (LZK)
Pawlikowski Ludwik, dowód osob., wizytówka 

(AM 43), (bez imienia), płk. (LZK), Pawliszewski — 
komandor (LZK)

Pawluć Antoni, mjr, 1883, s. Wincentego i Józefy 
(LZK) 

Pawłowicz Alfons, por. rez. (LZK)
Pawłowicz Mirosław, por., 1910, s. Mieczysława 

i Jadwigi (LZK)
Pawłowski....., por., fotografia, listy (AM 1123), 

(WO 1012 str. 14)
Pawłowski Artur, kpt. (LZK)
Pawłowski Czesław, ppor., dowód osob., fotografia, 

list, pismo urzędowe, kwit depozytowy (AM 2441), le-
git. Rady Adwokackiej (WO 2441 str. 41), ppor. (LZK)

(Ciąg dalszy nastąpi).

Objaśnienia znaków, oznaczających źródła:
AM. — «Amtliches Material zum Massenmord von Katyń» 

(Urzędowy wykaz niemiecki) z cyfrą, oznaczającą poz. rej. zwłok.
WO. — Wykaz ofiar — członków b. Armii Polskiej, zamordo-

wanych przez bolszewików w Katyniu (sporządzony przez Polaków 
obecnych przy ekshumacji zwłok w Katyniu) z cyfrą oznaczającą 
poz. rej. zwłok, względnie ze stronicą wykazu tego.

LZ. — Lista zaginionych jeńców z obozów rosyjskich (spo-
rządzona przez Biuro Opieki nad Rodzinami Wojsk. D-twa 
Polskich Sił Zbr. w ZSRR., względnie przez Biuro Pomocy Ro-
dzinom Wojsk. D-twą Wojsk Polskich na Śr. Wschodzie) z literą 
oznaczającą obóz, w którym dany jeniec miał przebywać: K. — Ko-
zielsk, O. — Ostaszków, S. — Starobielsk. Są informacje, wedle 
których dany jeniec był kolejno w dwóch wzgl. trzech obozach.

RO. 32 — Rocznik Oficerski Biura Pers. MSWojsk. — wyd. 
Warszawa 1932.

ROR. 34 — Rocznik Oficerski Rezerwy Biura Pers. MSWojsk. 
— wyd. Warszawa 1934 r.
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K O Z I E L S K
Pawłowski Edmund, oficer, leg. ofic. rez., karta 

szczep., medalik (AM 2957)
Pawłowski Jan, pchor., telegram, karta szczep., pa-

pierośnica (AM 2.307), plut. pchor. (LZK)
Pawłowski Stefan, ppor. art. (LZK)
Pągowski Gustaw, Ponkowski — syn Łukasza, 

ppor., karta czł., koperta, pocztówka, karta szczep. 
(AM 3229), (bez imienia), por. (LZK)

Pąpatowicz Władysław, ppor. (LZK)
Peche Henryk, kpt. lek. st. sp., 1 dyon Żand., War-

szawa (WO str. 3 i 9)
Pecka Józef, płk. (LZ.K-S)
Pegza Henryk, legit. odznacz., pismo handlowe, 

karta na broń (AM 3962), (bez imienia), ppor. rez. 
(LZK)

Peiser Ryszard, — Peisker — por., list, 2 pocztów-
ki, wizytówki, kartka i wizytówki na nazwisko Roman 
Miszczuk, ur. 11.6.10, por., zam. Gniezno, ul. Sobol-
skiego 11 a m. 3, — lista z nazwiskami oficerów, rysu-
nek ołówkowy (AM 2096), Peiskar (WO 2096 str. 32)

Peisert Franciszek, kpt., część leg. ofic., list (AM 
882), Pejser (WO 867 str. 12), Pajzert (bez imienia), 
kpt. (LZK)

Pelar Jan, ppor., ur. 1.5.12 w Skoczowie, zaśw., kar-
ta mob., (AM 1732), Pelor (WO 1732 str. 23), Pelar — 
ppor. (LZK) 

Pellegrini Leopold, ppłk., przepustka do Minist., 
karta szczep. 1202, pocztówka, dowód osob. (AM 
1597), ppłk., 1896, s. Józefa i Marii (LZK)

Pełczyński Bolesław, kpt. KOP. (LZK)
Pełka Antoni, w mundurze, leg. ofic. (AM 2690)
Pełka Piotr, kpt., odznaczenie, leg. Virtuti Militari, 

leg. służb., dowód osob., list, złote zęby, wizytówka, 
karta szczep. 2886, 4 fotografie (AM 822), (bez imie-
nia), kpt. st. sp. (LZK)

Pensza Jan, ppor., list (AM 1165), (WO 1038 str. 14) 
Pepłowski Jerzy, Pęplowski kpt., ur. 24. 12. 94, 

leg. ofic., prawo jazdy, wizytówka, odznaka pułkowa 
(AM 2421), Pepłowski, 1894, s. Adama, kpt., Warsza-
wa (LZK)

Pepłowski Stefan, kpt. (LZK)
Perczyński Antoni, ppor. (LZK)
Perczyński Tomasz, ppor., znak tożs., ur. 1908 

(AM 3887) 
Perec Hilary, por., pocztówki, karta szczep., leg. 

służb. (AM 3718)
Perek Marian, w mundurze, pocztówki, 2 listy, no-

tatnik (AM 1646)

Perek Marian, oficer, leg. ofic., ros. pismo z Koziel-
ska (AM 3047), por. (LZK)

Perenz Kazimierz, w mundurze, karta szczep., 
pocztówki, fotografie (AM 2969)

Peretus Kazimierz, ppor. rez. (LZK)
Perkowicz Edward, por. piech. (LZK)
Perlic Wacław, kpt. (LZK)
Perlitz Zygmunt, por. art. (LZK)
Persowski Kazimierz, por. piech. (LZK)
Perz Kazimierz, ppor., dowód osob., leg. odznacz., 

karta szczep., pocztówka (AM 2598), Perż — oficer. 
rez., ur. 25.12.99 (WO 2598 str. 47), Perz (bez imienia), 
por. (LZK)

Perzak Paweł, ppor., ur. 1.1.06, leg. ofic rez., karta 
na broń (AM 2498), ur. 4.1.06 (WO 2498 str. 42), (bez 
imienia), por. (LZK), ur. 7.1.06 (ROR. 34 str. 172)

Perzyński Józef, kpt. (LZ.K-S)
Peszek Franciszek, por., s. Józefa, 2 listy, medalik 

(AM 3346) 
Peszko Roman, kpt., ks. Kasy Oszcz., karta szczep., 

karty poczt. i listy, ołówek do wykręcania, łańc. do ze-
garka, medalik z łańc. (AM 1351), Peszka (WO 1351 
str. 17)

Petelczyc Zygmunt, — Petelczec, w mundurze, list, 
pocztówka, telegram, medalik z łańc. (AM 3676), Petel-
czyc, ppor. rez. art. (LZK)

Petri Eugeniusz, pchor. rez. (LZK)
Pękalski Tadeusz Zbigniew, ppor. art, (LZK)
Pękalski Zbigniew, por. lek. (LZK)
Pęski Roman, por. piech. (LZ.K-S)
Pfann Eryk, mjr, 3 listy, pocztówka (AM 1217), 

Pfana Henryk (WO 1077 str. 15), Pfaun — mjr. kaw. 
(LZK), Pfann — ur. 15.11.89 (ROR. 34 str. 336)

Piasecki....., chor. kaw. (LZK)
Piasecki Jan Robert, por. rez., 1905, s. Jana i Lucy-

ny (LZK) 
Piasecki Józef Kazimierz, w mundurze, referent 

sądowy w Lublinie, leg. urzędn. państw., cwikier (AM 
1951), ppor. rez. (LZK)

Piasecki Ryszard, ppor., list z nadawcą: Piasecki 
Władysław, Sosnowice koło Parczewa, woj. Lublin, 
kartka z adresem (AM 3077)

Piątek Jan, przod. P.P. (LZ. K-O)
Piątkowski....., z Gostynia (LZK)
Piątkowski Aleksander, mjr, ks. oszcz. PKO., 2 kwi-

ty (AM 1460)
Piątkowski Franciszek, por., leg. urz. państw. (AM 

539) 
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Pichler Franciszek, Bichler — kpt., kartka z na-
zwiskiem Bichler Franciszek, tekst po niemiecku: 
„Kochana Mamo...“, różne zapisane kartki (AM 1213), 
Pichler (bez imienia), kpt., Drogomyśl (LZK), Pichler 
— ur. 20.1.93 (RO. 32 str, 43)

Piecek Karol, ppor., ur. 10.9.10, zam. Chorzów, 
urzędnik Magistratu, dowód osob., karta mob., list, pi-
smo Zarządu m. Chorzów (AM 795), ur. 10.9.18 (WO 
str. 11)

Piechociński....., por. sł st. (LZK)
Piechota Jan, ppor. art. (LZK)
Piechota Stanisław, ppor. (LZK)
Piechowiak Ignacy, ppor. art. (LZK), ppor., znak 

tożs., 1909, leg. ofic. rez., pocztówki (AM 4063)
Piechowicz Marian, Pol. Państw., 1909, s. Tomasza 

i Marianny, Warszawa (LZK)
Piekar Wiesław, pchor. (LZK)
Piekarski Franciszek, mjr dypl. (LZK), Pieskarski 

— ofic., ur. 7.10.900 w Chorzowie, zam. Lida, ul. Fal-
kowskiego 23, ks. oszcz. PKO., list, pocztówka (WO 
1352 str. 20), — nierozpoznany — kilka kartek z no-
tatkami, wizytówka z nazwiskiem Marian Śliwiński, 
wizytówka z nazwiskiem Franciszek Piekarski — mjr, 
paszport, karta szczep. 3335 (WO 1701 str. 45) — ma-
jor (nierozpoznany z nazwiska) — (AM 1352)

Piekarski Zygmunt, (Stanisław), mjr int. (LZK), 
Zygmunt — ur. 10.11.91 (RO. 32 str. 317)

Piekielniak Jan, w mundurze, ur. 20.10.05 w Kiel-
cach, legit. odznacz., metryka ślubu, leg. ofic. rez., wizy-
tówki, listy i pocztówki (AM 2481)

Piekło Mieczysław, por., karta szczep. 3389, odzna-
ka pułkowa, list (AM 2677), (bez imienia), ppor. rez. 
(LZK)

Piekus Teofil, Pekucz — por., listy, pocztówka (AM 
2931), Piekus — ppor. art. (LZK), Piekus — ur. 9.8.06 
(ROR. 34 str. 149)

Pielarski Józef, kpt. piech. (LZK)
Pielarski Wacław, kpt. lotn., leg ofic., odznaka lot-

nicza (AM 1365), kpt. lot. (LZK)
Pieniążek Roman, ppor. rez. (LZK)
Pieniążek Stanisław, kpt., legit. odznaki sport., 

2 listy, pocztówka, papierośnica, scyzoryk (AM 766), 
kpt. piech. (LZK) 

Pieńczykowski Jan, por. rez. P.P., 1896, s. Jana 
i Anny (LZK) 

Pieńkowski Bolesław, w mundurze, kwit depozyto-
wy, karta szczep. (AM 3658), (bez imienia), chor. KOP. 
(LZK)

Pieńkowski Ludwik, kpt. (LZK)
Pieńkowski Stefan, dr — major, prof. Uniw. Kra-

kowskiego, leg. urzędn. państw., karta rybołówcza, 
3 wizytówki, kalend. kiesz., 3 pocztówki, odcinek 
pocztowy, 2 puste ks. oszcz. PKO., scyzoryk (AM 988), 
(WO 938 str. 13), (bez imienia), mjr lek. (LZK) 

Pierściński Józef, sekr. MSWojsk. (LZK)

Piesowicz Józef, Piecowicz — mjr, karta szczep., 
cwikier, odznaka pułkowa (AM 3438), Piesowicz — 
mjr piech., 1894, s. Karola i Marii (LZK)

Piestrzak Marian Antoni, mjr, ks. oszcz. PKO., do-
wód osob., świadectwo, 2 medaliki (AM 1614), ur. 21...
(?), 1896 (WO 1614 str. 21), ur. 21.11.96 (RO 32 str. 300)

Pietkiewicz Stanisław, ppor. art. (LZK)
Pietrasiewicz Adam, dr med., dowód osob., karta na 

broń, 2 listy, prawo jazdy (AM 1343), kpt. lek. (LZK)
Pietraszek Józef, kpt., dowód osob., kalend. kiesz., 

rachunek (AM 354), kpt. (LZK)
Pietraszek Stanisław, kpt. (LZK)
Pietraszkiewicz Jan, por. piech. (LZK)
Pietraszkiewicz Ryszard, w mundurze, pocztówki, 

karta szczep., fotografie, medalik (AM 2766)
Pietrowski Bronisław, ppor., 3 pocztówki, medalik 

(AM 4021) 
Pietrykowski Stanisław, Pietrikowski — kpt., leg., 

list z nadawcą: Pietrikowiak-Ostro, karta szczep. 448, 
różaniec (AM 2833), Pietrykowski — leg. osob. Po-
morskiej Brygady Obrony Narodowej, list z Ostrowa 
(WO 2833 str. 53)

Pietrzak Franciszek, kpt. lot. (LZK)
Pietrzyk Stanisław, płk. (LZK)
Pietrzykowski Jan, Piętrzykowski — por., leg. 

ofic., 2 pocztówki, 2 fotografie, leg. Virtuti Militari, 
Krzyż V. M., (AM 887), Luliul Pietrzykowski (WO 
870 str. 12)

Pietrzykowski Tadeusz, por., Prezes Sądu Okr. Ka-
towice (LZK)

Pigłowski Bronisław, ppor., 1909, s. Teodora i Ja-
dwigi, 16 p. uł. (LZK)

Pigłowski Władysław, mjr lek., ofic. ks., wizytów-
ka, karta mob., 2 notatniki (AM 1381)

Piko Władysław, kpt. piech. (LZK)
Pijas Bolesław, ppor., ofic. ks., karta szczep. 2951, 

odznaka pułkowa, wizytówki (AM 1621), geometra, 
odznaka Szk. Pchor. Rez. (WO 1621 str. 21)

Pilaczyński Józef, por., karta rej. samochodu, wi-
zytówka, karta czł., karta szczep., pocztówka (AM 
3275), por. rez. (LZK) 

Pilarczyk Ludwik, ppor. (LZK)
Pilarczyk Zygmunt, ppor., leg. ofic. rez., list, ry-

sunki ołówkowe (AM 3001)
Pilarski Józef, kpt. KOP. (LZK)
Pilat Franciszek, ppor., pocztówka, list z nadawcą: 

Pilat Janina — Grodysławice, gm. Rachanie, pow. To-
maszów Lub. (AM 2899)

Pilatowski....., mjr lek. (LZK)
Pilawski Roman, w mundurze, pocztówka, foto-

grafia kobieca, kartka z jego adresem (AM 4045), (bez 
imienia), kpt. (LZK) 

Pilch Feliks, por. art., ofic. leg. (nieczytelna), wi-
zytówki, karta oszcz. PKO., medalik, list, cygarniczka 
własnej roboty (AM 1668)
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Pilch Kazimierz, mjr lek., legit. odznacz., karta 
mob., list od kapitana (AM 2798), list od kpt. Stan. Ko-
zickiego z Zegrza, stwierdzający fakt kupna samocho-
du P.F. (WO 2798 str. 52) 

Pilecki Jan, w mundurze, pocztówka, telegram, 
medalik (AM 1546), ppor. art. (LZK)

Pileski Julian, mjr, Kraków, ul. Topolowa 46/II. p., 
b. austr. por., pismo MSWojsk., leg. odznaki Korpu-
su Kadetów we Lwowie, list, pocztówki, portfel (AM 
497), Pilewski (WO str. 7), mjr (LZK), Pileski — ur. 
19.11.83 (ROR. 34 str. 326)

Pilewski Kazimierz, mjr (LZK)
Pilikowski Janusz, ppor., kalend. kiesz., ręcznie 

pisane nuty, struny skrzypcowe, dwa listy, 2 klucze, 
kartka z zapiskami, notatnik (AM 331), Pilichowski — 
ppor. pil. (LZK)

Pillich Adam, (?) w mundurze, 2 wizytówki, 2 fo-
tografie, telegram, list, pocztówka z nazwiskiem: 
Adam Pillich, Warszawa, ul. Mickiewicza 37, kalend. 
kiesz., medalik z łańc. (AM 3033), Pillych — por. 
(LZK)

Pimienow Konstanty, por., 2 listy z nadawcą: Ma-
ria Pimienowa, Częstochowa, ul. Jasnogórska, wyciąg 
z rejestru (AM 2527)

Piniński Stanisław, w mundurze, dowód osob., leg. 
urzędn., list, karta szczep., różaniec (AM 2783)

Pionko Bronisław, kpt., (LZK)
Piontkowski Marian, ppor., dowód osob., leg. 

szkolna, legit. odznacz., listy (AM 2346), Piątkowski 
— ur. 6.3.15 (WO 2346 str. 39)

Piotrowicz Eugeniusz, ppor. rez. (LZK)
Piotrowicz Franciszek, ppor. 1905, 2 p. art. (LZK)
Piotrowicz Michał, Piotrowitsch — por., dowód 

osob., leg. ofic. rez., prawo jazdy, legit. odznacz. (AM 
2749), Piotrowicz — ur. 26.4.900 (ROR. 34 str. 72)

Piotrowski....., kpt. (LZK)
Piotrowski Antoni, ppor. (LZK)
Piotrowski Eugeniusz, kpt., wizytówka na nazwi-

sko: Wilhelm Hartmann, pastor, — różne kartki (nie-
czytelne), (AM 1382), (WO 1382 str. 45)

Piotrowski Franciszek, w mundurze, list, pocz-
tówka, odznaka (AM 3616), st. przod. P.P. (LZK)

Piotrowski Henryk, ppor. lot. (LZ.K-S)
Piotrowski Julian, ppor. lek., leg. ofic. rez., leg. 

służb. (AM 3947)
Piotrowski Konrad, por. inż., s. Franciszka i Wero-

niki, karta zwolnienia z wojska, leg. (AM 4017)
Piotrowski Marcin, w mundurze, karta meldunko-

wa, karta szczep. (AM 3573)
Piotrowski Mieczysław, w mundurze, rachunek na 

nazwisko Piotrowski Mieczysław (AM 2611)
Piotrowski Stanisław, w mundurze, dowód osob., 

leg. urzędn. państw., listy, 2 wizytówki (AM 1174), 
(WO 1044 str. 15) 

Piotrowski Stanisław, ppor., 1912, s. Rozalii (LZK)

Piotrowski Tadeusz Stanisław, ppor. inż., 1906, s. 
Adama i Heleny (LZK)

Piotrowski Zdzisław, pchor. (LZ.S-K)
Piotrowski Zygmunt, ppor., 1903, s. Bolesława i Ju-

lianny (LZK), w mundurze, podanie ros. z nazwiskiem 
Piotrowski Sergiusz, kartka z zapiskami (AM 2922)

Piotrowski Zygmunt, ppor., leg. ofic. rez., prawo 
jazdy (AM 4018)

Piórkowski Antoni, cywilny, list, 2 pocztówki, 
okulary (AM 595)

Pióro Konstanty, ppor., inż., ur. 11.12.09, zam. Bia-
łowieża, ul. Stoczek, leg. urzędn., ks. oszcz. PKO., pra-
wo jazdy (AM 3261), ppor. art. (LZK)

Pircel....., dr, ppor. (LZK)
Pisarski Stanisław, por., ofic. ks., karta szczep. 

1441, fotografie (AM 1892, (bez imienia), por. (LZK)
Piskadło Wiktor, w mundurze, wizytówki, karta 

mob., pocztówka, list (AM 2853)
Piskorz Józef, ppor., leg. urzędn., rozkaz wymar-

szu, karta szczep. 308, kartka z adresami (AM 1746)
Piszer Stanisław, ppor. art. (LZK)
Pitera Jan, w mundurze, koperta, fotografie (AM 

2449), Pichera — (WO 2449 str. 45), Pitera — ppor. 
(LZK)

Pituła Józef, w mundurze, leg. urzędn., karta na 
broń, karta szczep. (AM 3653)

Piwnica....., kpt., fotografie z adresem jego matki: 
Józefa Piwnica, Rzeszów, ul. Lwarka (?) 27 — od jego 
żony: Jadwiga Piwnicowa, Tarnów, ul. Goldhammera 
(Sierakowskiego), — karta szczep., powróz (AM 904), 
adres jego matki: Rzeszów, ul. Lwowska 27 (WO 884 
str. 12), Adam, kpt. (LZ.S-K) 

Piwowarczyk Kazimierz, kpt. (LZK)
Piwowarczyk Stanisław, urzędnik wojskowy, ur. 

3.3.94, znak tożs., medalik (AM 656), kpt. rez. 1904, s. 
Stanisława i Kazimiery (LZK), ur. 3.3.94 (RO. 32 str. 367)

Platonoff-Plater Zygmunt, ppłk. (bez nazwiska), 
przepustka, różne adresy, złoty pierścień z szafirem 
(AM 1570), Zygmunt Władysław — ppłk. (WO 1570 
str. 20), ppłk., kartki, fotografie, przepustka wyst. 
24.9.1939, na przejazd ze Złoczowa do Łowicza (WO 
1570 str. 44), ppłk. dypl., s. Józefa i Jadwigi (LZK)

Plesner Edward Jan, Plessner — por., ur. 22.7.94, 
karta mob., list, pocztówka, modlitewnik (AM 1673), 
Plessner — kpt. rez. (LZK), Plesner — ur. 22.7.94 
(ROR. 34 str. 18)

Plewniak Wojciech, kpt. lek., ks. oszcz. PKO., do-
wód osob., 3 pisma wojsk. (AM 2728), kpt. lek. 1893, s. 
Bonawentury i Katarzyny (LZK)

Plis Józef, por. KOP. (LZK)
Pluciński Tadeusz, kpt. (LZ.S-K)
Pluta Antoni, por. sł. st. (LZK)
Płachecki....., ppor. piech. (LZK)
Płachecki Janusz Włodzimierz, rtm., 1893, s. Jana 

i Celiny, 26 p. uł. (LZK)
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Płatek Franciszek, Platek — kpt., ur. 2.11.92, zam, 
Grodno, ul. Orzeszkowej 34 m. 10, ofic. leg., legit. od-
znacz., zaśw., ks. oszcz. PKO (AM 2732), Płatek (WO 
2732 str. 50), kpt. (LZK) 

Płociński Eugeniusz, kpt. piech. (LZK)
Pobędza Władysław, por. rez. KOP (LZK)
Pobieraj....., ppor. piech. (LZK)
Pobratyn Józef, ppor. rez. (LZK)
Pobudejski Józef, por., 1901, s. Antoniego i Walerii 

(LZK) 
Pociecha Władysław, pocztówka, fotografie, meda-

lik (AM 3324), por. piech. (LZK)
Pociej Marian, w mundurze, dowód osob., karta 

szczep. (AM 2423), ur. 24.9.98 (WO 2423 str 41), ppor. 
sap. (LZK)

Podgórski Adam Stanisław, ppor., zam. Równe, 
3 karty meld. (AM 1706), (bez imienia), ppor. (LZK)

Podgórski Józef, kpt., karta szczep. 2912, okulary 
(AM 1818), syn Franciszka, wyblakłe fotografie (WO 
1818 str. 26), Józef Konrad — kpt. art. (LZK)

Podgórski Mieczysław, w mundurze, list do: Pod-
gurski Mieczysław od Jadwigi Podgurska, 1 weksel, 
adres, zapalniczka (AM 886), Podgórski (imienia 
i bliższych szczegółów brak) — dr med. (WO 886 str. 
19), (WO 869 str 12), kpt. (LZK), Podgórski — ur. 
16.1.96, dr (RO. 32 str. 334)

Podgórski Stanisław, ppor., ur. 1905, leg. ofic., 
znak tożs., wizytówka (AM 1132), (WO 1018 str. 14)

Podkowa Jerzy, Potkowa — ppor., leg. urzędn. 
(AM 4033), (bez imienia) por. rez. (LZS), Podkowa — 
ur. 3.11.900 (ROR. 34 str. 51)

Podlaski Bazyli Zenobiusz, ppor., leg. urzędn., 
karta szczep., 3 odcinki poczt., kalend. kiesz., części 
leg. ofic. rez. (AM 3334) 

Podlewski Zbigniew, (Pódłowski) — por. lot. 
(LZ.K-S) 

Podobiński Edward, por., inż., leg. urzędn., prawo 
jazdy, 2 rachunki, wizytówka (AM 2684)

Podoliński Eugeniusz, ppor. rez. (LZK)
Podolski....., kpt. (LZ.K-S)
Podolski Karol, por. rez. (LZK)
Pedoski Władysław, kpt., leg. ofic. (AM 3289), Po-

dowski — kpt. piech., (LZK), Podoski — ur. 19.6.93 
(RO. 32 str. 48) 

Podsędkowski Bolesław, ppor. (LZK)
Podwiński Stanisław, kpt., listy, pocztówka (AM 

1517), kpt. lek. sł. st. 1911, (LZK), dr, ur. 30.5.96 (ROR. 
34 str. 221)

Podwysocki Edward, leg. ofic. rez., listy, pocztówki 
(AM 2448)

Pogoda Julian, ppor. (LZK)
Pogonowski Stanisław, chorąży (lub pchor.), 2 ks. 

oszcz. PKO., bankowa ks. wkładkowa, list, fotografie 
(AM 1549), chor, ur. 19.1.91, 1 ks. oszcz. L.L.O. (WO 
1549 str. 43)

Pogorzelski Feliks, inż. kpt., 2 rozkazy wymarszu, 
wizytówki, listy z nadawcą: J. Pogorzelski, Żnin (Po-
znań), cukrownia (AM 1448)

Pohorecki......, ksiądz (LZK)
Pohorecki Bolesław, Prezes Sądu Najw. (LZK), Bo-

lesław Herbert, cywilny, Warszawa, ul. Starołowicka 
99, dowód osob. (nieczytelny), kartka meld., telegram, 
list, 8 pocztówek, wizytywka (AM 409)

Poklewski Władysław, ppor. art. (LZK)
Pokoniewski Stanisław, ppor. rez. (LZK)
Pokrzewiński Stefan, dr, por. (LZK)
Polak Franciszek, por., karta szczep. 2648, pocz-

tówka, list (AM 2672), ppor. (LZK)
Polak Jan, kpt. (LZK)
Polak Paweł, ppor., (LZK)
Polakowski Władysław, kpt., rozkaz wyjazdu, 

pocztówka, list, fotografia, medalik, list pisany w Ko-
zielsku, krzyż Virtuti Militari (AM 3263)

Politur Fryderyk, ppor. inż., ur. 4.10.99, ks. oszcz. 
PKO., leg. urzędn., zam. Warszawa, ul. Wilanowska 14 
m. 11, (AM 3925), por. (ppor.) — (LZK)

Polkowski Józef, por., karta szczep. 4122, różaniec, 
wykaz imienny w jęz. rosyjskim, pocztówka, odznaka 
pułkowa (AM 1181), Fałkowski — (WO 1051 str. 15)

Polok Paweł, w mundurze, karta szczep. (AM 2894), 
Pollok — ppor. (LZK)

Połamowicz Jerzy, ppor. (LZK)
Połaniewicz Adam, Pol. Państw. (LZK)
Połczyński Stanisław, Pollcyński (Pełczyński) — 

ppłk. lek. (LZK), Połczyński — dr, ur. 17.4.75 (ROR. 
34 str. 301)

Połczyński Stanisław Marceli, kpt., leg. ofic., krzyż 
i leg. Virtuti Militari (AM 3467), Połaczyński — kpt. 
piech. (bez imienia) — (LZK)

Połeć Stanisław, Polec — por. leg. ofic. karta szczep, 
mały, notatnik, różaniec, Połeć (WO 2396 str. 40), Połeć 
— por. piech. (LZS)

Połocki....., ppor. kaw. (LZK)
Połujan Józef, Polujan — s. Antoniego, ppor., list, 

2 pocztów ki (AM 3590)
Pompołowicz Władysław, por. (LZ.S-K)
Ponczyński Władysław, ppor. art. (LZK)
Pongowski Ksawery Marian, kpt., leg. ofic., leg. 

sport., list, zaśw., kwit, karta szczep., lista z nazwiska-
mi, medalik z łańc. (AM 3132)

Poniatowski Aleksy, mjr, 2 pocztówki, scyzoryk 
(AM 1385) 

Ponichtera Antoni, ppor. art. (LZK)
Pończa Jan, por. ur. 29.3.97, dowód osob., leg. ofic., 

wojsk. prawo jazdy, karta szczep. (AM 3715), por. (LZK)
Popiel Alfred, por., leg. ofic., pocztówka, list (AM 

2502) 
Popiel Wacław, płk. dypl. art. (LZ.S-K)
Popławski Antoni, mjr, 4 pocztówki z nadawcą: 

Popławska, Warszawa, ul. Asfaltowa 15 (AM 3405)

1949
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Popławski Bonifacy, ppor. art. (LZK)
Popławski Franciszek, Poblawski — chorąży, 

znak tożs., list, kalend. kiesz. (AM 2363), Popławski 
— ur. 1910 (WO 2363 str. 39), chor. zawodowy KOP. 
(LZK)

Popławski Juliusz, por., pocztówki, notatniki, list, 
karta szczep., rozkaz, 3 medaliki (AM 1167), (WO 
1040 str, 15), ppor. art. (LZK)

Popławski Leon, ppor, (LZK)
Popławski Piotr, mjr (LZ.K-S)
Poraziński Jerzy, por., rozkaz wyjazdu, karta re-

kwizycyjna, list (AM 4080) por. rez. (LZK)
Poraziński Leon, ppor. (LZK)
Poraziński Zygmunt, por. kaw. 1891, s. Bronisława 

i Ludwiki (LZK)
Pospieszałowski Wiktor, ppor., znak tożs., wojsk. 

prawo jazdy, przepustka, leg. ofic. rez., świad. szk., 
zaśw., pocztówki, fotografie (AM 2910)

Postawka Leon, w mundurze, ur. 2.6.10 w Odonow, 
dowod osob., metryka ślubu, fotografie, pocztówka, pla-
kieta, prawo jazdy (AM 1341), Istawka (?), ur. 2.10.18 
(WO 1341 str. 17), Postawka — ppor. (LZK)

Postępski Roman, Postemski — kpt., 2 pocztówki, 
karta szczep., pęk kluczy (AM 1363), Postępski Roman 
Józef, ur. 28.2.06 (RO. 32 str. 262)

Postępski Stanisław, kpt. sap. (LZ.K-S)
Postolka Tomasz, ppor. 1909 (LZK), Postołka — 

ur. 30.9.09 w Woronówce, dowód osob., świad. szczep. 
2300, karta meld., pocztówka, wizytówka (AM 329)

Postolko Zygmunt, por. rez. kaw., lat 50, adwokat 
z Łucka (LZK)

Potemkowski Marian Ignacy, por. rez., (LZK)
Potocki Albin, kpt. (LZK)
Potocki Ulryk, porucznik (LZK)
Potrzobowski Karol, Potrzebowski — mjr, leg. 

ofic. rez., dowód osob., wizytówki, recepta in blanco, 
metryka urodz., metryka ślubu, karta mob., 2 listy, 
dyplom doktorski, karta szczep. (AM 3517), — mjr 
lek. 1885 (LZK), Potrzobowski — dr, ur. 31.10.85, lek. 
(ROR. 34. str. 214)

Powicki Wacław, ppor. rez. (LZK)
Powroźnik Józef, kpt., dowód osob. (nieczytelny), 

metryka urodz., wizytówka, 2 listy, karta szczep. (AM 
220), (bez imienia), kpt. inż. (LZK)

Pozwolski Jakub, w mundurze, 2 pocztówki (AM 
2515) 

Prauza Tadeusz, w mundurze, 2 listy, krzyżyk, 
karta szczep, (AM 3385)

Prawowski Stefan, kpt., ur. 21.7.93 w Rozkoszy, 
zam. w Poznaniu (WO str. 45)

Prażmowski Jerzy Marian, w mundurze, ur. 
2.8.901 w Krakowie, dowód osob., karta szczep. 2128, 
list, medalik, kalend. kiesz., notatnik (AM 2316)

Prądzyński Jerzy, ppor. (por.) piech. (LZK)

Prądzyński Lech Kazimierz, por., leg. ofic., prawo 
jazdy, listy, pocztówki (AM 1846), zam. Warszawa, ul. 
Poznańska 21 (WO 1846 str. 27)

Precel Władysław, pchor. (LZK)
Press Dawid, kpt., leg. ofic., różne kartki z adresa-

mi (AM 1384), kpt., lek. wet. (LZK)
Preyer Marian, w mundurze, listy, koperta, pocz-

tówka, 2 odznaki pułkowe (AM 3115)
Pręgowski Zdzisław, w mundurze, wizytówka na 

nazwisko: Zofia Lubowiedzka, wizytówka na nazwi-
sko: Pręgowski Zdzisław (AM 3125)

Problewski Kazimierz, ppor., recepta dla wojsk. 
apteki (nieczytelna), list, rozliczenie miesięczne (AM 
3560)

Probst Józef Ernest, ppor. art. plotn. 1910 (LZK), 
ur. 13.12.10 w Cieszynie, urzędnik, oficer, dowód osob., 
list, medalik, ks. do modl. (Am 952), (WO 915 str. 12)

Prochownik Kazimierz, kpt. rez. (LZK)
Procner Józef, mjr dypl. (LZ.K-S)

(Ciąg dalszy nastąpi).

Objaśnienia znaków, oznaczających źródła:
AM. — «Amtliches Material zum Massenmord von Katyń» 

(Urzędowy wykaz niemiecki) z cyfrą, oznaczającą poz. rej. zwłok.
WO. — Wykaz ofiar — członków b. Armii Polskiej, zamordo-

wanych przez bolszewików w Katyniu (sporządzony przez Polaków 
obecnych przy ekshumacji zwłok w Katyniu) z cyfrą oznaczającą 
poz. rej. zwłok, względnie ze stronicą wykazu tego.

LZ. — Lista zaginionych jeńców z obozów rosyjskich (spo-
rządzona przez Biuro Opieki nad Rodzinami Wojsk. D-twa Pol-
skich Sił Zbr. w ZSRR., względnie przez Biuro Pomocy Rodzinom 
Wojsk. D-twa Wojsk Polskich na Śr. Wschodzie) z literą oznaczają-
cą obóz, w którym dany Jeniec miał przebywać: K. — Kozielsk, O. 
— Ostaszków, S. — Starobielsk. Są informacje, wedle których dany 
Jeniec był kolejno w dwóch wzgl. trzech obozach.

RO. 32 — Rocznik Oficerski Biura Pers. MSWojsk. — wyd. 
Warszawa 1932.

ROR. 34 — Rocznik Oficerski Rezerwy Biura Pers. MSWojsk. 
— wyd. Warszawa 1934 r.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1949, nr 6  
z 5 lutego, s. 3-4.
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K O Z I E L S K 
Prokofiew Stefan, ppor. art. (LZK)
Prokop Antoni, kpt., 4 leg. (PKO., ZOR., PCK., leg. 

ofic.), 2 pocztówki, list, telegram (AM 799)
Prokopowicz Edward, w mundurze, koperta (AM 

1488) 
Prokopowicz Włodzimierz, por. kaw. (LZK)
Prokosz....., ppor. piech. (LZK)
Propst Józef, ppor., Cieszyn (LZK)
Proskurnicki Mieczysław, 2 listy, 2 pocztówki 

(AM 3192), ppor. (LZK)
Próchniewicz Antoni, rtm. (z dyw. panc.), prawo 

jazdy, karta na broń, karta na polowanie, leg. odznaki 
panc., wizytówki, 2 fotografie, 4200 złotych (zniszczo-
ne — wycofane z obiegu) (AM 1921), kpt. 1898 (LZK)

Prószczyński Stanisław, Pruszczyński — różne 
recepty, kartka z nazwiskiem (AM 1331), kpt. (rtm.), 
1893, s. Wincentego i Marianny (LZK), Prószczyński 
— ur. 6.2.93 (RO. 32 str. 41) 

Prus Paweł, w mundurze, leg., dzienniczek, 2 listy 
(AM 765) 

Prus-Bogusławski Czesław, ppor., insp. pow. Twa 
Ubezp. Sarny, pióro wieczne, wizytówki (AM 1456)

Pruski Marian, ppor., karta szczep. 3451, ofic. ks. 
sł. st. (AM 1893)

Pruszanowski Leon, mjr dypl. (LZK)
Pruszyński Feliks, w mundurze, karta szczep. 

2405, kwit (AM 558), (bez imienia), kpt. (LZK)
Pryb Aleksander, w mundurze, połowa znaku tożs. 

z nazwiskiem Pryb Aleksander (AM 1989)
Przeorski Adolf, ppor. (LZK)
Przepałkowski-Młot Zygmunt, (LZK)
Przepeliński Eugeniusz, w mundurze, dowód 

osob., karta podatkowa (AM 3207)
Przeradzki Stefan Jan, mjr, karta mob., prawo jaz-

dy, ks. oszcz. PKO., fotografie, spinki (AM 1648), ur. 
29.8.93 (WO 1648 str. 22), mjr kaw. (LZ.S-K), — ur. 
29.8.93 (RO. 32 str. 156) 

Przetak Mieczysław, ppor., przepustka, karta 
szczep., karykatura ołówkiem (AM 2945)

Przewalski Zygmunt, ppor., leg., książ. turystyczna 
(AM 2514), ppor., 1894, s. Aleksandra i Heleny (LZK)

Przewłocki Wacław, ppor. art. (LZK), w mundu-
rze, znak tożs., karta na broń, prawo jazdy, leg. urzędn., 
medal złoty z datą 30.4.34 (AM 2391), ur. 1903 (WO 
2391 str. 40)

Przeworski Antoni, ppor. lek., ur. 10.2.97, znak 
tożs., telegram, pocztówka (AM 3172), ppor. lek. (LZK)

Przeworski Mieczysław, ppor., leg. urzędn., leg. 
ofic. rez., karta szczep. 1521, mały notatnik (AM 2821)

Przewoźniak Ferdynand Antoni, ur. 30.4.10, Kra-
ków, w mundurze, leg. ofic. rez., karta szczep. 3458, 
(AM 2680)

Przybyszewski Makary, karta mob., karta szczep., 
św. szk., list (AM 2883), fotografia z dedykacją: „Dla 
wspomnień z przeszłości na przyszłość — Irena Gut-
kowska“ (WO 2883 str. 54) 

Przychodzki Marian, w mundurze, naucz., leg. 
urzędn., listy (AM 2891)

Przygodziński Bronisław, w mundurze, 3 pocz-
tówki z nadawcą: E. Przygodzińska, Poznań, 3 listy, 
fotografia (AM 664), kpt. (LZK)

Przyjemski Stanisław Marek, por., leg., wizytów-
ka (AM 1315) 

Przystasz Zbigniew, w mundurze, pocztówki, wi-
zytówki, notatnik (AM 4023)

Przytarski Franciszek, ppor., prawo jazdy, dowód 
osob., pocztówki, odznaka pułkowa, medalik (AM 
3155)

Przytocki......, ppor. (LZK)
Pstrągowski Kazimierz, ppor., dowód osob., roz-

kaz wyjazdu (AM 3218)
Pstrocki Antoni, por., (LZK)
Psuja Bolesław, oficer, leg. ofic. rez., pocztówki, 

list, medalik, różne korespondencje w jęz. niem. (AM 
2962)

Ptak Jan Romuald, ppor., leg ofic. rez., plakieta, 
medalik z łańc. (AM 2317)

Ptak Stanisław, por. (LZK)
Puchalik Zygmunt, kpt., 3 listy, 4 pocztówki 

z nadawcą: Jadwiga Puchalik, Warszawa, ul. Olyn-
ricka 11, nożyczki do paznokci, złote zęby (AM 844), 
(WO 842 str. 11)

Puchalski Romuald, ppor., ur. 20.11.04, leg. ofic. 
rez., karta szczep. (AM 2451)

Puchalski Ryszard, ppor. rez. piech., 1906, s. Józe-
fa i Stanisławy (LZK)

Puchlik......, ppor. (LZK)
Puchowiak Ignacy, ppor. (LZK)
Pucki Antoni, ppor., pocztówki, list, plakieta, róż-

ne fotografie (AM 1667)
Pufahl Roman, kpt., ur. 26.1.94, zam. Warszawa, 

ul. 6. Sierpnia 58 m. 2, leg. ofic., prawo jazdy, 3 li-
sty, pocztówka, scyzoryk,, zaśw. o sł. wojsk, w jęz. 
niem. (AM 3708), Pufal (bez imienia), komandor ppor. 
(LZK), Pufahl — ur. 25.1.94 (RO. 32 str. 269)

1949
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Puhaczewski Jan, w mundurze, leg. urzędn., zaśw., 
karta szczep. 4039, notatnik (AM 3064), ppor. (LZK)

Pulnarowicz Tadeusz, por., znak tożs., ur. 14.9.90, 
leg. ofic. rez., karta mob., pocztówka, list (AM 4007)

Pułaski Stanisław, por., leg. ofic. rez. (AM 3109), 
kpt. (LZK)

Pułkowski Edward, ppor. art. (LZK)
Purdczak Kazimierz, ppor., leg. ofic. rez., pocz-

tówka, karta szczep. 801 (AM 2839)
Pusch Sergiusz, w mundurze, list pocztówka, karta 

szczep. (AM 2886) por. lek. (LZK)
Pustówka Józef, w mundurze karta, szczep., leg. 

urzędn. (nieczytelna), 1 list (AM 3595), (bez imienia), 
por., Jabłonno (LZK)

Puzdrakiewicz Kazimierz, ppor., karta mob., na-
ramienniki bez oznak (AM 388), ppor., 1898, s. Stani-
sława i Władysławy (LZK)

Puzichowski Michał, por. KOP. (LZK)
Puzyna Marian, ppor. (LZK)
Puzynowski Klemens, por. (LZK)
Pużanowski Witold, por. (LZK)
Puertzel Mieczysław, ppor. art. (LZK)
Pyptiuk Władysław, por., int., ur. 10.10.86, znak 

tożs., wizytówki, list (AM 3919), por. (LZK)
Pys Jerzy, ppor., dowód osob., list, karta szczep., 

wizytówka (AM 1672), Pyś (WO 1672 str. 22)
Pysiewicz Wacław, ppor. art. (LZK)
Pyszko Jan, mjr, 1888 (LZK), oficer, ur. 9.6.81 

w Kutnie, zam. Ustroń-Słońsk, ks. oszcz. PKO., portfel, 
blok notesowy (AM 463), ur. 3.5.81 (ROR. 34 str. 326)

Pyszyński Tadeusz Władysław, por. kartka z ad-
resem: Maria Pyszyńska, Biała Podlaska, ul. Żydow-
ska 3, pięć srebrnych monet, ubijacz do fajki, notatnik 
z adresem (AM 503) 

Pytko Jan, ppor., 1905, 29 pułk (LZ.K-S) 
Pytlak Jan, przod. P.P. (LZK)
Pytlakowski Stanisław, ppor., ur. 14.10.98 w War-

szawie, znak tożs., karta mob., metryka ślubu (AM 
3147)

Pyziel Jan, por. 1907. IV. Baon Panc. (LZK)
Quandt Ryszard, ppor., ks. ofic., karta szczep. 

3365, notatnik AM 1178), (WG 1048 str. 15)
Quirini Emanuel, mjr żand. 1895, s. Mariana 

i Adeli (LZK) 
Rabasz Józef, kpt., Wilno, ul. Pożarowa 18 m. 6, 

kartka z adresami (AM 2179), Rabosz (WO 2179 str. 34)
Rabcewicz......, kpt. (LZK)
Rabiner......, inż. (LZK)
Rachel Franciszek, kpt., listy, wizytówki (AM 

2722), (LZK) 
Raczek Eugeniusz, w mundurze, list (AM 3978), 

(bez imienia ), ppor. (LZK)
Raczek Zygmunt, Radczek — ppor., 2 pocztówki, 

list, medalik (AM 1761), Raczek — ur. 24.7.08 (ROR. 
34 str. 110) 

Raczkowski Czesław, kpt. (mjr) — (LZK)
Raczkowski Janusz, w mundurze, leg. ofic., 3 listy, 

pocztówka z jego adresem, 2 medaliki, odznaka puł-
kowa (AM 2837), por. 1913, s. Tadeusza i Marii, 2 p. uł. 
(LZK)

Raczyński Jan Franciszek, kpt., wizytówka, karta 
szczep. 1735 (AM 1348), kpt. KOP. (LZK)

Raczyński Julian, Pol. Państw., 1899, s. Gracjana 
i Bronisławy, Warszawa (LZK)

Raczyński Kazimierz, ppor., leg. odznacz., list, 
pocztówka, medalik (AM 3568)

Raczyński Kazimierz, w mundurze, zam. Poznań, 
Fredry 3, leg. służb., 2 wizytówki, fotografie (AM 
4059) 

Radałowicz Roman, ppor. rez. (LZK)
Radański Andrzej, w mundurze, leg. urzędn., 

2 karty czł. (AM 3593)
Radecki-Mikulicz Edward Henryk, ppor., metry-

ka ślubu, świad. szczep., pismo MSWojsk., koperta, 
różaniec, łańc., naramiennik ppor., (AM 317), ppor. 5 
p. lotn. Lida (WO str. 7) 

Radecki-Mikulicz Marian, ppor. rez. (LZK)
Radel Aleksander, major, ur. 23.10.86 (ROR. 34 str. 

355) Raden (bez imienia) mjr. zawod. (LZK)
Radkiewicz Józef, ppor. art. (LZK)
Radliński Wiktor, kpt. (LZK)
Radłowski......, por. (LZK)
Radomski Karol, kpt. piech. (LZK)
Radomski Roman, kpt. piech. (LZK)
Radoniewicz Mieczysław, por. mgr., s. Aleksandra 

i Janiny (LZK)
Radowski......, kpt. (LZK)
Radwański Andrzej, ppor. 1904, s. Ryszarda i Le-

okadii, Inst. Geogr. (LZK)
Radwiłowicz Hieronim, ppor. (LZK)
Radziejowski Bronisław, ppłk., 1887, s. Augustyna 

i Rozalii (LZK)
Radzienecki Wit, w mundurze, karta szczep., foto-

grafia (AM 3994)
Radzikowski Adam, kpt. inż. (LZK)
Radziński....., ppor. (LZK)
Radziszewski Edward, ppor. art. (LZK)
Radziszewski Leonard, przy zwłokach Butwiłło 

Witold znaleziono również 2 koperty na nazwisko: Ra-
dziszewski Leonard (AM 3782)

Radziszewski Wacław, kpt. (LZK)
Radziszewski Witalis, ppor. art. (LZK)
Radziszewski Władysław, Radziczewski — ur. 

2.6.94, zam. w Łodzi, ks. oszcz. PKO., ks. wkładk. 
Kasy Oszcz. Warszawa, list, cygarniczka (AM 1792), 
ur. 2.6.93 w Ostrzeżowie Wlkp., zam. Łódź, ul. Koł-
łątaja 1 m. 3 (WO 1792 str. 25), Radziszewski — ur. 
2.6.94 (RO. 32 str. 68)

Radzymiński Tadeusz, ppor. wet. (LZK)
Rafałowski Leopold, ppłk. lek. (LZK)
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Rahden Leon Edward, mjr br. panc. (LZK)
Rajchel Zdzisław, ppor., ur. 1910, znak tożs., koper-

ta, wizytówka, leg. urzędn., legit. odznacz. (AM 3751)
Rajewski Adolf, por., ur. 6.9.99, leg. ofic., prawo 

jazdy (AM 3536) (bez imienia), por. (LZK)
Rajewski Franciszek, ppor., ur. 4.3.05, leg. ofic., 

dowód osob., metryka ślubu, metryka urodz., karta 
mob., leg. urzędn. (AM 2604)

Rajszys Ryszard, Raischys — w mundurze, ur. 
24.5.01, dowód osob., medalik, cygarniczka (AM 3877), 
Rajszys — ur. 24.5.01, dr (ROR. 34. str. 226)

Rajter Jan, kpt. aud. (LZK)
Rakiel Józef, ppor. art. (LZK)
Rakowski Czesław, ppor. piech., 1906, s. Jana i Wa-

lerii (LZK) 
Rakowski Wiesław, ppor. (LZK)
Ramczyński Leonard, plut. pchor. (LZK)
Ramsza Jan Paweł, Ramasza — ppor., ur. 23.12.12, 

ofic. ks,, papierośnica (AM 852), Ramsza — ppor. rez. 
(LZK)

Ramsza Kazimierz, ppor. (LZK)
Ramułt-Baldwin Witold, — Ramolt Witold Baldin 

— por. lek., dowód osob., karta szczep., rozkaz wyjaz-
du, 3 fotografie, kalend. kiesz. (AM 300)

Rapp Kazimierz, ppor. pil., 1904, s. Ignacego i Ja-
dwigi (LZK) 

Rasiewicz Henryk, ppor., ur. 11.7.98 w Gnieźnie, 
dowód osob., części leg. ofic. rez., znak tożs., fotografia 
(AM 2484)

Rastawiecki Modest, ppłk. dypl., 1896, s. Modesta 
i Bronisławy, Dęblin (LZK)

Raszewski....., kpt. rez. (LZK)
Raszke Eugeniusz, por. (LZK)
Raszke Marian, w mundurze, leg. odznacz., leg. 

Zw. Adwok., pakiet pocztowy nadawcą: Elżbieta Rasz-
ke, Warszawa, ul. Wspólna 20 (AM 2987)

Ratajczak Egon, ppor. rez. KOP. (LZK)
Ratajczak Franciszek, ppor. (LZK)
Ratajczak Ludwik, ppor., ur. 9.8.09, leg. ofic. rez., 

ks. oszcz. PKO., leg. urzędn., odznaka wojsk., medalik 
(AM 3016)

Ratajczak Władysław Wacław, w mundurze, 3 kar-
ty meld. (AM 2818), Ratajczyk (WO 2818 str. 52)

Ratajek Józef, ppor., leg. ofic. rez., leg. urzędn. 
(AM 3262) 

Ratajski Witold Marian, kupiec, w mundurze, ur. 
23.1.99 w Krasnymstawie, dowód osob., leg. odznaki 
sport,, listy i pocztówki (AM 2388), Witold, ppor. lek. 
(LZK)

Rau Ludwik, mjr, list, pocztówki, różne kwity, karta 
szczep. 3079,. różaniec, plakieta, kalend. kiesz. własne-
go wyrobu — zakreślony 12.4.40 (AM 1542), mjr (LZK)

Raubo Witold, ppor. (LZK)
Rawicki Benedykt, ppor., leg. ofic. rez., pocztówka, 

listy (AM 3816), ppor. (LZK)

Rawoczewski Rafał, oficer., leg. ofic. rez. (AM 3615)
Rduch Franciszek, w mundurze, list z nadawcą; 

Elżbieta Rduch, Belk, poczta Cerwionka, Górny Śląsk 
(AM 3227), ppor. 1909, 4 pułk (LZK)

Rebhun Izaak, dr, ur. 14.12.98 (ROR. 34 str. 224) 
Repkun — ofic. lek. (LZK)

Recheński Leon, mjr, leg. ofic., odznaka pułkowa, 
kartka z adresami (AM 1577), mjr piech. (LZK)

Rechowicz Jan, ppor. (LZK)
Reciszek....., por. (LZK)
Redel Aleksander, mjr, leg. ofic., list, kartki z no-

tatkami, medalik (AM 1044), (WO 964 str. 13)
Redych Józef, w mundurze, ur. 23.1.94, zam. Ko-

bylnik, leg. urzędn., ks. oszcz. PKO., list (AM 3701)
Redzimski Ludwik, ppor., ur. 25.8.05, leg. ofic. 

rez., karta mob. (AM 2477)
Reger Bolesław, ppor., karta szczep. 3295, medalik 

(AM 2848), ppor. piech. (LZK)
Reichenberg Gwido, mjr, ur. 26.1.92 (RO. 32 str. 

180), Rojchenberg mjr, list, portfel, medalik w etui, pa-
pierośnica (AM 479), Rajchenberg (WO str. 7)

Reichert Erwin Juliusz, ppor., ofic. ks., prawo jaz-
dy (AM 1135), (WO 1021 str. 14)

Reinharz Adolf, ppor., leg., pismo Kmdta m. War-
szawy, 2 pocztówki (AM 2762)

Reiss Józef, inż., w mundurze, zam. Złoczów, świad., 
list, pocztówka, kalend. kiesz. (AM 1763), Reise lub 
Beise — Złoczów, „Export-Bacon“, zaśw. Urzędu Gro-
madzkiego w Budyninie (WO 1763 str. 24)

Rejdych Józef, ofic. rez. (LZK)
Rejecki Jan, ppor. (LZK)
Rejman Antoni, plut. (LZK)
Rejowski......, ppor. (LZK )
Rejterowski-Kopyciak Hieronim Henryk, dr, ur. 

19.11.90 (ROR. 34 str. 219), Reiterowski H. H. — por. 
lek., pismo urzędowe, metryka urodz. żony, metryka 
zgonu, karta mob. (AM 2003), metryka ur. Heleny 
Marii Reiter....., metryka zgonu Pauliny Reit......, 
(WO 2003 str. 30), Rejterowski (bez imienia), por. 
lek. (LZK)

Rek Franciszek, ppor. (LZK)
Rek Jan, w mundurze lotn., pocztówki, list, tele-

gram, list z Goeteburga (AM 2935)
Rekłajtys Władysław, ur. 14.3.88 (ROR. 34 str. 

330), Reklajtis, por. st. sp. (LZK)
Reksulak Władysław, ppor. (LZK)
Remer....., ppor. (LZK) 
Remisiewicz....., w mundurze, pocztówka (AM 

2526) Renisiewicz — (WO 2526 str. 46)
Rencki Witold, ppor. (LZK)
Reszczyński Józef, por., 2 listy — z nich jeden pi-

sany w Kozielsku (AM 3716), ppor. 1890 (LZK)
Rieger Andrzej, ppor., ur. 1.11.06, zam. Katowice, 

ul. Kościuszki 6 m. 6, dowód osob., karta mob., karta 
szczep., leg. ofic. rez., 2 odznaki, notatnik (AM 2431)

1949
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Robaczyk Józef, ur. 12.3.08 (ROR. 34 str. 97), Ro-
baczek — naucz., ofic. w Chorzowie, leg., metryka ślu-
bu, 4 listy, karta szczep. (AM 890), (WO 873 str. 12)

Robak Eugeniusz, pocztówka z Węgier (AM 200)
Roczniak Mieczysław, dr, por. art. 1896 (LZK)
Roczyski Janusz, kpt., wizytówki, karta szczep., 

plakieta, medalik (AM 802), Roczyski lub Toczyski 
(WO str. 11)

Rodkiewicz Józef, (Rotkiewicz) — w mundurze, 
pocztowka część koperty (AM 3900)

Rodowicz Stanisław, inż. mjr, ofic. ks., przepustka, 
część leg. na odznaczenie, paszport, pocztówka, wizy-
tówka, notatnik (AM 970), (WO 927 str. 12), ppłk. inż., 
1884, s. Teodora i Stanisławy (LZK), inż., ur. 16.2.83 
(ROR. 34 str. 163)

Rodzenowski Bronisław, stopnia nie ustalono, 
szczegółów brak (WO str. 9)

Rodziewicz Antoni, w mundurze, ur. 19.1.95, zam. 
Wilno, ul. Lwowska 7/4, ks. oszcz. PKO. (AM 1285), 
(WO 1116 str. 16).

Rodziewicz Jan, por., lekarz (LZK)
Rodź Cezary, architekt, ppor., dyplom, wizytówki, 

przepustka (AM 2952), (bez imienia) — ppor., inż. ar-
chit. (LZK) 

Rogala-Kostecki Stefan, por. rez. (LZK)
Rogala Polikarp, por., 2 leg. (AM 1757)
Rogalczyk Walenty, w mundurze, leg. urzędn., wi-

zytówka (AM 2570), (bez imienia), ppor. (LZK)
Rogalski Henryk, cywilny, karta szczep. 4023, 

pocztówki, listy, różne kartki w jęz. ros., telegram 
w jęz. ros. (AM 1852), (bez imienia) ppor. rez. (LZK

Rogalski Julian, w mundurze, pocztówka, kartka 
z adresami: Ludmiła Rogalska, Wilno, ul. Piwna 6 m. 47, 
trzy srebrne monety, 3 medaliki (AM 556), major (LZK)

Rogalski Mieczysław, ppor., leg. urzędn., karta na 
broń, karta szczep. (AM 3307)

Roganowicz Stanisław Mieczysław, ur. 28.11.02 
(ROR. 34 str. 47), Roganiewicz — ppor., leg. ofic. rez., 
2 pocztówki (AM 3589) 

Rogowski Bolesław, w mundurze, 2 pisma Kasy 
Chorych, kartki meld. (AM 3670), (bez imienia) ppor. 
(LZK)

Rogoziński Jerzy, mjr, karta szczep., kartka z adre-
sami, pocztówka (AM 1851), dr mjr (LZK)

Rogoziński Kazimierz, w mundurze, ofic. ks. (AM 
578) 

Rogoziński Mieczysław, ppor. piech. (LZK)
Rogoziński Władysław, kpt. (LZK)
Roguski Henryk por., 1903, s. Eugeniusza i Bogu-

miły, 20 p. uł. (LZK)
Rojecki....., ppor., kwit dentysty, 2 odcinki poczt. 

(AM 2370), Jan, ppor., 1919., 3. p, lot. (LZ-), recepisy 
poczt. Rojecka Janina, Zamość i Rojecki Jan, Brześć, 
Matka Boska Ostrobramska z metalu złotawego na 
granatowym suknie (WO 2370 str. 39)

Rojek Edward, kpt. mar., ur. 8.9.92 w Wiśniczu No-
wym, zam. Warszawa, ul. Senatorska 29, leg. ofic., ks. 
oszcz. PKO., wizytówki, metryka urodz. (AM 1654), 
(bez imienia), kpt. st. sp. (LZK)

Rojewski Franciszek, ppor. art. (LZK)
Rola-Szadkowski Leonard, dr med., mjr, zam. Po-

znań, ul. 27. Grudnia 16, recepta in blanco, wizytówki, 
plakieta (AM 1515), mjr lek., 1881, s. Jana i Michaliny 
(LZK)

Roliński Henryk, kpt. (LZK)
Romach....., kpt. (LZK)
Romanienko....., por. (LZK)
Romanowicz Michał, ppor., ur. 1900, sekr. Zarzą-

du Miejskiego, zam. Otwock, ul. Słowackiego 7 m. 1, 
leg. ofic., wizytówka, leg. urzędn., leg. sport., pismo 
MSWojsk. (AM 2607), (bez imienia), ppor. piech. 
(LZK)

Romanowski....., rtm. (LZK)
Romanowski Adam, szczegółów brak (WO 1025 

str. 19 i 45) 
Romanowski Bolesław, cywilny, karta szczep., 

zaśw. lek. (AM 2914)
Romanowski Maksymilian Bogusław, oficer, leg. 

ofic. rez., (AM 2920)
Romańczuk Zenon, kpt. st. sp. (LZK)
Romańczuk-Kowalewski Zygmunt, w mundurze, 

ur. 21.4.11, metryka urodz., świad. dojrz., list (AM 
3259)

Romański Józef, kpt., 1885, s. Franciszka i Walerii 
(LZK) 

Rombo Witold, por. (LZK)
Romeyko Marian, w mundurze, karta szczep. 4011, 

kartka z adresami włoskimi, papierośnica, adres: Italia 
— Roma, via Botthege Oscaro 32, Palazzo Chateau, 
Colonel Romejko Marian (AM 1660)

Rondomański Stanisław, dr, maj. lek., leg. ofic., 
wizytówki, karta szczep., krzyżyk (AM 1626), (bez 
imienia), mjr dr lek. (LZK)

Ropele....., por. (LZK)
Rosa Franciszek, plut. rez. (LZK)
Rosen Samuel, dr, ur. 3.6.85 (ROR. 34 str. 215), Ro-

zen — kpt., 2 fotografie, ks. oszcz. PKO., papierośnica 
(AM 930)

Rosenbaum Ludwik, ppor., leg. ofic. rez., 2 pocz-
tówki (AM 2716), ppor. (LZK)

Rosenberg Józef Marceli, adwokat, w mundurze, 
pismo urzędowe, wizytówki, list (AM 2478), Rozen-
berg — ppor. (LZK) 

Rosenberg Rudolf, stopnia nie ustalono, ur. 
25.10.95 w Kołtynianach, pow. Święciany, — zam. Po-
znań (WO str. 9)

Rosenfeld Hugo, w mundurze, pocztówka (nieczy-
telna), kalend. kieszonkowy, kartka z nazwiskiem: dr 
med. Rosenfeld Hugo, Biała, pl. Wolności 1, medalik 
z łańc. (AM 1319)



	 „Orzeł	Biały.	Polska	Walcząca	o	Wolność”	

395

Rosenfeld Ignacy, w mundurze, 3 pocztówki, karta 
szczep. (AM 1765)

Rosengart Aleksander, por. lek., ur. 3.1.89, leg. ofic. 
rez. karta mob., odznaczenie, wizytówka, list (AM 
2864), Rozengart (bez imienia) dr, ppor. lek. (LZK)

Rosenzweig Aleksander, por., zam. Łódź, ul. Piotr-
kowska 130, karta mob., wizytówki, fotografie, meda-
lik, karta czł. ZOR. (AM 3197)

Rosiański Eryk, dowód osob., pocztówki, karta 
szczep., zapisane kartki (AM 1179), (WO 1049 str. 15)

Rosiński Bronisław, kpt. piech., 1894, s. Stanisława 
i Marii (LZS-K)

Rosiński Urban, cywilny, pocztówki z nadawcą:. R 
Rosiński, Biała Podlaska, ul. Narobicza 6, listy, kartka 
z adresami (AM 3395), 41 lat (LZK)

Rosiński Zygmunt, ppor., Sochaczew, ul. Słowac-
kiego 12, znak tożs., karta szczep. 2415, kartka z na-
zwiskiem, medalik (AM 628), ppor. (WO str. 9), ppor. 
rez. (LZK)

Rosnowski Michał, ur. 20.9. 97, dr (R0.32 str. 326), 
Ronowski — dr ppłk., pismo z adresem: Szpital „Ome-
ga“, Warszawa, Al. Jeroz. 51, 2 zapisane kartki, karta 
szczep. 1257, notatnik, znak tożs. na nazwisko Bylina 
Aleksander, płk. lek. 3.4.75, — kompas ze złotym łańc. 
(AM 997), (WO 941 str. 13), Rosnowski, ppłk. lek. (LZK)

Rosół Teofil, por. piech. (LZ.K-S)
Rossau Stefan, — Russo — w mundurze, 2 listy, 

pocztówka, fotografia (AM 883) Rossau, (WO 868  
str. 12)

Rost Franciszek Ksawery, dr mjr, leg. odznacz. 
(AM 1610), (LZK)

Roszkiewicz Józef, ppor. (LZK)
Roszkowski Czesław, w mundurze, ur. 1905, wizy-

tówki, dowód osob., karta czł. (AM 3082), por. łączn. 
(LZK)

Roszkowski Józef, kpt. lek., pocztówka, karta mob. 
(AM 1244), (WO 1095 str. 15). dr (LZK)

Rotenberg......, kpt. piech. (LZK)
Rotenberg Mieczysław, ppor., ur. 1909, znak tożs. 

(AM 660), Rutenberg WO str. 10)
Rozbicki Imiesław, mjr, część recepty z nazwi-

skiem: dr med. Rozbicki Imiesław (AM 2501)
Rozbicki Piotr, ppor. art. (LZK)
Rozdolski Marian Adrian, por., pocztówki, wizy-

tówki, listy, list z datą Kozielsk 17. lutego 1940 (AM 
3965), por. (LZK) 

Rozdołowski Władysław, ppor. ur. 1918 Lwów, 
znak tożs., pismo Szpitala Woj., fotografia, odznaka 
pułkowa, leg. ofic. (AM 3612)

Rozengarten Stanisław, ppor. art. (LZ.S-K)
Rozmysł Aleksander, sierż. zawodowy (LZK)
Rozmyz Stanisław, st. sierż. (LZK)
Rozwadowski Antoni, st. post. P.P. (LZK)
Rozwadowski Marian, por. (LZK), w mundurze, 

3 pocztówki (AM 3365)

Różański Ryszard, ppor., zam. Włocławek, leg. 
ofic. rez., karta czł., wizytówki (AM 4000)

Różański Wojciech, podoficer, ur. 14.8.20 w War-
szawie, świad. gimn., leg. szk., (nieczytelna), leg. od-
znaki Zw. Strzeleckiego, leg. sport., kartka z jego na-
zwiskiem (AM 4077)

Rożniecki Henryk, ppor., leg. ofic. rez., metryka 
ślubu (AM 2485) (LZK)

Róg Eugeniusz, por., część dowodu osob., wizy-
tówki z zapiskami, krzyżyk (AM 3256)

Rómmel Wiktor, por. st. sp. (LZK)
Różak Władysław, podoficer (LZK)
Różaniec Piotr, por. (LZK)
Różański Eryk, ppor. (por.) (LZK)
Różański Józef, ppor. art. (LZK)
Różański Ryszard, ppor. 1893, s. Aleksandra 

i Henriety (LZK) 
Różycki Ludwik, w mundurze, wizytówka na 

nazwisko Rozychi Ludwik, złote spinki, szpilka do 
krawatki, zapalniczka, moneta złota 10-rublowa (AM 
750), por. 1892, s. Kazimierza i Rozalii (LZK)

Rub..... A., ppor., list z Krakowa z datą 14.2.40 
(AM 718) dokumenty nieczytelne, zam. Zamość, woj. 
Lubelskie, ul. Staszica 11 u Rajnera (WO 718 str. 20)

Rubinstein Izrael (Chaim), ppor. lek. (LZK)

(Ciąg dalszy nastąpi).

Objaśnienia znaków, oznaczających źródła:
AM. — «Amtliches Material zum Massenmord von Katyń» 

(Urzędowy wykaz niemiecki) z cyfrą, oznaczającą poz. rej. zwłok.
WO. — Wykaz ofiar — członków b. Armii Polskiej, zamordo-

wanych przez bolszewików w Katyniu (sporządzony przez Polaków 
obecnych przy ekshumacji zwłok w Katyniu) z cyfrą oznaczającą 
poz. rej. zwłok, względnie ze stronicą wykazu tego.

LZ. — Lista zaginionych jeńców z obozów rosyjskich (spo-
rządzona przez Biuro Opieki nad Rodzinami Wojsk. D-twa Pol-
skich Sił Zbr. w ZSRR., względnie przez Biuro Pomocy Rodzinom 
Wojsk. D-twa Wojsk Polskich na Śr, Wschodzie) z literą oznaczają-
cą obóz, w którym dany jeniec miał przebywać: K. — Kozielsk, O. 
— Ostaszków, S. — Starobielsk. Są informacje, wedle których dany 
jeniec był kolejno w dwóch wzgl. trzech obozach.

RO. 32 — Rocznik Oficerski Biura Pers. MSWojsk. — wyd. 
Warszawa 1932.

ROR. 34 — Rocznik Oficerski Rezerwy Biura Pers. MSWojsk. 
— wyd. Warszawa 1934 r.
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K O Z I E L S K
Rubinstein Jerzy, (LZK)
Rubisch Józef, Rubesch — dr ppor., leg. ofic. rez., 

2 pocztówki (AM 3916), Rubisch — ur. 25.7.95, ppor. 
dent. (ROR. 34 str. 230)

Ruciński Aleksander, ppor. lot. (LZK)
Ruciński Wincenty, ppor. lot. (LZK)
Rudak Antoni, ppor. art. (LZK)
Rudawski Jan, ppor., list, zaśw., metryka ślubu, pi-

smo handlowe (AM 3257)
Rudenko Mikołaj, ppor., urzędnik graniczny, wi-

zytówka, pismo handlowe, medalik z łańc., legit., karta 
szczep. 2726 (AM 2854), kierownik Komisariatu Piłka 
(WO 2854 str. 53), por. (LZK)

Rudkiewicz Kazimierz, w mundurze, zam. War-
szawa, ul. Marszałkowska 25 m. 19, pismo służb., karta 
szczep., pocztówki, listy, wizytówki (AM 3495), pro-
kurator (LZK)

Rudkowski......, syn Alojzego, ros. pocztówka ad-
resowana do Kozielska (WO str. 3)

Rudlicki Czesław, w mundurze, wizytówka, pocz-
tówki, 3 listy, kwit, medalik z łańc. (AM 2336), zam 
Brześć n/B., ul. Unii Lubelskiej 7 (WO 2336 str. 38)

Rudner Władysław, ppor. (LZK)
Rudnicki Bohdan, ppor. KOP. 1912, s. Kazimierza 

i Kazimiery (LZK)
Rudnicki Zygmunt, w mundurze, 2 pocztówki 

(AM 2506) 
Rudolf Karol, plut. piech. (LZK)
Rudy Ludwik, ppor. (LZK)
Rudy Wilhelm Ludwik, — Rudi — w mundurze, 

świad. lek., wizytówki, fotografie (AM 3993), Rudy 
— artysta-malarz (LZK), ur. 12.5. 88 (ROR. 34 str. 
246)

Rudziński Henryk Bronisław, por., 1908, s. Józefa 
i Janiny, 3 bat. (LZK)

Rudziński Stanisław Jerzy, ur. 25.4.95, rtm. (RO. 32 
str. 151), ur. 15.4. 95 w Krakowie, leg. odznaki 5 p. strz. k.  
(WO 2308 str. 38), Rodziński — kpt., karta mob., leg. 
inwal. (AM 2308)

Rudzki Wincenty, ppor. art. (LZK)
Rudzyń Julian, ppor. (LZK)
Ruhm Bolesław, por., karta członk. chóru, rozkaz, 

notatnik, fotografia (AM 1334), ppor. (LZK)
Ruhm Tadeusz, ppor. (LZK)
Rułniewicz......, podoficer prowiantowy (LZK)
Rumianek Stanisław, ur. 10.5.99 (ROR. 34 str. 71), 

(bez imienia), ppor. (LZK), Romianek — ur. 10.5.99, 
ks. oszcz. PKO., kier. szkoły, leg. urzędn., karta szczep. 
(AM 3746)

Rumich Jan, w mundurze, leg. urzędn., legit. od-
znacz., odznaka pułkowa, notatki (AM 2926)

Rupniewski Roman, ppor., ur. 3. 8.06 w Warsza-
wie, ks. oszcz. PKO., pocztówki, wizytówki (AM 3632)

Rusiak Ignacy, st. post. P.P. (LZK)
Rusiecki Ludwik, kpt. piech. (LZK)
Ruszanowski Leon, mjr dypl. kaw. (LZK)
Ruszczak Józef, st. strażnik Str. Gran. (LZK)
Ruszczyński Karol, cywilny (LZK)
Ruśkiewicz Jan, kpt. 1898, Jabłonna (LZK)
Rutke Jan, oficer, leg. urzędn., część leg. ofic. rez., 

pismo Monopolu Tyton., wizytówki, rozkaz mob., 
(AM 2934), ur. 22.4.92 (ROR. 34 str. 205) Rudke — 
por. rez. (LZK)

Rutkiewicz Tadeusz, ppor. (LZK)
Rutkowski Edward, ppor. art. (LZK)
Rutkowski Franciszek, por. 1895 (LZ.S-K)
Rutkowski Kazimierz, ppor. (LZK)
Rutkowski Leonard, oficer (LZK)
Rutkowski Stanisław Grzegorz, kpt., 2 pocztówki, 

wizytówki (AM 2015)), kpt. art., zam. Inst. Przeciwga-
zowy, Warszawa (WO 2015 str. 30)

Rutkowski Tadeusz, por., znak tożs., Warszawa 
1908 (AM 1177), (WO 1047 str. 15), ziemianin (LZK)

Rutkowski Tomasz, ppor., 2 orzeczenia lek., leg. 
odznacz., leg. urzędn., zaśw. szpitalne, listy (AM 
2800), por. art. (LZK)

Rutowski Andrzej, stopnia nie ustalono, szczegó-
łów brak (WO str. 9)

Rutyński Bolesław Kazimierz, dr, kpt., pismo 
służb., 2 pocztówki, 2 listy (AM 1796)

Rux Jan, por. 1902, s. Jana i Anny (LZ.K-S)
Ruediger Kazimierz Wilhelm, dr med., kpt., War-

szawa, al. Niepodl. 142 m. 3, 2 zaśw. urzędowe, blok re-
ceptowy, plakieta (AM 1590), rtm. (?), 1903, s. Wilhelma 
i Kazimiery (LZK), ur. 1.3.03, lekarz (RO. 32 str. 334)

Rybakiewicz Witold, prawnik, Tarnów, w mundu-
rze, leg. urzędn., karta szczep., 456, wizytówki (AM 
2199), Rybarkiewicz, mgr prawa. Powiatowy Insp. 
PZUW. (WO 2199 str. 35)

Rybarkiewicz Stanisław Tadeusz, ofic. rez., prawo 
jazdy (WO 1173 str. 19)

Rybczyński Jan, ppor. art. (LZK)
Rybicki Jan, ppor., kalend. kiesz. (nieczytelny), 

prawo jazdy (AM 3340), ppor. (LZK)
Rybno......, por. (LZK)
Rybus Mieczysław, dr, w mundurze, dowód osob., 

prawo jazdy, medalik (AM 3029), (bez imienia), kpt. 
lek. (LZK)
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Rychalski Stefan, ppłk. piech., 1891, s. Władysława 
i Agnieszki (LZK)

Rydarowski Stanisław, mjr, ks. oszcz. PKO., wi-
zytówki, karta na broń, karta szczep. (AM 1599), mgr. 
prawa, ur. 7.10.92 w Bochni, zam. Łódź, ul Karolowska 
7 (WO 1599 str. 20), (bez imienia) mjr, (LZK)

Rykowski Tadeusz, w mundurze, znak tożs., kar-
ta szczep., 2 listy, kalend. kiesz., 2 fotografie, plakieta 
(AM 3747), por., 1905, s. Jana i Izabeli (LZK)

Rylski Czesław, por., wojsk. prawo jazdy, ur. 
26.3.12 w Suwałkach, leg. ofic., karta szczep. (AM 
3905), (LZK)

Rylski Henryk, por. (ppor.) (LZK)
Rylski Ryszard, por. (LZK)
Rylski Tadeusz, por. pil. (LZK)
Rymaszewski Antoni, wiceprokurator, w mundu-

rze, ur. 14.11.02, pismo Uniw. Wileńskiego, wizytówki, 
pocztówki (AM 2059)

Rymaszewski Zenon, ppor. rez. (LZK), Rema-
szewski — w mundurze, ur. 1910 w Wilnie, znak tożs., 
fotografia (AM 3258) 

Rymkiewicz Adam, ppor. art. (LZK)
Ryndzewicz Antoni, ppor, rez. (LZK)
Ryngwelski Jan, por., odpis leg. ofic. rez., leg. 

urzędn., karta szczep., 2 pocztówki, 2 karykatury (AM 
3130), (bez imienia), ppor. (LZK)

Rynkiewicz….., sierżant (LZK)
Rynkowski Ludwik, por., leg. ofic., leg. Zw. Pływ., 

medalik (AM 2866)
Ryszewski Tomasz, w mundurze, zam. Warszawa, 

ul. Barska 3 (?), leg., 4 pocztówki, fotografie (AM 1482)
Rytarowski Włodzimierz Waldemar, major dypl. 

kaw., ur. 16.11.95 (RO. 32 str. 145), (bez imienia) mjr. 
apt. (LZK)

Rytlewski Teofil, Gdańsk, ppor., dowód osob., 
pocztówka, wizytówka (AM 358)

Ryttel Wacław, ur. 6.8.98 (ROR. 34 str. 142), ppor., 
1898, s. Antoniego i Stefanii (LZK), (WO 1422 str. 
18), Rytel — w mundurze, dowód osob., (nieczytelny), 
2 koperty, fotografie, plakieta, notatnik (AM 1422)

Rzążewski Aleksander, (?) w mundurze, wizytów-
ki, 2 listy, pocztówka, legit. odznacz, dla rannych (AM 
3664)

Rzecki Jan, ur. 11.8.95 (RO. 32 str. 188), (WO str. 
5), Rzęcki, kpt., leg. osob., pocztówka adresowana do 
niego, z nadawcą: Wanda Rzęcka, Warszawa, al. Nie-
podl. 245, wizytówka, 2 fotografie kobiece (AM 13), 
(bez imienia), kpt. (LZK)

Rzepecki Zygmunt, ppor., rozkaz wyjazdu, karta 
szczep., kartka z nazwiskiem (AM 3301)

Rzepiela Józef, w mundurze, burmistrz Nowej Wi-
lejki, wizytówka, legit. odznacz., fotografia, okulary, 
karta czł. Ligi Kolon. (AM 3240), por. (LZK)

Rzepka Józef, ppor., 2 listy, kalend. kiesz., medalik 
(AM 3852)

Rzeszotarski Antoni, w mundurze, 3 listy (AM 
2639), ppor., 1896, syn Tadeusza i Zdzisławy (LZK)

Rześniowiecki Władysław, s. Teofila, ur. 1899, 
część karty zwolnienia wyd. w Sarnach, kalend. kiesz. 
(AM 2523), Rześniewiecki (WO 2523 str. 46), Rze-
śniowski — dyr K.K.O. (LZK) 

Rzewuski Tadeusz, inż. oficer karta szczep. 3435 
(AM 806) 

Rzeźniczek Adolf, ppor., części leg. ofic. rez., 2 li-
sty w jęz. niem., różaniec (AM 3405), (LZK)

Rzeźniczek Antoni, por., leg. ofic. rez., leg. urzędn., 
fotografie, pismo Insp. Szkolnego Katowice (AM 
3230), ppor. (LZK) 

Rzymkiewicz Adam Stanisław, ur. 21.12.03 (ROR. 
34 str. 71), Rzynkiewicz — ppor., leg. ofic. rez. (AM 3766)

Sabadkowski Piotr, w mundurze, karta szczep., 
list, telegram, medalik (AM 1752)

Sabanowski Mieczysław, ppor., (LZK)
Sabath Augustyn, mjr. łączn. (LZ.K-S)
Sabnicki Zygmunt, oficer, część leg. ofic., dowód 

osob., (nieczytelny), pocztówka, nieopisany znak tożs. 
(AM 833) 

Sachnowski......., (LZK)
Sadowski Aleksander, ur. 8.10.87, inż. komandor 

ppor. (RO. 32 str. 401), Jan — (LZK), Sachowski A., 
inż., oficer mar., leg. służb., karta szczep. (AM 4074)

Sadowski Jan, mjr, leg. ofic. (AM 3408), mjr piech. 
(LZK) 

Sadowski Kazimierz, ppor., (LZK)
Sagan Józef, w mundurze, 2 listy z nadawcą: Saga-

nowa Stefania, Złoczów, ul. Gliniańska 7, okulary, wi-
zytówki (AM 922), (WO 893 str. 12), pchor. rez. piech. 
(LZK)

Sahanek Roman, kpt. wojsk kol. (LZK)
Salcewicz Jan, kpt. (LZ.K-S)
Salinger Stanisław, ppor., ur. 11.11.13, znak tożs., 

karta szczep. Nr 1092, notatnik, odznaka komunistycz-
na (AM 521), ppor. 1914, s. Władysława i Heleny (LZK)

Salmonowicz Stefan, dr, por. lek. (LZK)
Salwowski Jan, ppor., 3 listy, 3 pocztówki (AM 

1753), por. (LZK)
Sałęga Jan, mjr (LZK), ur. 30.3.94 (RO. 32 str. 195), 

— Zalega — wizytówka na nazwisko: Zalega Jan — 
mir (AM 340)

Samardak-Ostrowski Józef, kpt. (LZK)
Samogyi Marian, — Samogajen — pocztówka, 

karta szczep. (AM 83), Samogajen względnie Samogyi 
— (WO str. 6) Samojeden Marian, por. (ppor.) (LZK)

Sanczak Henryk, por. 1907, s. Wacława i Stefanii 
(LZK)

Sanek Mariusz, por., karta szczep. 1631 (AM 2460)
Sanok Jan, ppor. KOP. (LZK)
Sanok Marian, por. kaw. (LZK)
Santarius Karol, por. z Cieszyna, leg. ofic. rez., 

2 wizytówki (AM 3056), por., Cieszyn (LZK)

1949



Zbrodnia Katyńska w polskiej prasie niepodległościowej w Wielkiej Brytanii z lat 1943-1956...

398

Sapiejewski Jan Tadeusz, ppłk. lek., leg. ofic., no-
tatnik, karta szczep. 3983, fotografie, papierośnica, 
wizytówka (AM 477), mjr, dr. med. dent., 1892, s. Jana 
i Seweryny (LZK)

Sarnecki......, rtm. st. sp. (LZK)
Sarnecki Edmund, ppor. art. (LZK)
Sarnowicz Kazimierz, kpt., Warszawa, ul. Sienna 

26 m. 13 (AM 131)
Sarosiek Wacław, ppor. rez. art. (LZK)
Sassal......, ppor. (LZK)
Sauczek Henryk Florian, ppor., dowód osob., leg. 

ofic. rez., listy i pocztówki (AM 2780)
Sawala Stanisław, st. post. P.P. (LZK)
Sawicki......, ppor. rez. (LZK)
Sawicki Jerzy, por. 1894, s. Józefa i Marii (LZK)
Sawicki Piotr, por. art. (LZK)
Sawicki Wiktor, chorąży KOP. (LZK)
Sawicki......, ppor., z Katowic, b. dyr. Pol. Związku 

Zachodniego (relacja kpt. K. W.)
Sawicki Witold, w mundurze, 2 listy, 3 pocztówki 

— z nich jedna z nadawcą: Sawicki Teofil, Warszawa, 
ul. Mokotowska 50 (AM 2600), ppor. rez. 1905, s. Ju-
liana i Wandy, sędzia (LZK) 

Sawiski Jerzy, por. (LZK)
Saenger Franciszek, ur. 30.1.78, ppłk. lek. wet. 

(ROR. 34 str. 309), (bez imienia) — ppłk. lek. wet. 
(LZK), Sengier — por., list z Oflagu 4/a, list z Detroit 
w USA. (WO 1613 str. 21 i 45), Stenczer — ppłk., list 
z poczty jenieckiej do ojca, list z Ameryki, różaniec 
(AM 1613)

Schantroch Zygmunt, kpt. (por.) lek. (LZ.K-S)
Schanzer Maks, ppor., 8 pocztówek, 2 notatniki, 

pocztówka z nadawcą: Berta Schanzer, Bielsko (AM 
407), Seroncer Max, ppor. (LZK)

Schild Stanisław, dr med., ppor., 2 pocztówki, fo-
tografia, karta szczep., plakieta, karta Zw. Lek. (AM 
1639), Schid — (WO 1639 str. 21)

Schimel Szymon, dr, ur. 13.10.98 (ROR. 34 str. 
222), Schimniel — dr med., w mundurze, kilka wizy-
tówek, baretka (AM 590), Schimmek (WO str. 9)

Schimsheimer Wilhelm, ppor., karta szczep., ka-
lend. kiesz. (AM 342)

Schindel Feliks, kpt. (LZK)
Schliezberg Eliasz, ppor. rez. lek. (LZK)
Schmagier Karol, sierż. piech. (LZK), Schmagier 

— wachm. żand. rez. (LZK)
Schmidt Eugeniusz, ur. 17.12.03 (ROR. 34 str. 45), 

Szmidt — por., ur. 17.12.03 w Warszawie, ofic. ks., ks. 
oszcz. PKO., leg., wizytówki, karta szczep. 3428 (AM 
1360), ur. 17.1.03 (WO 1360 str. 17)

Schmidt Lucjan, w mundurze, odcinek poczt. — 
poczta Witaszyce, woj. Poznańskie (AM 3149)

Schmidt Tadeusz, por. (LZK)
Schneider Tadeusz, kartka z adresem: Schneider 

Tadeusz, Kozielsk (AM 196)

Schneider Wilhelm, urzędnik, w mundurze, karta 
szczep. 2013, różne listy i pocztówki, wizytówki, leg., 
zaśw., zdjęcie Roentgena (AM 1074), (WO 980 str. 13), 
Schneider — ppor. (LZK)

Schneikart Marian Konrad, mjr SPRA — Wło-
dzimierz, (LZK)

Schnita Roman, ppor. (LZK)
Schollenberger Artur, karta szczep., cygarniczka 

(AM 1631), Scholkaberger — ppor. 1897 (LZK), Schol-
lenberger — ur. 16.5.97 (ROR. 34 str. 56)

Schoen Adolf Marian, insp. szkolny, leg. urzędn., 
legit., odznacz., wizytówka, blok notesowy (AM 2344)

Schoen-Wolski......, por. (LZK)
Schreer Joachim, ppor. (LZK), ppor., Łódź, ul. 

Narutowicza 48 m. 2, leg., karta mob., karta szczep., 
3 listy, fotografie (AM 678), Scherer (WO str. 10)

Schubert Tadeusz, ppor., metryka ślubu, odznaka 
(AM 372) 

Schuemel Karol, oficer, dr (LZK)
Schwab Edward, kpt, 1892, DOK. II. (LZK), ur. 

25.9.92 (RO. 32 str. 46), Szwab — części leg. ofic., list, 
recepta, okulary, karta szczep. (AM 3277)

Schwabe Kazimierz, ppor., list, koperta (AM 898), 
(WO 880 str. 12)

Schwarz Klemens, w mundurze, karta szczep., 
fotografia, monogram SK. (AM 2434), Szwarc — foto-
grafia z dedykacją: „Duśku, wróć prędko, zdrów do 
Alusi i Muni“. (WO 2434 str. 41)

Schwarz Wilhelm Klaudiusz, 1907, s. Jerzego 
i Ludwiki, lekarz (LZK)

Seifert Tadeusz Ryszard, kpt., leg. ofic., list, pocz-
tówki, odcinek poczt. (AM 2488), Sejfert — 1908, kpt. 
(LZK)

Sekunda Włodzimierz, mjr (LZK)
Selens Stanisław, por. (LZK), ur. 14.8.99 (ROR. 34 

str. 43), Selelas (?) ppor., ur. 14.8.99, karta mob., 2 listy, 
2 pocztówki, medalik z łańc., karta szczep. 2643 (AM 
1346)

Semerga Zygmunt, ur. 4.3.96 (RO. 32 str. 33), Sere-
ga lub Seruga, ppłk. (LZK)

Sempkowski Józef ppor., 1899 (LZK)
Serek Tadeusz, w mundurze, leg. ofic. rez., karta 

szczep., przepustka (AM 3881), ppor. (LZK)
Seroka Edmund, ppor., leg. ofic. rez., leg. urzędn., 

wojsk. prawo jazdy, odznaka, karta mob. (AM 2628), 
ur. 11.10.05 (WO 2628 str. 48), (bez imienia), ppor. 
(LZK)

Serwatowicz Władysław, por. (LZK)
Seweryn Kazimierz, ppor., odcinek poczt., kwit, 

2 listy, monogram KS. (AM 3325, (LZK)
Seweryn Mieczysław, ppor. (LZK)
Siatecki Józef, ppor. (LZK)
Siciński Zygmunt, por., różne listy, tytonierka (AM 

298), ppor. rez., 15 p. uł., Ośr. Zapas. (LZ)
Siczka Tadeusz, por. 1912 (LZ.K-O-S)
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Sidor Józef, kpt. (LZK), kpt. pil., 3 p. lotn. (WO str. 3) 
Sidor Władysław, w mundurze, list, pocztówki (AM 

1136), (WO 1022 str. 14), (bez imienia), ppor. (LZK)
Sidorczuk Jan, w mundurze, 2 pocztówki, list (AM 

684), ppor. (LZK)
Sidwa Stanisław, por. rez., 1905, s. Leonarda i Pe-

lagii (LZK) 
Siedmiograj Witold, por., 52 pp. (LZK)
Siek Józef, ppor. (LZK)
Siekierski......, por. (LZK)
Siekierzyński Kazimierz, mjr, dowód osob. (AM 

168) 
Siekierzyński Piotr, kpt. (LZK)
Sielewicz Lucjan, ppłk. (LZK), ur. 20.3.92 (RO. 32 

str. 228), Zielewicz — ppłk., leg. Międzynar. Aeroklubu, 
2 karty rybołówcze, odznaka lotnicza, krzyżyk z łańc. 
(AM 494)

Sielewicz Leonard, mjr. (LZK), Silewicz — nazwi-
sko i imię odczytano z recept (WO 980 str. 19), Siele-
wicz — ur. 6.4.81 (ROR. 34 str. 350)

Sielewicz Władysław, ur. 27.10.05, (RO. 32 str. 219), 
Silewicz — kpt. (LZK)

Sielikowski Józef, lub Siemikowski — w mundurze, 
listy i pocztówki (AM 2512), nierozpoznany wojskowy 
(WO 2512 str. 46)

Siemek Władysław, kpt. (LZK)
Siemiński Ludwik, mjr, ur. 31.1.97 w Krakowie, 

zam. Modlin, ul. Kościuszki 219, ks. oszcz. PKO., karta 
szczep., 2 koperty, pocztówka, lista z nagłówkiem: Ciąg 
dalszy — 4 Kompania“ — zawierająca 11 nazwisk z ru-
brykami: Rok urodz., — przydział służb., — narodo-
wość i pochodzenie (z jakiego obozu). W rubryce „po-
chodzenie“ podane są obozy: Kozielszczyna, Kozielsk, 
Taliza, Ostaszków i Skit I. — W rubryce „narodowość“ 
oznaczony jest jeden jako żyd. (AM 228), (bez imienia), 
mjr (LZK) 

Sienicki Jan, por. 1908, 77 pp. Lida (LZK)
Sieniecki Albin, lekarz, w mundurze, część pisma, 

karta szczep. (AM 1223), (WO 1082 str. 15)
Sienkiewicz Witold, ppor. (LZK)
Sierpiński Witold, kpt., karta szczep. 929, karta 

mob., części leg. odznacz. (AM 1356)
Sierszeński Wandalin, w mundurze, karta szczep., 

fotografie, różne zapiski, medalik, 2 monety srebrne, 
adres: Maria Kasprzakowa, Poznań, ul. Wilda 44 (AM 
543)

Sierżant Julian, ppor. (LZK), Szurżant, ppor. (LZK)
Sikora Adam, strzelec (LZK)
Sikora Aleksander, w mundurze, 3 pocztówki 

z nadawcą: prof. dr Stefan Piekowski, Warszawa, ul 
Hoża 69 (AM 3054)

Sikorski......, por. mar., szczegółów brak (WO str. 7)
Sikorski Bogumił, por. 1910 (LZK)
Sikorski Franciszek Ksawery, ur. 30.11.91 (ROR. 

34 str. 326), Ksawery — mjr, (LZK)

Sikorski Henryk, por., dr med., prof., ofic. ks., leg. 
urzędn., karta szczep. 73, pocztówka, list (AM 1154), 
(WO 1032 str. 14), ppor. dr 1892 (LZK)

Sikorski Tadeusz, por., leg. ofic. rez., leg. urzędn., 
zegarek na rękę (AM 2897)

Silarski Tomasz, por. (LZK)
Silberstein......., ppor., dr (LZK)
Simiński Bolesław, por., leg. ofic. (AM 4099), kpt. 

1897, s. Adama i Franciszki, DOK. II. (LZK)
Simon Józef Cezar, ppor., ur. 23.7.99, zam. War-

szawa, karta mob., leg. ofic. rez., karta na broń, karta 
szczep., koperta (AM 3695)

Siniecki Władysław, list z nadawcą: Irena Sinicka, 
Łódź, ul....... (WO ;2369 str. 39), Sinicki — dr med., 
por., leg. urzędn., pocztówka, list, karta szczep., róża-
niec (AM 2369)

Sinkiewicz......, w mundurze, pocztówka z Koziel-
ska do Grodna, pocztówka do Kozielska, karta szczep., 
listy (AM 2932) 

Siodak Tomasz, w mundurze, część koperty, ros. 
odcinek poczt. (AM 3269)

Sipiński........, malarz (LZK)
Sitarski Marian Jerzy, ppor. (LZK), w mundurze, 

wizytówka, kolejowa karta jazdy, fotografia, scyzoryk 
(AM 1111), leg. urzędn. kolej. (WO 1003 str. 14)

Siwerski Jan, por. piech. (LZK)
Siwicki Aleksander, ur. 16.8.98 (ROR. 34 str. 168), 

Siewicki — w mundurze, ur. 16.8.98, dowód osob., leg. 
urzędn., 2 karty meld., odznaka pułkowa, miniaturka 
Krzyża Walecznych (AM 3119) 

Siwicki Tomasz, kpt., 2 karty czł., 3 listy, 2 pocz-
tówki, karta polowania, lista z nazwiskami, notatnik 
(AM 873), (LZK), Iwicki, kpt. (WO 860 str. 12)

Siwicz......, ppor. (LZK)
Siwiec Stefan, ppor. zawod. piech. (LZK)
Siwik Franciszek, (WO 2804 str. 52), Sywik — 

w mundurze, list, wyblakła fotografia, różaniec (AM 
2804)

Siwik Przemysław, ppor., 1912, s. Bronisława i Sta-
nisławy (LZK)

Skalimowski Adam, ppor. (LZK), Skalinowski — 
w mundurze, leg. urzędn., telegram, karta szczep. (AM 
3442)

Skałecki Józef, (WO 1429 str. 18), Skalecki — na-
ucz., w mundurze, metryka urodz., leg. urzędn., świad. 
przynal. państw., różne listy, medalik (AM 1429)

Skarżyński Mieczysław, kpt. 1889, s. Juliana i Jó-
zefy (LZK) 

Skarżyński Wojciech Ambroży, ppor., leg. ofic. 
rez., metryka urodz, prawo jazdy, karta na broń, 3 pocz-
tówki, fotografia, pismo służb. (AM 2830), ur. 21.6.13 
w Złoczowie, na odwrocie jednej z fotografii napis: „od-
dać — Łódź, ul. Piotrkowska 121 m. 11 mojej ukochanej 
żonie Jadzi Wojciechowskiej-Skarżyńskiej“, (WO 2830 
str. 52), (bez imienia), ppor. (LZK)
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Skąpski......., ppor. pilot (LZK)
Skąpski Bolesław, w mundurze, 2 listy, pocztówka, 

ofic. ks. (AM 1914)
Skibiński Józef, w mundurze, ref. MSWewn., pi-

smo MSWewn., 2 listy, pocztówka (AM 1794), (bez 
imienia), insp. Str. Więz. (LZK)

Skibiński Marian Stanisław, inż. ppor., leg. ofic. 
rez., leg, urzędn., karta na broń, monogram SM. (AM 
2313) 

Skiendzielewski Konrad, ppor. art. (LZK)
Skiendzielewski Piotr, ppor., karta mob., listy, 

karta szczep. (AM 3123), ppor. lek. (LZK)
Skinder Jerzy, rtm., 1904, s. Wacława i Marii, 

19 p. uł. (LZK) 
Skinder Wacław, naucz., w mundurze, dowód 

osob., części leg. urzędn., karta szczep. 604 (AM 1469)
Skindziel Czesław, por. rez. (LZK)
Skindzier Piotr, pchor. art. (LZK)
Skinszer Czesław, w mundurze, 2 pocztówki 

z nadawcą: Wera Sargiewicz, Wilno, ul. Chutokolska 
12 m. 4, notatnik (AM 1032), (WO 958 str. 13)

Skoczeń Jan, por., zaśw., karta szczep. 526, notatnik 
(AM 1745)

Skoczycki Adam, mjr (LZK)
Skoczyński Jerzy, w mundurze, znak tożs. (AM 

585), por. (LZK)
Skolimowski Mieczysław, ppor., ur. 19.7.06, wizy-

tówka, kalend. kiesz. (AM 2012), (LZK)
Skoniecka Henryk Stanisław, ppor., leg. ofic. rez. 

(AM 3601) 
Skonieczny Andrzej, (WO str. 7), Skiniaczny — 

ppor., dowód osob., naramienniki bez oznak, karta 
szczep., orzełek polski (AM 307)

Skorel Józef, ksiądz, mjr kapelan (LZK)
Skorko Aleksander, kpt., lek., ur. 6.1.94, zam. Pisz-

no, obok Warszawy, pismo Szkoły Sanitarnej, zaśw. 
lek., recepty, karta szczep. 41, pocztówki (AM 1650), 
pocztówka, której nadawca zam. Warszawa, ul. Koper-
nika 16 — (WO 1650 str. 22)

Skorupski Stanisław, ppor. 1904, s. Mariana i Ma-
rii (LZK) 

Skotnicki Aleksander, ppor. art. (LZK)
Skotnicki Franciszek, por. rez. (LZK), Shotincki 

— por., pocztówki, list, karta szczep., plan, szkic domu 
(AM 3770) 

Skotnicki Henryk, kpt. (WO 979 str. 45)
Skowroński Henryk, ppor., ur. 10.10.13, leg. ofic. 

rez., 2 listy, notatnik, zaśw. szpitala (AM 3002), ppor. 
(LZK)

Skowroński Wincenty, ppor., leg. kolejowa 1669, 
mały nożyk (AM 910), (WO 889 str. 12)

Skórka Jan, por. (LZK)
Skórka Józef, por. (LZK)
Skórko......, dr, por. lek. (LZK)
Skrętowski Witold, komendant P.P. (LZK)

Skrobiszewski Józef, dr, ur. 7.12.81, mjr lek. (ROR. 
34 str. 302), Skobiszewski — mjr lek., ofic. ks., odzna-
ka (AM 1194), (WO 1062 str. 15)

Skrzędziejewski Bohdan, 1908 (LZK)
Skrzydlewski Czesław, naucz., ppor., leg. urzędn. 

państw., lista z nazwiskami oficerów, plakieta z Matką 
Boską, zam. Warszawa, ul. Kościelna 5 (AM 962), ad-
res, ul Kościelna 55 (WO 921 str. 12)

Skrzypek Bolesław, kpt., 5 pocztówek, karta 
szczep. 3826 (AM 1571), pocztówka z nadawcą: Wła-
dysława Skrzypkowa, Warszawa 32, ul. Dygasińskiego 
5 (WO 1571 str. 44), kpt. piech. 1894, s. Karola i Anny 
(LZK)

Skrzypnik Stanisław, ppor., s. Antoniego, karta 
szczep, 2 pocztówki (AM 3342)

Skrzyszewski Jan, w mundurze, list, pocztówka, 
plakieta, pół znaku tożs. z nazwiskiem Pry Aleksander 
(AM 3644)

(Ciąg dalszy nastąpi).

Objaśnienia znaków, oznaczających źródła:
AM. — «Amtliches Material zum Massenmord von Katyń» 

(Urzędowy wykaz niemiecki) z cyfrą, oznaczającą poz. rej. zwłok.
WO. — Wykaz ofiar — członków b. Armii Polskiej, zamordo-

wanych przez bolszewików w Katyniu (sporządzony przez Polaków 
obecnych przy ekshumacji zwłok w Katyniu) z cyfrą oznaczającą 
poz. rej. zwłok, względnie ze stronicą wykazu tego.

LZ. — Lista zaginionych jeńców z obozów rosyjskich (spo-
rządzona przez Biuro Opieki nad Rodzinami Wojsk. D-twa Pol-
skich Sił Zbr. w ZSRR., względnie przez Biuro Pomocy Rodzinom 
Wojsk. D-twa Wojsk Polskich na Śr. Wschodzie) z literą oznaczają-
cą obóz, w którym dany jeniec miał przebywać: K. — Kozielsk, O. 
— Ostaszków, S. — Starobielsk. Są informacje, wedle których dany 
jeniec był kolejno w dwóch wzgl. trzech obozach.

RO. 32 — Rocznik Oficerski Biura Pers. MSWojsk. — wyd. 
Warszawa 1932.

ROR. 34 — Rocznik Oficerski Rezerwy Biura Pers. MSWojsk. 
— wyd. Warszawa 1934 r.
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K O Z I E L S K
Skrzywan Jerzy, mjr, ur. 18.6.98, zam. Warszawa, 

ul Białostocka 20-32, dowód osob., karta szczep., wi-
zytówka, kalend. kiesz., (AM 232), (LZK), ur. 5.6.98 
(RO. 32 str. 348)

Skup Jan, por. (LZK)
Skupa Józef, por. (LZK)
Skupień Sebastian, naucz., por., leg. urzędn. (AM 

1246), (WO 1097 str. 15), por. piech. (bez imienia) — 
(LZK)

Skupp Kazimierz, ppor. rez. 1898, s. Marcelego 
i Kazimiery (LZK)

Skuta Zygmunt, oficer (LZK)
Skwara Józef, ppor., ur. 29.7.900, zam. Jutrosin, 

ul. Szkolna 9, ks. oszcz. PKO., leg. urzędn., różaniec, 
baretka (AM 3749) 

Skwarek......., plut. piech. (LZK)
Skwierczyński Witold, sekr. Urzędu Techn. 

MSWewn., leg. urzędn., karta szczep., pocztówki (AM 
2110)

Skwirzyński Stanisław, kpt. (LZK)
Skwirzyński Tadeusz, mjr 1897, s. Juliusza i Ste-

fanii (LZK) 
Sliozberg Juliusz, dr med., ppor., wizytówki, 2 re-

cepty in blanco, pocztówki, fotografia, 2 odznaki puł-
kowe (AM 3091), Eban, ppor. rez. (LZK)

Sładki Kazimierz, (?) cywilny, pocztówki (AM 
3657), ppor. rez. (LZK)

Sławek......, sierż. st. sp. (LZK)
Sławikowski Eugeniusz, kpt. art., wizytówki, leg. 

ofic., pocztówka, 2 fotografie (AM 3345)
Sławin Jerzy, por. (LZK)
Sławiński Lech, w mundurze, karta szczep. (AM 

1375), Słabiński — (WO 1375 str. 17)
Sławiński Michał, kpt., ur. 6 lub 19.4.90, pocztów-

ki, karta szczep., kpt. rez. 1890, s. Aleksandra (LZK), 
ur. 19.4.90 (ROR. 34 str. 164)

Sławiński Stefan, ppor., leg. urzędn. z fotografią, 
karta na broń, list (AM 2572)

Sławoszewski......., Str. Gran. (LZK)
Sławoszewski Adam, ppor. (LZK)
Słoda Zbigniew, ppor., dowód osob. (AM 3397)
Słodkowski Wacław, ppor., świad. przynal. państw., 

2 listy, karta szczep. 2264, znak tożs. (AM 1602), ppor. 
art. (LZK) 

Słojowski Kamil, por., część leg. ofic., karta mob., 
wojsk. pismo służb., 2 wizytówki (AM 3295), por. st. 
sp. 1896 (LZS)

Słomka Jan Tadeusz, sekr. rach. Urzędu Wojew. 
Kraków, w mundurze, dowód osob., 2 pisma, wizytów-
ka, list (AM 607), ppor. (LZK)

Słonimski Antoni, ppor. (LZK)
Słoński Jan, w mundurze, 31 lat, karta z adresem, 

karta szczep. 4047, metryka ślubu z daty 4.9.39, syn 
Józefa i Wandy Marii z Bohdanowiczów, imię żony: 
Zofia z Bartosików, rysunek ołówkowy, portfel, (AM 
714), (WO str. 10)

Słotołowicz Tadeusz, ur. 19.12.900 (ROR. 34 str. 
41), (WO str. 7), Złotołowicz — dowód osob., 2 pocz-
tówki, rysunek ołówkowy, naramienniki bez oznak 
(AM 393)

Słowik Adolf, w mundurze, list z adresem: Kapek 
Franciszek, Królewska Huta II, Niemy — Górny Śląsk, 
ul. hr. Laury 1, karta szczep., łańc. do zegarka (AM 
2468), (bez imienia), ppor. (LZK)

Słowik Edward Antoni, kpt. KOP. 1893 (LZK)
Słowikowski Wiktor, podoficer (LZK)
Słowiński Józef Mikołaj, zawodowy major, zam. 

Lublin, leg. ofic., karta szczep., pismo wojskowe, ba-
retka, 3 odznaki (AM 2536), (bez imienia), mjr dypl. 
(LZK)

Słubicki Stefan, w mundurze, karta szczep., leg. 
odznacz, (AM 3814)

Słuszek Stanisław, ppor. kaw. (LZK)
Słysz Stefan, ofic. ks., karta z notatkami (AM 1313), 

ppor. rez., 1912, zawiadowca st. kol. Ustrzyki Dolne 
(LZK), (WO 1313 str. 16)

Słyszewski Leon, w mundurze, Schoeneck, Prusy 
Zachodnie, ul. Dworcowa 35, kalend. kiesz., list, kart-
ka z zapiskami, różaniec (AM 3096)

Smagacz Stanisław, kpt., pocztówka, wizytówka 
(AM 116) 

Smalowski Jan, w mundurze, pocztówka (AM 
2436), Smołowski (WO 2436 str. 41)

Smarzyński Piotr, naucz., w mundurze, leg. 
urzędn., pocztówki, listy, karta szczep., notatnik (AM 
3897)

Smereczański Jan, w mundurze, 2 listy, odcinek 
poczt., (AM 697), Smereczyński — mjr st. sp. (LZK), 
Smereczański — ur. 22.12.92 (R0.32 str. 288)

Smoleński Tadeusz, kpt., rozliczenie uposażenia, 
odcinek poczt., część leg. (AM 2141), kpt. piech. 1898, 
s. Stefana i Zofii (LZK)

Smoliński Eugeniusz., kpt., leg. ofic., karta szczep. 
1180, kwit depoz. ros., list (AM 2224), syn Feliksa 
(WO 2224 str. 35), dr, kpt. lek (LZK)
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Smolski Lech por. 1895, s. Józefa i Janiny (LZK)
Smolski Stefan, por. (LZK)
Smorawiński Mieczysław, gen. bryg., ur. 25.12.92, 

zam. Lublin, pl. Litewski 3, ks. oszcz. PKO., leg Krzy-
ża Virtuti Militari, leg. osob., papierośnica, złoty pier-
ścionek, 2 medaliki (AM 1), gen. bryg. (LZK)

Smulski......., ppor., 2 pocztówki (AM 380), (WO 
str. 7), por. rez. (LZK)

Sobański Michał, ppor. pil. (LZK)
Sobański Roman, por. lotn. (LZK)
Sobczuk Alfred, kpt. (LZK)
Sobczyński Gabriel, kapral (LZK)
Sobczyński Romuald, w mundurze, leg. urzędn. 

państw., 2 listy, 2 pocztówki, plakieta (AM 1312)
Sobiecki Stefan, post. P.P. (LZK)
Sobielec Mieczysław, por. (LZK)
Sobieraj Jerzy, metryka ślubu, karta szczep. z Ko-

zielska, list, pocztówka z adresem: Sobieraj Jerzy, Ko-
zielsk, Dom Wypoczynkowy „Maxim Gorki‘‘ (AM 42), 
ppor. rez. (LZK)

Sobieraj Władysław, plut. pp. leg. (LZK)
Sobieszczański Józef Piotr, dr, kpt. lek. 1895, s. Jó-

zefa i Julii (LZK)
Sobkiewicz Zygmunt, ppor. art. 1907, s. Kazimie-

rza i Walerii (LZK) oficer, ur. 15.5.07, leg. ofic. rez., 
leg. urzędn. (AM 3987) 

Sobolewski Czesław, kpt., 3 pocztówki (AM 1899), 
pocztówki z nadawcą: Jadwiga Harland, Warszawa, ul. 
Niemcewicza 9 m. 13 (WO 1899 str. 28)

Sobolewski Eustachy, w mundurze, pocztówka, ży-
ciorys jego w jęz. ros. (AM 1567), Soblewski — (WO 
1567 str. 44), ppor. art. (LZK)

Sobolewski Jan, naucz., w mundurze, ur. 21.2.97 
w Łojzdrach, leg. urzędn., ks. oszcz. PKO. (AM 3121), 
ppor. piech. (LZK), ur. 13.2.97 (ROR. 34 str. 54)

Socha Jan, w mundurze, 2 listy, pocztówka (AM 
2404), ppor. rez. (LZK)

Sochacki Czesław, w mundurze, ofic. legit. (nieczy-
telna), karta szczep. 1738, list (AM 1702), Sochski — 
(WO 1702 str. 45) 

Sochacki Tadeusz, kpt. KOP. (LZK)
Sochocki Czesław, por. 1907, s. Jana i Malwiny (LZK) 
Sochorowski Feliks, por. KOP. (LZK)
Sokalski......, ręcznie pisane nuty z adresem: Lucyna 

Sokalska, Lisiowólka, poczta Wobyń, pow. Lublin, 
odznaka ofic. rez., medalik, 2 odcinki poczt. (AM 546), 
(bez imienia) por. (LZK), (WO str. 8)

Sokalski Ludwik, por., listy, różaniec (AM 1742)
Sokołowski Edmund, por. lek. (LZK)
Sokołowski Feliks, ppor. rez. (LZK)
Sokołowski Józef, mjr, 2 leg., dyplom (AM 3439), 

mjr kaw. (LZK)
Sokołowski Józef, kpt. (LZ.O-K)
Sokołowski Kazimierz, wet., ur. 18.2.906, zam. 

Wieluń, ul. Mickiewicza 15, ks. oszcz. PKO. (AM 3171)

Sokołowski Stefan, ppor., ur. 1904, wyciąg rodo-
wodu, metryka urodz. żony, leg. czł. Klubu Sport., 
kartka z adresami, list (AM 2609)

Sokołowski Władysław, mjr (LZK)
Sokołowski Władysław, ppor. rez. (LZK)
Sokołowski Władysław, oficer, w mundurze, ur. 

w Łyszkowicach, ofic. ks. (AM 1293), ur. w Łyszko-
wicach (WO 1122 str. 16)

Sokołowski Władysław, w mundurze, ofic. leg., 
karta szczep. (AM 1596)

Sokołowski Zdzisław, por., leg. ofic. rez., dowód 
osob., 2 pocztówki, odznaka pułkowa (AM 2577), por. 
lek. 1913, s. Pawła i Anastazji (LZK)

Sokół Michał, pchor, piech. (LZK)
Solakiewicz Walenty, podoficer, (LZK)
Solewski Henryk, dr, por. (LZK)
Solewski Marian, por., dr lek., zam. Lublin, ul. 

Nowy Świat 5 
Solanko Władysław, w mundurze, karta szczep. 

1564 (AM 2859), syn Piotra (WO 2859 str. 53) dyplom 
za długoletni okres służby, leg., recepta z adresem, wy-
blakła fotografia z napisem: Władysława Olszewska, 
karta szczep. 3027 (AM 1412), Solewski (Sobolewski?) 
— (WO 1412 str. 18)

Solewski Wincenty, por. ur. 7.8.05 w pow. Lubel-
skim, znak tożs., ks. wojsk., pocztówka, naramienniki 
bez oznak (AM 223) 

Solski Adam, mjr, 1895, s. Mariana i Marii (LZK), 
mjr, 57 p.p., 2 notatniki, karta szczepienia, 2 medali-
ki, rachunek, skierowanie do lekarza, pismo w jęz. ros. 
z obozu, kartka z adresami (AM 490)

Solski Kazimierz, kpt. (LZK)
Sołtan Władysław, ppor., ur. 18.12.11, zam. Łuck, ul. 

Dominikańska 12/3, leg. ofic. rez., karta mob., list, karta 
szczep, plakieta (AM 3674), (bez imienia), ppor. (LZK)

Sołtycki Ludwik, por., zam. Warszawa, ul. Piusa 
IX m. 5, prawo jazdy, zaśw., 2 pocztówki, list, odznaka 
(AM 3772), kpt. pil. 1895, s. Albina i Jadwigi (LZK)

Sołtys Kazimierz, ppor. kaw. (LZK)
Songin Leon, ppor., pocztówki (LZK)
Soroczyński Ludwik, kpt. piech. (LZK)
Soroka Mieczysław, ppor. art. (LZK)
Soroko Edward, ppor. KOP. (LZK)
Sosicki Leonard, ppor. (LZK), ppor. ur. 11/...(?), 

1906, leg. urzędn., znak tożs., karta mob., karta szczep. 
2429 (AM 1874), ur. 19.11.06, syn Jana i Rozalii (WO 
1874 str. 27), ur. 19.11.06 (ROR. 34 str. 154)

Sosin Stefan, w mundurze, wizytówki, karta szczep., 
3 listy, medalik, notatnik (AM 1972), syn Feliksa, liścik 
adresowany do Heleny Sropińskiej, Lwów, Zadwórzań-
ska 10, (WO 1972 str., 29), ppor. 1901, (LZK)

Sowa Antoni, por., leg. ofic., 2 pocztówki, 2 odzna-
ki (AM 2601), por. 1911, s. Wojciecha i Marii (LZK)

Sowa Józef, cywilny, list adresowany do: Sowa He-
lena, Boryk (AM 3807), ppor. 1888 (LZK)
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Sowiński Zbigniew, por. (LZK)
Spadniewski Feliks, plut. P.P. (LZK)
Spak Leszek, w mundurze, wizytówki (AM 4020)
Spalony Bronisław, ppor., ur. 11/....04, zam. Wołko-

wysk, ul. 3. Maja 9, ks. oszcz. PKO., leg. ofic., fotogra-
fie, karta szczep. 480 (AM 966), (WO 925 str. 12), ppor. 
1904 (LZK), ur. 11.2.04 (ROR. 34 str. 65)

Specht Eugeniusz, cywilny, list, paseczek do zegar-
ka, karta szczepienia (AM 386)

Spes Piotr, por. (LZK)
Spizel......, ppor. lek. (LZK)
Spławiszewski Marian, ppor., karta szczep. 1186, 

kartka z nazwami miast, fotografia (AM 461)
Spodziukiewicz......., ppor. (LZK)
Spojda Marian, ppor. (LZK), ur. 4.1.01 (ROR. 34 

str. 177), Spoja — ppor., ur. 1901, znak tożs., dowód 
osob., leg. Klubu piłki nożnej (AM 3624)

Spruch Wacław, ppor., leg. ofic. rez., karta mob., 
rozliczenie poborów (AM 3010)

Spychalski Henryk, ppor., ur. 21.12.03 w Hildesheim, 
urzędnik, pismo PKO., dowód osob., rozkaz wymar-
szu, karta szczep. 3116, różne kwity, ołówek automaty-
czny (AM 1069)

Spychalski Romuald, por. 1904, s. Stanisława i Ka-
zimiery (LZK)

Spychała Edward, ppor. 1910, s. Łukasza i Marii 
(LZK), (WO 1039 str. 14), Spichala — ppor., leg. ofic., 
leg. odznaki pułkowej, karta czł. (AM 1166)

Spytkowski Stanisław oficer sztabowy, zam. Kra-
ków (WO str. 3)

Srebrny Kazimierz, por., paszport, karta szczep., 
krzyżyk, notatnik (AM 2357), ppor. (LZK)

Stachiewicz......., por. (LZK)
Stachniewicz Tadeusz, ppor. (LZK)
Stachowicz Andrzej, por. (ppor.), (LZK)
Stachurski Henryk, por., dr med., wizytówki, me-

tryka urodz, córki, list (AM 2660), ur. 1901 (LZK)
Stahr Władysław, kpt., leg. ofic., karta szczep. 

1178, list (AM 2178), Stabr lub Stahr (WO 2178 str. 34), 
Stahr — kpt. (LZK), ur. 7.3.92 (RO. 32 str. 48)

Staliszewski Jan, por., zaśw., karta szczep., meda-
lik, plakieta (AM 1847), (bez imienia), ppor. rez. (LZK)

Stania Paweł, ppor., list, karta bibliot. (AM 3223) 
Stanielewicz Tadeusz, ppor. (LZK), mr., ur. 27.10.90 

(ROR. 84 str. 233), Staniellewicz — ppor., ur. 27.10.90, 
leg. ofic. rez., karta mob., pismo Szpitala Woj. 504 (AM 
3918)

Staniewicz Jan, ppor. inż., leg. urzędn., leg. ofic. 
rez., karta na broń, prawo jazdy, karta polowania, legit., 
medalik (AM 2990) 

Stanio Józef, por. (LZK)
Stanisławski Albin, w mundurze, metryka ślubu, 

list, odcinek poczt., karta szczep., pocztówka z nadaw-
cą: Stanisława Stanisławska, Brześć Litewski, ul. 9. Lu-
tego (AM 3245), ppor., ur. 1908 (LZK)

Staniszewski......, cywilny (LZK)
Staniszewski......., lek. dent. (LZK)
Staniszewski Franciszek, ppor., leg. ofic. rez.. ró-

żaniec (AM 8840)
Staniszewski Jerzy, ppłk. (LZK)
Staniszewski Zygmunt Hilary, mjr, pocztówki, 

karta szczep., pismo w jęz. ros. (AM 3957), mjr, (LZK)
Stankiewicz Bronisław, por., 1911 (LZK)
Stankiewicz Julian, w mundurze, insp. szkolny, 

Warszawa, stała karta jazdy (AM 3931)
Stankiewicz Michał, referendarz, w mundurze 

kolejowym, ur. 28.9.05 w Podświlu (AM 2207), mgr 
prawa, dyplom Uniw. Stefana Batorego w Wilnie (WO 
2207 str. 35)

Stankiewicz Mieczysław, ppor. (LZK)
Stankiewicz Stanisław, kpt. (LZK)
Stankiewicz Wacław, rtm., 1895 (LZK)
Stankiewicz Władysław, kpt. lek. (LZK)
Stankiewicz Władysław, ppor. (LZK)
Stankiewicz Wojciech, por., 2 pocztówki, list (AM 

3932) 
Stanowski Wacław, ppor., ur. 25.5.03 (?) Starawar-

ka, dowód osob., 3 listy, karta szczep. 963, ofic: leg., 
notatnik (AM 1127), lub Stasowski (WO 1015 str. 14)

Stapf Leon, mjr., ur. 21.3.88, zam. Zalesie Górne, 
poczta Piaseczno, ofic. leg., ks. oszcz. PKO., pocztów-
ka, 2 listy, baretka, leg. i krzyż Virtuti Militari (AM 
1843), (LZK)

Starczewski Michał, ppor., 1895, s. Eugeniusza 
i Marii (LZK)

Starczyński Tadeusz, w mundurze, 2 pocztówki, 
list, kwit PKO (AM 3542)

Starda Włodzimierz Felicjan, ur. 16.2.11 w Chrza-
nowie, leg. blok notesowy, krzyżyk (AM 406)

Stark Jan, por. (LZK )
Starkowski Stefan, ppor, ur. 1898 w woj. Poznań-

skim, leg. sport., wizytówka, ks. inwal., listy i pocz-
tówki, karta na broń, blok notesowy (AM 1139), (WO 
1024 str. 14)

Staroszczuk Roman, w mundurze, leg. urzędn. 
(AM 3412), kapral pchor. 1914, s. Bazylego i Stanisła-
wy, 76 pp. (LZK) 

Starzeński August, ppłk. (LZK)
Starzewski Michał, (LZK)
Starzewski Wacław, por. piech. (LZK)
Starzyk Kazimierz, por., zam. Pińsk, ul. Unicka 22, 

dowód osob., 2 listy z nazwiskami, kalend. kiesz., pismo 
MSWojsk., odcinek poczt., wieczne pióro (AM 436)

Stasiewicz Roman, por. (LZK)
Stasiłowicz Wiktor, (LZK)
Stasiniewicz Aleksander, ppor., leg. ofic. rez. (AM 

3383), ppor. lek., ur. 1910 (LZK)
Stasiuk Wacław, kpt. 1900 (LZK)
Staszewicz Bronisław, ppor. (LZK)
Staszewicz Jan, por. szwol. (LZK)

1949
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Staszewicz Zygmunt, s. Władysława, por., lista 
imienna oficerów lotn. z obozu jeńców Bolotno obok 
Czernichowa, karta szczep. (AM 712), Stachowicz (WO 
str. 10)

Staszewski Tadeusz, por., 6 pocztówek z nadawcą: 
Jadwiga Staszewska, Warszawa, ul. Mazowiecka 8, 
wizytówki, kartki z zapiskami (AM 3039), por. 1912, 
s. Feliksa i Lucyny (LZK)

Staszkiewicz Grzegorz, w mundurze, leg. urzędn., 
list, karta szczep., medalik, kwit depoz. (AM 3748), 
por. (LZK) 

Staszkiewicz Włodzimierz, mjr (LZK)
Statki Kazimierz, lat 34 (LZK)
Stawarz Stanisław, mjr, leg. ofic., lek krzyża Vir-

tuti Militari, karta szczep. 989 (AM 2683), mjr piech. 
1894 (LZK) 

Stawikowski Eugeniusz, kapral (LZK)
Stawin Jerzy, w mundurze, pocztówki z nadawcą: 

Zofia Stawinowa, Warszawa, Krak. Przedm. 6 m. 23, 
karta szczep., modlitewnik (AM 2238), por. 1909, s. 
Mikołaja i Heleny (LZK) 

Stawin Michał, ppor. (LZK)
Stawiński......., kpt. (LZK)
Stawiński Tadeusz, cywilny, części paszportu, 

karta szczep. 1111, 3 pocztówki, list, leg. urzędn. (nie-
czytelna) — (AM 1689) 

Stawisz......., por. (LZK)
Stąporek Jerzy, w mundurze, ur. 31.5.11, dowód 

osob., prawo jazdy, leg. Aeroklubu, różne leg., Poli-
techniki, pocztówki, wizytówki (AM 3874)

Stec Mieczysław, ppor., karta szczep. 1052, kwit, 
list (AM 1205) (WO 1067 str. 15), (LZK)

Stecki......, sędzia okręg. (LZK)
Stecki Leonard, por. lek. (LZK)
Stecki Włodzimierz, dr ppor. (LZK)
Steckiewicz......, dr ppor. (LZ.O-K)
Steckiewicz Józef, leg. urzędn., 2 ks. oszcz. PKO., 

list, fotografia (AM 2756)
Steckiewicz Zygmunt, ppor., ur. 16.9.10, leg. ofic. 

rez. (AM 4014), por. (LZK)
Stefanicki......., por. lot. (LZ.K-S)
Stefaniec Emil, st, przod. P.P. (LZK)
Stefanowicz Czesław Ludwik, ppor. rez. 1911 

(LZK) 
Stefanowski........, por. lek. (LZK)
Stefanowski Antoni, dr, płk. lek., wizytówki, 

2 kwity (AM 492), płk. dr med. (LZK)
Steigel Franciszek, kapral zawodowy (LZK)
Stein Leon, por., ur. 1895, znak tożs., rachunek, 

pocztówki (AM 3824), (bez imienia) — por. piech. 
(LZK)

Stelmach Roman, (LZK)
Stempeń Włodzimierz, w mundurze, 4 pocztówki, 

list (AM 3348)
Stempniewicz Stanisław, ppłk. (LZK)

Stempniewski......., kpt. lek. (LZK)
Stencel......., por. (LZK)
Sternal Kazimierz, ppor., ur. 3.1.13, zam. Warsza-

wa, ul. Nowakowskiego, ks. oszcz. PKO., wizytówki 
(AM 3970)

Steslewski Włodzimierz, w mundurze (AM 2397)
Stęczniewski Michał, mr. ur. 7.9.85 (ROR. 34 

str. 231), Steczniowski Michał — por., ur. 7.9.85, ks. 
wojsk., naramiennik porucznika, kartka z adresem, 
list, ks. do modlenia, bibułki do palenia, lusterko, port-
fel (AM 301)

Stępel Jan, por., ur. 26.1.06, zam. Łagiewniki, ul. 
Piłsudskiego 8, dowód osob., karta szczep., ks. oszcz. 
PKO., odznaczenie, 3 fotografie, listy — między nimi 
jeden z Kozielska (AM 349), ur. 26.1. 900 (ROR. 34 
str. 71)

Stępień Władysław, por., fotografia, papierośnica, 
leg., notatnik (AM 1298), (WO 1125 str. 16), por., ur. 
1906, s. Jakuba (LZK)

Stępkowicz Władysław, ppłk. (LZ.O-K), ur 29.3.93 
(RO. 32 str. 38), Szepkowicz — mjr., dowód, osob., 
karta szczep., odznaka pamiątk. Piłsudskiego (AM 
470), Szepkowicz Stanisław — (WO str. 7)

Stępniak Włodzimierz, ppor. rez. (LZK)
Stęplewski Jan, ur. 24.6.99 (ROR. 34 str. 91), Zde-

plewski — w mundurze, listy, 2 pocztówki z nadawcą: 
Stęplewska Stanisława, Warszawa, ul. Sienna 17 m. 10 
(AM 3247)

Stęplewski Józef Władysław, kpt., ur. 14.3.99 
w Rożkowie, leg. ofic., karta szczep., pismo MSWewn. 
(AM 2400)

Stępniak Włodzimierz, ppor., zaśw. służb., karta 
mob., list, wizytówka, odznaka pułkowa (AM 3297)

Stiebal Jan Bolesław, por., dowód osob., medalik 
(AM 1013), (WO 947 str. 13), Stibal (bez imienia) por. 
(LZK)

Stobiński Józef, por. (LZK)
Stocki Franciszek, ppor., leg. szk., 2 pisma służb., 

fotografia, wizytówki, pocztówka (AM 3951)
Stojaczyk Bronisław, kpt. (LZK), ur. 23.4.98 (RO. 

32 str. 99), Stojaczyk — kpt., 2 dowody osob., papiero-
śnica z monogramem BS. (AM 2958)

Stojanowski Kazimierz, por., urzędnik bankowy, 
list, pismo Banku (AM 1990), urz. Banku Gosp. Kraj., 
zam. Warszawa, ul. Krucza 3 m. 5 (WO 1990 str. 30)

Stolarz Stefan, ppłk., leg. wojsk., karta czł. PCK., 
karta na broń, list, wieczne pióro, fotografia (AM 469), 
por. (WO str. 7), (bez imienia), ppor. st. sp. piech. 
(LZK)

Stopnicki Zygmunt, kpt. (LZ.K-S)
Strada Ludwik, ppor. (LZK)
Strada Władysław, ppor. piech. (LZK)
Strawiński......., ppor. (LZK)
Strawiński Tadeusz, por., dr med., 1898, s. Mikołaja 

i Amory (LZK)
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Strenkowski Jerzy, kpt., dowód osob. jego żony: 
Strenkowska, Warszawa, kwit depoz. (AM 2232), leg. 
żony: Maria, obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej, 
tkany na jedwabiu (WO 2232 str. 36), Strąkowski — 
kpt. (LZK), Strenkowski — ur. 9.1.93 (ROR. 34 str. 355)

Strożak......., kpt. (LZK)
Stróżewski Witold, ppor., 2 dowody osob., karta 

szczep. 2935, łańc., 4 odznaczenia, 3 pocztówki, no-
tatnik (AM 638)

Strus Filip, ppor., 2 listy, pocztówka z nadawcą: 
Regina ur. 1911, syn Jana i Adeli (LZK) Strus, Poznań, 
Scharnhorst Str. 10, medalik z łańc. (AM 3904), Stru-
ziak Franciszek, oficer, ur. 28.10.02 w Damrowa, zam. 
Grudziądz, Szkoła Kawalerii (AM 808), (bez imienia) 
wachmistrz (LZK)

Strużewski Witold, ppor. pil. (LZK)
Strych Franciszek, prof. gimn., ur. 1908, ppor., leg. 

urzędn., pocztówka (AM 3605)
Strynowicz Jan, ppor. art. (LZK)
Strzałkowski Leopold, w mundurze, list, ks. oszcz. 

PKO., dla Ireny Strzałkowskiej w Bohatyrowicach — 
Lunna (AM 3364) 

Strzelbicki Marian, ppor. inż., ur. 3.1.08 w Kamio-
nok, zam. Warszawa, ul. Grochowska 323, leg. ofic. 
rez., ks. oszcz. PKO., karta zwoln., karta mob., pocz-
tówka, karta szczep., metryka ślubu (AM 3652), por. 
kaw. (LZK)

Strzelecki Stanisław, ppor. art. (LZK)
Strzelecki Tadeusz, syn Floriana (WO 1995 str. 

30), Strzałecki kpt., ofic. ks., karta szczep. (AM 1995)
Strzesak Jan, ur. 23.10.97 (RO. 32 str. 285), (bez 

imienia), kpt. (LZK), Strzesiak — kpt., pocztówka, 
gwizdek (AM 1566), list z nadawcą: Maria Strzesiak-
bwa, Tarnów, ul .....szekowska 128 (WO 1566 str. 44)

Stube Alfons, ppor., ofic. ks., 2 pocztówki (AM 
605), Stupe(?) (WO str. 9), Stube — ur. 1.3.03 (ROR. 
34 str. 96)

Studnicki......, ppor. (LZK)
Stypiński Marian Wiktor, pchor. (LZK)
Stypiński Witold Marian, ppor., rozkaz wymar-

szu, cygarniczka gwiazdki mundurowe (AM 654)
Sucharski Czesław, ppor. rez. (LZK)
Sucharski......., w mundurze, list, pocztówki, karta 

szczep. 1861 (AM 1630), syn Stanisława (WO 1630 str. 21)
Suchodolski Tomasz, pchor. plut. (LZ.S-K)
Suffczyński Tadeusz, ur. 30.8.89 (ROR. 34 str. 365), 

Zufożyński — por., prawo jazdy, wizytówki, kalend. 
kiesz., notatnik (AM 2511)

Sukiennik Zdzisław, por., ur. 6.9.12, karta mob., 
list, zegarek kieszonk., notatki, kalend. kiesz., medalik 
(AM 3212), (bez imienia), ppor. piech. (LZK)

Sutek Bronisław, — Sulek, w mundurze, ur. 1904, 
zaśw. ze starostwa, karta szczep. 2289, przekaz pocz-
towy, list (AM 1007), odcinek poczt. ze spemplem 
Kozielsk 19.2.1940, adres: Sonia Konstantynówna, 

Białystok, ul. Fabryczna 33/23 (WO 946 str. 13), Su-
łek — ur. 5.4.04 (ROR. 34 str. 174)

Sułkowski......., kpt. mar. (LZK)
Sułkowski......., — Sulkowski — (?) ppor., część 

leg. ofic. z fotografią, list, kartka z adresami, znak tożs. 
(AM 2146), Sułkowski (WO 2146 str. 34)

Sułkowski Zygmunt, por. rez. (LZK)
Sułocki Stanisław, por. 1894, s. Leona i Józefy 

(LZK) 
Sułowski Zygmunt, — Zułowski — w mundurze, 

ur. 1902, znak tożs., 2 pocztówki, 3 listy, z nich jeden 
z nadawcą: S. Nawrot, Warszawa, ul. Marszałkowska 
40 (AM 3384), Sułowski — por. 1902, s. Tadeusza 
i Zofii (LZK)

Sumień Michał, kpt. (LZK), Sumen — syn Stani-
sława, pocztówka, list (AM 101)

Summa......., ppor. (LZK)

(Ciąg dalszy nastąpi).

Objaśnienia znaków, oznaczających źródła:
AM. — «Amtliches Material zum Massenmord von Katyń» 

(Urzędowy wykaz niemiecki) z cyfrą, oznaczającą poz. rej. zwłok.
WO. — Wykaz ofiar — członków b. Armii Polskiej, zamordo-

wanych przez bolszewików w Katyniu (sporządzony przez Polaków 
obecnych przy ekshumacji zwłok w Katyniu) z cyfrą oznaczająca 
poz. rej. zwłok, względnie ze stronicą wykazu lego.

LZ. — Lista zaginionych Jeńców z obozów rosyjskich (sporzą-
dzona przez Biuro Opieki nad Rodzinami Wojsk. D-twa Polskich 
Sił Zbr w ZSRR., względnie przez Biuro Pomocy Rodzinom Wojsk. 
D-twa Wojsk Polskich na Śr. Wschodzie) z literą oznaczającą obóz, 
w którym dany jeniec miał przebywać: K. — Kozielsk, O. — Ostasz-
ków, S. — Starobielsk. Są Informacje, wedle których dany jeniec był 
kolejno w dwóch wzgl. trzech obozach.

RO. 32 — Rocznik Oficerski Biura Pers. MSWojsk. — wyd. 
Warszawa 1932.

ROR. 34 — Rocznik Oficerski Rezerwy Biura Pers. MSWojsk. 
— wyd. Warszawa 1934 r.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1949, nr 9 z 26 lutego, s. 3-4.
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K O Z I E L S K
Surmiński Alfred, w mundurze, ofic. ks., karta 

szczep. 2224, ks. oszcz. PKO., list, złoty krzyżyk (AM 
1802), złoty krzyżyk z wyrytym napisem: „Marychnie 
w dniu 5 maja 27“ (WO 1802 str. 25), insp. Str. Więz. 
(LZ.O-K)

Surszczewski Karol, por. (LZK)
Susicki Józef, kpt. piech. (LZK)
Sussmann Ezechiel, por. apt., dyplom doktorski, 

karta szczep. 3913, list, pocztówka (AM 1306), nie-
rozpoznane zwłoki w mundurze (WO 1306 sttr. 16), 
Edward — ppor. rez. apt. (LZK) 

Sutarzewicz Zenon, kapral piech. (LZK)
Suzin......, kpt. (LZK)
Suzin Henryk, ppor., leg. ofic. rez., kwit list (AM 

2602) 
Swoboda Stanisław, ppor., pocztówki (AM 3890)
Sworowski Władysław, por. 1893, s. Romana 

i Agaty (LZK) 
Sworowski Włodzimierz, por. (LZK)
Sykora Kamil, ppor. art. (LZK)
Sylbersztajn Karol, dr, ur. 13.11.97 (ROR. 34 str. 

225), Sylberstan — ppor., leg. ofic., karta szczep., kwit 
depoz. (AM 2442) 

Sylwestrowicz Bohdan, ppor. (LZK)
Symański Kazimierz, ppor., leg. urzędn., list (AM 

3821) 
Syniewski Grzegorz, (bez imienia), kpt., pocztów-

ka z Brześcia, dzienniczek, łańc. z medalikiem (AM 
1023), Sypniewski (WO 952 str. 13), Syniewski — ur. 
9.5.99 (ROR. 34 str. 275)

Synoradzki Telesfor, dr, Koźmin, ul. Borecka 4 tel. 
74, ks. oszcz. PKO., ks. oszcz. Kasy Oszcz. m. Poznań 
na jego nazwisko, legit. odznacz., karta szczep. 1164 
(AM 894), (WO 876 str. 12), Synoracki — ppor. rez., 
dr med. (LZK)

Sypniewski Marian, por. (LZK)
Syrop Fryderyk, por., prawo jazdy (AM 3552)
Syski Henryk, por., ur. 1903, znak tożs., prawo jaz-

dy, leg. urzędn. (AM 3922), ppor. inż., 1902, s. Henryka 
i Anieli (LZK) 

Szabajkowicz Antoni, ppor. (LZK)
Szablowski Stanisław, mjr, karta szczep., telegram 

(AM 1993), mjr. KOP., 1899, s. Stanisława i Marii 
(LZK), Szabłowski — (WO 1993 str. 45)

Szabłowski Roman, ppor. piech., inż. (LZK), Sza-
błowski — w mundurze, koperta (AM 3448)

Szachowicz Zygmunt Andrzej, w mundurze, me-
tryka ślubu, karta szczep. (AM 3828)

Szatkowski Witold, ppor., koperta ze znaczkiem 
poczt. litewskim (WO str. 4)

Szafran Franciszek, kpt., dr.. Warszawa, ul. Filtro-
wa 68, leg., karta na broń ,wizytówki, ofic. ks., dzienni-
czek (AM 770), ur. 16.2.90, dr (ROR. 34 str. 253)

Szafrański Jan, w mundurze, wizytówki, karta 
szczep., pocztówki, listy (AM 2387), Kier. Oddziału 
Spółdz. „Społem“ w Brześciu n/B. (WO 2387 str. 40)

Szafrański Maksymilian, sierżant (LZ.K-O-S)
Szajda Piotr, 2 wizytówki na nazwisko: Piotr Szaj-

da (AM 661)
Szajkowski Czesław, w mundurze, dowód osob., 

pocztówka, karta szczep (AM 3231)
Szajnowski Jan, stopnia nie ustalono, szczegółów 

brak (WO str. 9), ppor. art. (LZK)
Szajowski......., por. piech., inż. (LZK)
Szalast Jan, pocztówki, karta szczep., rysunek 

ołówkowy, list: „kochany Ojcze!...“ (AM 1624), rys. 
z podpisem: Rutkowski 25.1.40 (WO 1624 str. 21)

Szalenberg......, ppor. rez. piech. (LZK)
Szalewicz......., mjr sap. (LZK)
Szalewicz Władysław, ppłk. (LZK), dr, ur. 14.5.75 

(ROR. 34 str. 301)
Szałkiewicz Konrad, w mundurze, karta szczep. 

2942) 
Szaniawski Aleksander, ppor., ur. 4.5.95, zam. 

Warszawa, ul. Glogera 3 m. 2, ks. oszcz. PKO., kar-
ta mob., karta czł., list (AM 4062), ppor. rez., 1895, s. 
Aleksandra i Franciszki (LZK) 

Szanliński Piotr, plut. piech. (LZK)
Szarkiewicz Andrzej, ppor. art. (LZK)
Szarowicz Kazimierz, ppor., wizytówka, list, pocz-

tówka (AM 4054)
Szastak Eugeniusz, ppor., zam. Warszawa, ul. Złota 

55, ur. 1908, znak tożs., pocztówka, list, karta rejestr. 
na motocykl PKW (AM 3100), por. sap. (LZK)

Szatkowski Franciszek Ksawery, — Szolkowski 
por., znak tożs., Bydgoszcz, ur. 1892 (AM 3061), Szat-
kowski — ur. 20.7.91 (ROR. 34 str. 14)

Szatkowski Jan, kpt. sap. (LZK)
Szczawiński Dominik, chorąży sł. st. (LZK)
Szczebełek Czesław, pchor. art. (LZK)
Szczeciński Kazimierz, ppor., ofic. ks., wizytów-

ki, karta mob., kartka z adresami, medalik, monogram 
(AM 1119), (WO 1009 str. 14), (LZK)

Szczefanowicz Zenon, ppłk. lek. (LZ. K-S)
Szczeklik Jan, por. lot. (LZK)
Szczekowski Kazimierz, mjr dypl. (LZK), Szcze-

chowski — w mundurze, pocztówka, kalend. kiesz. 



	 „Orzeł	Biały.	Polska	Walcząca	o	Wolność”	

407

z notatkami (AM 1231), Szczekowski — ur. 14.3.900 
(RO. 32 str. 73)

Szczeniawski......, ppor. (LZK)
Szczeniowski Władysław, ppor., wizytówka na 

nazwisko: Szczeniowski Władysław, wizytówka na 
nazwisko: Adela Prinzessin Ratibor u Corwy (AM 
3141)

Szczepanik......, (Szczepanek) — imię nieczytelne, 
ppor. (WO 117 str. 19)

Szczepanik Ryszard, ppor., znak tożs., list (AM 
3008) 

Szczepanik-Hussakowski Zygmunt, w mundurze, 
zam. Mościska, wezwanie sądowe, polisa ubezp. z pi-
smem, karta szczep., 4 odznaki pułkowe (AM 3191)

Szczepaniuk Roman, por. lot., wojsk, prawo jazdy, 
karta szczep., pocztówki, odznaka pułkowa, medalik 
(AM 2981), por. pil. 1909, Poznań (LZK)

Szczepkowski Jerzy, ppor. art. (LZK)
Szczerba Marian, ppor., pocztówki z nadawcą: 

Stefania Szczerbowa, Prokocim koło Krakowa, ul. Sło-
wackiego 13, leg. urz., dowód osob., karta członkowska 
(AM 3735), ppor. rez. 1909, 12 p.p. (LZ.-)

Szczerbicki Marian, ppor. (LZK)
Szczerbiński Kazimierz, mjr, pismo służb., karta 

szczep. 1369 (AM 1837)
Szczerbiński Tadeusz, mjr dypl. (LZK)
Szczerczyk Zbigniew, ppor. piech. (LZK)
Szczęsnowicz Franciszek, kpt., s. Stanisława, karta 

szczep. (AM 2510), (LZK)
Szczęsny Stanisław, ppor. art. (LZK)
Szczęsny Włodzimierz, ppor. rez. art. (LZK)
Szczotka Andrzej, w mundurze, dowód osob. (AM 

2819) 
Szczubełko Czesław, por. (LZK)
Szczucki Bolesław, rtm. (LZK)
Szczuka Stanisław, cywilny, części dowodu osob., 

medalik (AM 3143), ppor. (LZK)
Szedowski Bolesław, ppor., leg. ofic. rez., 3 pocz-

tówki — z nich jedna z nadawcą: Szedowska, Warsza-
wa, ul. Tamka 5 m. 19 (AM 3099)

Szemieto Władysław, por. (LZK)
Szeniawski Witold, por., leg. ofic., list, 2 pocztówki 

z nadawcą: Warszawa, ul. Poznańska 38 (AM 3878), 
por., 1889, s. Michała i Anny (LZK)

Szenkler......, oficer zawodowy (LZK)
Szepelski Konrad, dr med., por., leg. urzędn., ks. 

oszcz. PKO. (AM 1671), por. lek. (LZK), prof. Akad. 
Stomatol., Warszawa (WO 1671 str. 22)

Szepiarski Marian, ppor. (LZK)
Szeps Józef, ppor. lek., ur. 15.7.98, leg. ofic. rez., 

karta szczep., 2 pocztówki (AM 3630), por. lek. (LZK)
Szeptycki Andrzej, por. (LZK), (bez imienia) — 

w mundurze, leg. szkolna, karta szczep., 2 odznaki ka-
waleryjskie (AM 3304) 

Szerner......, ppor. piech. (LZK)

Szerowski Stanisław, kpt., ur. 4.5.99, ks. oszcz. 
PKO., krzyżyk (AM 1449)

Szerszeń Grzegorz, kpt. art. (LZK)
Szerszeń Jerzy, ppor., karta mob., leg. ofic. rez., 

fotografie, karta mob., paszport zastępczy (AM 2726), 
certyfikat wydany w dniu 14.10.39 przez Poselstwo 
Rzplitej w Kownie (WO 2726 str. 50)

Szewczuk........, kpt. piech. (LZK)
Szewczyk Jan, kpt., karta szczep., list, rys. ołów-

kowy (AM 2322), syn Michała (WO 2322 str. 38), kpt. 
(LZK)

Szewczyk Konstanty, por. rez. (LZK), w mundu-
rze, pocztówka, część listu (AM 2712), Szefczyk (WO 
2712 str. 50)

Szewczyk Tadeusz, por. (LZK)
Szkiruc Józef, (LZK)
Szklarzewski Zygmunt, por. 1893, s. Franciszka 

i Zofii (LZK), inż., ur. 1.4.93 (ROR. 34 str. 176), Szkla-
szewski — por., karta szczep. 393 (AM 2306)

Szkup Kazimierz, kpt. (LZ.K-S)
Szkuta Stanisław ppor., karta szczep., leg. ofic. 

rez. (AM 2398), (LZK)
Szlachetko......., ppor. rez. (LZK)
Szlachta Alojzy, ppor., leg. ofic. rez., dowód osob., 

leg. urzędn., pocztówka, notatnik, różaniec (AM 3607)
Szlamiński Filip, przy zwłokach znaleziono foto-

grafię wyblakłą z nazwiskiem Szlamin Filip, i dowód 
osob., oraz kopertę listu wysłanego do Kozielska ze 
stemplem poczt. Warszawa 30.XI. 39 (WO str. 4), Szla-
miński — kpt. panc. (LZK)

Szletyński Stefan, por., leg. urzędn., mies. karta, 
leg. służb., list (AM 2836), kpt. 1895, s. Mikołaja i Zo-
fii (LZK)

Szłemko Sylwester, kpt., leg. ofic., wojsk. prawo 
jazdy (AM 2274), Szłenko (bez imienia), kpt. art. plot. 
(LZS), Szłemko — ur. 22.8.04 (RO. 32 str. 220)

Szmagier Jan Stanisław, — Szwagier — ppor., 
naucz., leg. urzędn., legit. odznacz., zaśw., wizytówka 
(AM 1815), Szmagier — ur. 2.1.08 (ROR. 34 str. 104)

Szmalewicz Boruch, w mundurze, kwit, odcinek 
poczt. (AM 687)

Szmalstych Józef, w mundurze, leg. szk., leg. uni-
wers., wizytówki (AM 4009), ppor. art. (LZK)

Szmerner Szymon, dr med., w mundurze, dowód 
osob., ks. oszcz. PKO., dyplom doktorski, pocztówki, 
list (AM 3820), Szmermer lub Schmerner, dr med., por. 
lek. (LZK), Szmerner — dr, ur. 17.1.02 (ROR. 34 str. 
225)

Szmidt Maks, pchor. piech. (LZK)
Szmidt Władysław, ppor. (LZK)
Szmoniewski Stanisław, por., leg. sport., leg. od-

znacz., karta szczep., leg. urzędn., medalik, odznaka 
pułkowa (AM 3558) 

Szmurło Witold, w mundurze, pocztówki, karta 
szczep. (AM 2941)
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Szmytkowski Tadeusz, kpt., leg. odznaki 67 p.p., pi-
smo wojsk., wizytówka, kartka z zapiskami (AM 2552)

Sznajder Tadeusz, ppor. art. (LZK)
Szokało Antoni, kpt., ur. 10.12.08, znak tożs., ofic. 

leg., zaśw., zdjęcie Roentg. (AM 1945)
Szoła Stefan, ppor. (LZK)
Szołnicki Aleksander, ppor. (LZK)
Szołomicki Michał, ppor., ur. 1897, znak tożs., 

karta mob., dowód osob., ks. oszcz. PKO. (AM 3682), 
(LZK)

Szonert Jerzy, w mundurze, 4 listy z nadawcą: 
Szonert St., Grodno, ul. Napoleona 16 (AM 642), Szo-
nest (bez imienia), ppor. (LZK), Szonert — ur. 11.4.03 
(ROR. 34 str. 59)

Szopa Karol, kpt., karta szczep. 3097, 2 lek. zaśw. 
(AM 1355) 

Szorniak......., ppor. (LZK)
Szostak Eugeniusz Andrzej, por. 1907, s. Andrzeja 

i Heleny, pułk sap. w Modlinie (LZK)
Szostak Stanisław, ppor., ur. 2.12.06, naucz., wieś 

Żuki Górne, poczta Hermanowicze, ks. oszcz. PKO., 
leg. urzędn., rozliczenie poborów, list (AM 4013)

Szostakiewicz Leon, ppor., inż., ur. 1906, leg. służb., 
dowód osob., karta szczep., 3 pocztówki, notatnik 
(AM 3710)

Szoweryk Tadeusz, ppor., mgr farm. (LZK)
Szpaczyński Kazimierz, nacz. Str. Ogn., lat 45 (LZK) 
Szpakowski Jan, por. rez. (LZK), w mundurze, 

pocztówki, odznaka (AM 2395)
Szpecht Jan, ppor. zawod. 42 pp. (LZK)
Szpiganowicz Aleksander, ppor. rez 1909, s. Eusta-

chego i Stanisławy (LZK), (WO 1786 str. 25), Spigano-
wicz — w mundurze, pocztówka, kartka (AM 1786)

Szpilewski......., kpt. STRA (LZK)
Szpilewski Gustaw, ppor. art. (LZK), ur. 10.3.02 

(ROR. 34 str. 63), Szypilewski — w mundurze, metry-
ka ślubu (AM 3936) 

Szrecz......., ppor. (LZK)
Sztark Edward Alojzy, ur. 10.7.98 (ROR. 34. str. 

30), Stark Edward Alfons, ur. 10.7.98, por., ofic. ks., 
metryka chrztu, list, 3 pocztówki, wieczko rzeźbione 
(AM 369), Sztark Edward, por. piech. (LZK)

Sztekler Henryk, ppor., leg. ofic. rez., prawo jazdy, 
wizytówki, notatnik (AM 2947), (LZK)

Sztembarth Józef, (bez imienia) wiceprokurator, 
różne kwity (AM 3402), Sztenbart (bez imienia), ppor. 
pil. (LZK)

Sztern Manuel, lek., ppor., leg. ofic. rez., leg. Zw. 
Lek., zaśw., 2 recepty in blanco (AM 3602)

Sztukdrayer Stanisław, ppor. rez. piech. (LZ.K-S)
Sztukowski Józef, rtm. (LZK)
Sztubinowski Jan, ppor. (LZK)
Szulakowski......., kpt. piech. (LZK)
Szulakowski Maciej, w mundurze, list (AM 3861), 

ppor. (LZK)

Szulakowski Wacław, por., Łódź, ul. Zagajnikowa 
48 m. 4, wizytówka, leg. ofic., kartka z zapiskami (AM 
3372)

Szulborski Marian Bronisław, ppor. 1908, 114 pp. 
(LZK), (bez imienia), w mundurze, karta szczep. 1124 
(AM 1279), (WO 1113 str. 16)

Szulc Janusz, ppor., leg. ofic. rez., karta szczep., 
list (AM 3268), pchor. (ppor.) 1909, s. Wacława i Zofii 
(LZK)

Szulczyński Maksymilian, por., ur. 1901, znak 
tożs., fotografie, listy, ofic. ks., dowód osob., różaniec, 
3 medaliki (AM 1061), (WO 972 str. 13)

Szulecki Zygmunt, burmistrz m. Dąbrowica, por., 
ur. 1890, zwłoki w cywilu, ofic. ks. pismo urzędowe, 
karta szczep. 2190 (AM 951), (WO 913 str. 12), (bez 
imienia) burmistrz (LZK) 

Szulikowski Józef, ppor. art. (LZK)
Szulimowski Jan, ppor. art. (LZK).
Szullman Józef, ur. 3.2.93, kpt. lek. PKU Hrubie-

szów (ROR. 34 str. 745), Szulmann — kpt., dr med., 
Tomaszów Lub., wizytówka, 2 listy, 7 pocztówek, 
spinki, 1 złoty ząb (AM 987), (WO 937 str. 13), (LZK)

Szułdrzyński........, rtm. (LZK)
Szumański Stanisław, w mundurze, inż., ur. 4.5.97 

w Kołomyji, dowód osob. (AM 3114)
Szumielewski Jan, ppor. (LZK)
Szumigajski Włodzimierz, por. (LZK)
Szumilewski Tadeusz, ppor. (LZK)
Szumlata Witold, ppor., ur, 4.2.07, sekr. Zarządu 

Miejskiego w Łucku, leg. ofic. rez., leg. urzędn. (AM 
2770), ur, 14.2.07 (WO 2770 str 51), Szumiata — ppor. 
art. (LZK)

Szumski Adam, urzędnik (LZK)
Szumski Józef, cywilny, karta szczep. 1870, list pi-

sany przezeń w Kozielsku (AM 874), (WO 861 str. 12), 
rtm. (LZK)

Szurlej Henryk, por., rozkaz wyjazdu, część leg., 
list, ks. oszcz. PKO. (AM 2774)

Szurlej Jan, kpt., ks. oszcz. PKO., karta na broń, 
karta szczep., medalik z łańc., monogram (AM 2399), 
kpt. art. (LZK) 

Szuszkiewicz Antoni, pchor. (LZK)
Szuszkiewicz Rafał, kpt., adres paczki poczt. (AM 

2165)
Szuszkiewicz Rafał, (Szuskiewicz), kpt., bitety wi-

zytowe (AM 4025), kpt. (LZK)
Szwab Jan, kpt. (LZK)
Szwaba Tadeusz, 1899, kpt., s. Kazimierza i Wła-

dysławy, DOK.Łódź (LZ.K-S)
Szwabowicz Walenty, ppor. piech. (LZK)
Szwantner Józef, w mundurze, list, pocztówka 

(AM 2937) 
Szwarc Klaudiusz, ppor. art. (LZK)
Szwed Albin, ksiądz (bez imienia) — (LZ.O-K), 

Albin, ur. 9.7.900 (ROR. 34 str. 404)



	 „Orzeł	Biały.	Polska	Walcząca	o	Wolność”	

409

Szwedek Antoni, ppor. (LZK), ofic. ks. leg. urz. 
państw., obrączka z monogramem MD. 10.4.39 (AM 427)

Szwedowski Bolesław, ppor. (LZK)
Szwejkowski Bolesław, ppor., zam. Szczakowa, wi-

zytówka, leg. ofic. rez., 2 zaśw. (AM 3651)
Szycik Wiktor, ppor. art. (LZK)
Szyda Tadeusz, ppor. KOP. (LZK), por. ur. 1906, znak 

tożs., leg. ofic., metryka ślubu, pocztówki (AM 3640)
Szydłowski Edward, por., dowód osob., 2 medaliki, 

karta szczep. (AM 651)
Szydłowski Henryk, dr, ur. 15.10.84, mjr lek. (ROR. 

34 str. 214), (bez imienia), mjr lek. (LZK), Sedlowski 
— lek. mjr, ur. 1884, pismo z Urz. Pow., 2 listy, koper-
ta, dyplom doktorski w jęz. ros. (AM 1040), Sędlowski 
(WO 963 str. 13)

Szydłowski Jerzy, w mundurze, kwit depoz., mo-
nokl (AM 2697), rtm. (LZK)

Szydłowski Mirosław, mjr, leg. ofic. rez., krzyż 
i leg. Virtuti Militari, karta na broń, wizytówka, karta 
szczep., notatnik (AM 3475), (LZK)

Szydłowski Stanisław, ppor. art. (LZK)
Szyfter Józef, kpt., dowód osob., pocztówki, fotogra-

fie, nadawczyni 1 pocztówki: Buluska F., Tiefenbach, 
Kreiss Schrimm, Polska (AM 69), kpt. lot. (LZK)

Szyke Stanisław, kpt., karta szczep. 2179 (AM 3129), 
(bez imienia) — ppor. piech. (LZK)

Szymankiewicz Zdzisław, ppor., 1896, s. Zygmun-
ta i Stanisławy, 11 dyw. art. (LZK), ur. 26.5.96 (ROR, 
34 str. 142), Szymaszkiewicz — oficer rez., ur. 26.5.96 
w Sosnowcu, s. Zygmunta i Stanisławy, księgowy, zam. 
Warszawa, (WO str. 3) 

Szymanowski-Korwin Tadeusz, ppor. (LZK)
Szymański Czesław, ppor. (LZK)
Szymański Edmund, (WO 583, str. 45), ppor. rez. 

(LZK) 
Szymański Edward, ppor., zaśw. Zarządu m. Wil-

na, list, 2 pocztówki, medalik z łańc. (AM 3731), ppor. 
sap. (LZK)

Szymański Ireneusz, w mundurze, leg. ofic., karta 
szczep. 1134, metryka ślubu (AM 3228)

Szymański Józef, ppor. 45 pp., ur. 29.5.09, leg. ofic., 
pocztówka, odcinek poczt., karta szczep. 589, medalik 
(AM 941), (WO 906 str. 12), por. (LZK)

Szymański Karol Stanisław, ppor. lek., 1895, s. 
Karola i Stanisławy, 4 Szpital, (LZK)

Szymański Kazimierz, podoficer, 1902, 6 Baon 
(LZK) 

Szymański Ludwik, kpt. lek. (LZK)
Szymański Szymon, kpt. piech. (LZK)
Szymański Tadeusz, ppor. art. (LZK)
Szymański Tomasz, kpt., 1896, 52 pp. Złoczów (LZK) 
Szymański Zygmunt, ppor., 2 zaśw., karta meld., 

leg., karta mob. (AM 1736)
Szymczak Piotr, papierośnica z grawurą, łańc. ze 

medalikiem (AM 1333), kpt. (LZK)

Szymczak Tadeusz, kpt, 1911, s. Antoniego i Wła-
dysławy, inżynier, Łódź (LZK)

Szymeńczyk Łazarz, ppor., apt., znak tożs., karta 
mob., dowód osob., karta szczep. (AM 2694), ur. 1918 
(WO 2694 str. 49), ppor. rez. (LZK)

Szymkiewicz Zygmunt, mjr lek., pismo MSWojsk. 
Wydz. Zdr. (WO str. 3)

Szymkowski Wacław, ppor. (LZK)
Szypowski Antoni Włodzimierz, mjr, świad., kar-

ta na broń, wizytówka, ks. do modl., karta czł. PCK., 
przepustka, rozkaz mob., kartka z adresami (AM 468), 
(bez imienik), mjr (LZK) 

Szyszko Jan, ppor. art. (LZK)
Szyszkowski Tadeusz, por., kwit depoz., fotografie, 

karta szczep., medalik (AM 2160)
Szyszkowski Witold Stanisław, ppor., dr med., ur. 

2.5.96, leg. ofic. rez., leg. urz., rozkaz wyjazdu, 3 wi-
zytówki, 2 pocztówki, karta mob., karta szczep., odpis 
świad. (AM 3791), ppor. rez., 1896, s. Witolda i Heleny 
(LZS)

Ściesiński Kazimierz, ppor. dr, 1895 (LZK), dowód 
osob., leg. służb., kartki z z notatnika (AM 1028), (WO 
955 str. 13)

Ścigalski Michał Władysław, kpt. int., 1880, s. Ka-
rola i Franciszki (LZK)

Ślaski Jan, mjr, 1895, s. Stanisława i Marty (LZK), 
(WO str. 9), Śląski — 2 leg., wizytówka, zaśw., etui 
z fotografiami, medalik (AM 618)

Ślaski Kazimierz, kpt. sap., inż. (LZK)
Ślass......, ppor. (LZK)
Śledziewski Henryk, ppor. lek., ur. 30.12.99, znak 

tożs., 2 pocztówki, wizytówki (AM 3512), (bez imienia), 
ppor. lek. (LZK) 

Ślesicki Antoni, ppor. (LZK)
Śleszyński Tadeusz Grzegorz, ppor., 1898, s. Ste-

fana i Marty, 80 pp., Słonim (LZK), list z nadawcą: 
Śleszyńska Anną, Wołkowysk ul. Wileńska, 2 listy, 
pocztówka, notatnik (AM 1106), (WO 1000 str. 14)

Ślęzak......., kpt. (LZK)
Ślęzak......., por. (LZK)
Ślęzak......., ppor. (LZK) .
Ślifort Tadeusz, kpt. art. (LZK)
Śliwa Zygmunt, kpt. piech. (LZK)
Śliwiński......., rtm. (LZK)
Śliwiński......., por. rez. (LZK)
Śliwiński Antoni, mjr br. panc. (LZK)
Śliwiński Jan, kpt. Seiwiński, 2 listy, medalik (AM 

2518), nierozpoznany kpt. (WO 2518 str. 46), kpt. piech. 
(LZK)

Śliwiński Józef, por. (LZK)
Śliwiński Marian, nierozpoznany — kilka kartek 

z notatkami, wizytówka z nazwiskiem: Śliwiński Ma-
rian, oraz wizytówka; Franciszek Piekarski, mjr, — 
paszport, karta szczep. 3335 (WO 1701 str. 45)
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Śliwiński Michał, ofic. rez., apt., żona: Janina, zam. 
Płock (WO str. 3)

Śliwiński Wojciech, plut. piech. (LZK)
Śliwa Karol, ppor., ofic. ks., kwit, karta szczep. 

3134, wizytówki (AM 537), por., Koniaków (LZK)
Śliwonik Jan Wacław, — Wacław, por., ur. 1899, 

leg. urz., dowód osob., pismo urzędowe, karta szczep. 
(AM 3184), Jan Wacław —ur. 1.1.99 (ROR. 34 str. 195)

Ślusarek Stefan, ks. wojsk., karta mob., list, zaśw. 
Szpitala Woj. 703 (AM 897), J. Stefan, ppor. (WO 978 
str. 12), (bez imienia), pchor, (ppor.) — (LZK)

Śmiałek Stanisław, ppor., listy i pocztówki, foto-
grafia, różaniec (AM 1303)

Śmiałkowski Adam, por., odznaka pułkowa, karta 
szczep. (AM 3216).

Śmigielski Antoni, Smiegielski — ppor., rozkaz 
wyjazdu, pismo służb., karta mob. (AM 4037), Śmi-
gielski — ur. 2.4.04 (ROR. 34 str. 128)

Śmigielski Zygmunt, ppor., leg. ofic. rez., list, karta 
mob. (AM 2930)

Śniady Franciszek, w mundurze, leg. urz., karta 
szczep., listy, mały notatnik z nazwiskiem: Dr Win-
centy Śniady, Bydgoszcz, ul. Hitlera 30 (AM 3836)

Śniegocki Stanisław, ur. 1902, ks. oszcz. PKO. 
(AM 114) 

Śramski Adam, referendarz w Poznaniu (WO 2275 
str. 37), Szramski — ppor., leg. ofic. rez., leg. urz., pra-
wo jazdy, wizytówki, karta szczep. 1033 (AM 2275), 
Śramski — ur. 15.12.09 (ROR. 34 str. 107)

Średziński Mieczysław, por. rez. (LZK)
Światkowski Jan, ur. 25.1.93 (RO. 32 str. 31), Śmiał-

kowski — ppłk. (LZK)
Świątek Karol, ppor. 1911, s. Antoniego i Agniesz-

ki, adwokat (LZK)
Świboda Stanisław, por. (LZK)
Świderski Czesław, por., leg. ofic., 2 listy, medalik 

(AM 2154) 
Świderski Kazimierz, ppłk., mies. karta jazdy, 

karta szczep., list (AM 3505), ppłk. dypl. (LZK)
Świderski Tadeusz, przy zwłokach Jerzego Bycho-

wiec znaleziono również 1 leg. ofic. na nazwisko: Ta-
deusz Świderski (AM 4106)

Świerczewski Sylweriusz, por., 1904, s. Francisz-
ka i Jadwigi, 2 baon pion. (LZK), Seweriusz — ppor., 
2 wizytówki, koperta, okulary (AM 459)

Świerk Józef, w mundurze, zam. Włodzimierzec, 
pow. Sarny, odznaka 53 pp., leg., wizytówki, karta 
szczep., 2 listy, różaniec (AM 790), ppor. (LZK)

Świerkowski Kazimierz, por., leg. ofic., zapiski, 
rozkaz wojskowy (AM 3004)

Świerszczewski......., kpt. (LZK)
Świetliński Wincenty, por., 1907, s. Ignacego i Ste-

fanii, DOK. Lublin (LZK)
Świetliński Wincenty Konrad, por., części dowo-

du osob., 2 listy, pocztówka, złoty medalik, różaniec, 

karta szczep. 2513 (AM 1655)
Świeżyński Władysław, por., 1898, s. Kazimierza 

i Marii, 30 Dyw. Piech (LZK)
Święcicki Roman, ppor. lot. (LZK), ppor., wi-

zytówki, fotografia, list, leg. Virtuti Militari, karta 
szczep., metryka chrztu (AM 550/a)

Święcicki Władysław, ppor. (AM 3968)
Święciński Bernard Józef, por. lek., karta mob., ks. 

oszcz. PKO., prawo jazdy, fotografie (AM 3618)
Świętochowski Stanisław, por. (LZK)
Świnarski Czesław, w mundurze, ur. 1896, ks. 

oszcz. PKO., (AM 3778)
Świrniak Józef, kpt. rez. lek., 1900, s. Grzegorza 

i Marii (LZK)
Świrski Franciszek, w mundurze, karta szczep. 

3353, list (AM 2695 lub Śmirski (WO 2695 str. 49)
Świrski Jerzy, (bez imienia) admirał Mar. Woj. 

(LZK), ur. 5.4.82, Jerzy — (RO. 32 str; 393)
Świrszczewski Marian, kpt., karta mob. (AM 2041)
Świrzyński Tadeusz, mjr (LZK)
Świszczewski Karol, ppor. (LZK)
Świtaj Mieczysław, ppor. (LZK), w mundurze, 

4 pocztówki, karta szczepienia (AM 1016), (WO 949 
str. 13)

(Ciąg dalszy nastąpi).

Objaśnienia znaków, oznaczających źródła:
AM. — «Amtliches Materiał zum Massenmord von Katyń» 

(Urzędowy wykaz niemiecki) z cyfrą, oznaczającą poz. rej. zwłok.
WO. Wykaz ofiar członków b. Armii Polskiej, zamordowanych 

przez bolszewików w Katyniu (sporządzony przez Polaków obec-
nych przy ekshumacji zwłok w Katyniu) z cyfrą oznaczającą poz. 
rej. zwłok, względnie ze stronicą wykazu tego.

Lista zaginionych jeńców z obozów rosyjskich (sporządzona 
przez Biuro Opieki nad Rodzinami Wojsk. D-twa Polskich Sił Zbr. 
w ZSRR., względnie przez Biuro Pomocy Rodzinom Wojsk. D-twa 
Wojsk Polskich na Śr. Wschodzie) z literą oznaczającą oboz, w któ-
rym dany jeniec miał przebywać: K. — Kozielsk, O. — Ostaszków, 
S. — Starobielsk. Są informacje, wedle których dany jeniec był ko-
lejno w dwóch wzgl. trzech obozach.

RO. 32 — Rocznik Oficerski Biura Pers. MSWojsk. — wyd. 
Warszawa 1932.

ROR. 34 — Rocznik Oficerski Rezerwy Biura Pers. MSWojsk. 
— wyd. Warszawa 1934 r.
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K O Z I E L S K
Wenelczyk Antoni, kpt. art., 1891, s. Walentego 

i Eleonory (LZK), kpt., karta mob., części leg. ofic. 
(AM 2013)

Wenge Marian, oficer, znak tożs., listy, pocztówki, 
medalik z łańc. (AM 2054), ur. 26.3.17 (WO 2054 str. 31)

Werbel Witold, por. art. (LZK)
Werecki Piotr, ppor., sekr. Zarządu m. Poznań, leg. 

urz. państw., karta czł. Zw. Strzel., 3 pocztówki, od-
znaki mund., cygarniczka (AM 710), Warecki — (WO 
str. 10), Werlecki — ppor. (LZK)

Werner Jan Marian, kpt., prawo jazdy, pocztówka, 
list, wizytówki (AM 1325), kpt. geogr., 1904, s. Stani-
sława i Janiny (LZS)

Wesołowski Bolesław, por., listy, papierośnica, pocz-
tówki (AM 2206), por., 1888, s. Franciszka i Franciszki 
(LZK)

Wesołowski Michał, ppor. piech. (LZK)
Wesołowski Stanisław, ofic. rez., paszport zagr., 

karta szczep. 1723, kartki z zapiskami (WO 1400 str. 20)
Westerski Wacław Mieczysław, ppor. rez., 1910, 

s. Stanisława i Heleny (LZK), Westerskij Mieczysław, 
pocztówka, karta szczep., list jego adresowany do Marii 
Michniewicz, Pabianice, ul. Barska 12 (AM 48)

Wetula Józef, mjr (LZ.K-S)
Wetzer Zygmunt Aleksander, pocztówka (AM 152)
Węcław Władysław, Wacław — oficer, ofic. ks., 

leg. służb., list, pocztówka (AM 1511), Wącław — leg. 
Państw. Zakł. Tele- i Radio Techn. (WO 1511 str. 43), 
Węcław — ur. 27.6.05 (RO. 32 str. 124)

Wędrowski Tadeusz, por. br. panc. (LZK), ppor. br. 
panc., ur. 1898, znak tożs., medalik (AM 1291), (WO 
1120 str. 16) 

Węgrzynowski Stanisław, st. mar. (LZK)
Węgrzysz Jan, ppor. art. (LZK)
Wężyk Władysław, st. wachm. żand. (LZK)
Wiatecki......., por. (LZK)
Wiącek......., kpt. rez. (LZK)
Wiącek Antoni, zam. Korzec, Wołyń, ul. Staroklasz-

torna 35 (WO 215 str. 19), ppor. (LZK)
Wiącek Wojciech, mjr, 1896, s. Antoniego, 12 pp. 

(LZK), mjr, leg. ofic., leg. odznacz., ks. oszcz. PKO. 
(AM 2263)

Wichliński Walenty, w mundurze, karta szczep. 
2834, fotografia (AM 2226), s. Walentego, na jednej fo-
tografii napis: „kochanemu Włodeczkowi na pamiątkę 
Ilusia — Bydgoszcz, 22.8.39“ (WO 2226 str. 35)

Wichrowski Stefan, w mundurze, wizytówki, 2 pocz-
tówki, medalik z łańc. (AM 1457)

Wichtowski Tadeusz, ppor., leg. ofic. rez. (AM 
2240)

Widacki Stanisław, płk. piech. (LZK)
Widelec B., por. pil. (LZK)
Widerman Bolesław, ppor. pil., 1917, s. Jerzego 

i Ksenii (LZK) 
Widdeniek Ferdynand, prawnik, ppor., 2 wizy-

tówki (AM 3076) 
Widerszal Marceli, Wyderzał — kpt., inż., zam. 

Warszawa, ul. Królewska 41, wizytówki, fotografie 
(AM 4101)

Widerszal Marceli, Wyderzał — ppor., tymcz. leg. 
wystawiona w Modlinie 31.8.39, kwit wpłaty składki 
czł. ( AM 4123), Widerszall Marek, por. (LZK), Wider-
szal —ur. 19.12.96, ppor.

Widort Józef Artur, Jerzy — kpt. art. (LZK), — 
ur. 8.3.04 (RO. 32 str. 213)

Wiecheć Karol, w mundurze, koperta (AM 671)
Wieczorek Aleksander, ppor., inż., wojsk. prawo 

jazdy, karta mob., rozkaz wyjazdu, wizytówki, foto-
grafie (AM 4097), inż. chem., por. (LZK)

Wieczorek Antoni, naramiennik bez oznak, luster-
ko, medalik, koperta z nadawcą: Warszawa, ul. Fa-
bryczna 30 m. 4 (AM 425), dr. kpt., 1889, s. Antoniego 
i Julii (LZK)

Wieczorek Jan, por. art., wizytówki, metryka 
urodz., metryka ślubu, leg. ofic., karta szczep. 922 
(AM 3193)

Wieczorek Marian, w mundurze, karta szczep., 
rys. ołówkowy, łańc., monogram MW (AM 2102)

Wiekliński........, ppor. (LZK)
Wielebiński Władysław, ppor. piech. (LZK), ppor., 

koperta, karta szczep., krzyżyk z łańc. (AM 3700)
Wielgórski Mieczysław, por. SPRA (LZK)
Wielich Stanisław, kpt., wizytówki, pismo Urz. 

Skarb., leg. Zw. Of. R. (AM 1950), kpt. piech. (LZK)
Wieliczko Jerzy, por., leg., 2 wizytówki (AM 2817)
Wieliński Stanisław, ppor., ur. 21.6.13, leg. ofic. rez., 

2 pocztówki, karta szczep. (AM 3485), ppor. (LZK)
Wieloch Adolf, naucz., wizytówki, leg. urz. państw., 

karta szczep. 2023, medalik z łańc., pierścionek dam-
ski, notatnik (AM 985), (WO 936 str. 13)

Wieloński Tadeusz, ppor. piech., 1911, s. Czesława 
i Sabiny, 76 pp. (LZK)

Wielopolski Jan, por. kaw. (LZK)
Wieluński Zygmunt, ppor., 1908, s. Michała i Wan-

dy (LZK) 
Wienias Jan, lat 50 (LZK)
Wieniawa-Podwiński Adam, kpt. (LZK)
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Wieniecki Adam, kpt. (WO 884 str. 19)
Wierzbicki......., ppor. (LZK)
Wierzbicki Ryszard, w mundurze, zam. Lublin, ul. 

Sadowa 10 m. 6, leg. ofic., ks. czł., okulary, złote zęby, 
medalik z łańc. (AM 1220), (WO 1080 str. 15)

Wierzbicki Witold, ppor., ur. 5.10.09, ofic. ks., kar-
ta szczep. 3290, karta na broń, fotografie, 2 notatniki, 
wizytówka (AM 1292), (WO 1121 str. 16)

Wierzejski Bronisław Krystyn, ppor. (LZS), 
Wierze....., ppor., paszport (AM 1891)
Wierzejski Stanisław, por., leg. (AM 2764), prac. 

Zakł. Leczn. Wychow. Rodziny Kolej. w Rabce (WO 
2764 str. 51) 

Wierzejski Stefan, por. lek., ur. 2.9.01 Siedlce, ad-
res: Warszawa, ul. Jasieńskiego 616, ks. oszcz. PKO., 
karta mob., karta szczep. (AM 1359), (WO 1359 str. 
17), ppor. rez. lek. (LZK)

Wierzyński......, dr, por. (LZK)
Wierzyński Stefan Alojzy, oficer, ks. ofic., wyciąg 

z Banku Gosp. Kraj., naramiennik bez oznak (AM 
225), ppor. rez., 1900, s. Karola i Antoniny, Szpital 
Wojsk. (LZK)

Wieśniewski Antoni Zdzisław, por., leg. ofic., kar-
ta czł. Ligi Kol., 2 pocztówki, list (AM 3386)

Więckowski Franciszek, ppor. rez. (LZK)
Więckowski Jan, ppor. piech. (LZ.S-K)
Więckowski Władysław, Więkowski — por. lot., 

leg. ofic., karta czł, ZOR., metryka ślubu, wizytówki, 
karta szczep. (AM 2793), Więckowski — ur. 22.6.87, 
por. aeron. (ROR. 34 str. 348)

Więcławek Kazimierz, ppor., ur. 25.1.02 w Ka-
mieńsku, ofic. ks., leg. urz., 2 karty czł., karta na broń, 
dwa listy (AM 1428) 

Wigdorowicz Eliasz, Hersz, Hirsz-Oszerowicz, lek., 
ks. ofic., 5 pocztówek, dowód osob., blok notesowy z na-
drukiem: Dr med. E. Wigdorowicz (AM 352), (bez imie-
nia), kpt. lek. (LZK), — dr, ur. 21.10.81 (ROR. 34 str. 304)

Wilamowicz Ryszard, w mundurze, leg. urz., karta 
szczep. 3217, pocztówka (AM 2037), por. (LZK)

Wilatowski Stanisław, płk. lek., dowód osob. (WO 
str. 3) 

Wilczak Jan, mjr (LZK)
Wilczek Piotr, ppor., list, kartka z jego nazwiskiem, 

lusterko metalowe (AM 296), por. int. (LZK)
Wilczyński Henryk, Wilszyński — w mundurze, 

zam. Katowice, ul. Kopernika 3 m. 4, karta sportowa, 
różne pisma (AM 1417), Wilczyński — ul. Kopernika 
34 (WO 1417 str. 18), ppor. (LZK)

Wilczyński Władysław, mjr (LZK)
Wild Józef, w mundurze, ur. 2.3.12, s. Karola, do-

wód osob., pocztówka (AM 1698), mierniczy (WO 
1698 str. 23)

Wilecki Alfred Zbigniew, kpt., leg. ZOR., leg. 
dziennikarska (AM 2023), redaktor Pol. Ag. Public. 
w Warszawie (WO 2023 str. 31)

Wilecki Bertold Ludomir, kpt., wizytówki, karta 
szczep., pióro wieczne, odznaka (AM 2133), kpt. art. 
(WO 2133 str. 33), (LZK) 

Wilk Kazimierz, kpt., ofic. leg., rozliczenie pobo-
rów, kartki pocztowe, notatnik (AM 1389), Wilken(?), 
(WO 1389 str. 17) 

Wilk Piotr, por., 2 leg. odznacz., karta na broń, wi-
zytówki, list, 2 odznaki pułkowe, plakieta (AM 3028)

Wilkoń Franciszek, mjr piech. (LZ-), (bez imie-
nia), mjr, kwit depoz. (AM 2163)

Wincewicz Edward, w mundurze, leg. urz., wizy-
tówka, leg. odznaki sport., banknoty 5-złotowe zapisa-
ne notatkami (AM 4105)

Windman......, ppor. lek. (LZK)
Winiarski Ignacy, w mundurze, 2 wizytówki, 

2 kwity (AM 3864)
Winiarz Stanisław, ppor. art. (LZK)
Winiarz Władysław, ppor. art. (LZK)
Winkler Emil, por. (LZ.K-S)
Winkler Wincenty, ppor., kartka z adresem, karta 

szczep. z Kozielska (AM 31), Sinkler (WO str. 5)
Winkowski Henryk, por. rez. piech., 1897, s. Juliana 

i Marii, adwokat, (LZK), adwokat, dowód osob., 2 li-
sty, wizytówka (AM 347)

Winkowski Jan, Wienkowski — por., 2 listy, 
2 pocztówki, karta szczepienia 3062, różaniec (AM 
1390), Winkowski — (WO 1390 str. 17)

Winograd Henryk, por. art. (LZK), w mundurze, 
ur. 1906, znak tożs. (AM 2700)

Winowski Karol, kpt., wizytówka, leg. ofic., blok 
notesowy, różaniec (AM 1224), (WO 1083 str. 15)

Winsche Dyonizy, ppor. KOP. (LZK)
Winsche Ryszard, ppor., wizytówki, karta szczep., 

pismo (AM 1967), kawałek pisma firmy Szpotański 
w Warszawie (WO 1967 str. 29)

Winter Józef, por., 1900, s. Józefa i Marii (LZK)
Wirszyłło Edward, kpt. lot. (LZK)
Wirszyłło Ludwik, Wierszyło — mjr, dr med., pi-

smo Mgtu m. Warszawy, list, karta szczep., karta mob., 
(AM 2327), ur. 8.9.80, wizytówka na nazwisko Irena 
Wirszyłło, Warszawa, ul. Spokojna 15/36, (WO 2327 
str. 38), Wirszyłło — mjr lek. (LZK), dr, ur. 25.8.80 
(ROR. 34 str. 376)

Wirszyłło Tadeusz, Wierzyłło — por., 2 pocztów-
ki, 2 listy — z nich jeden na 4 stronice, z daty 8.9.39 
(AM 233), Wirszyłło — por. rez. br. panc. (LZ.K-S)

Wirzyński Stefan, ppor. (LZK)
Wisełka Paweł, w mundurze, list z nadawcą, karta 

szczep. (AM 3964)
Wisłocki Jan, ppor., ur. 1912, znak tożs. (AM 3137), 

ppor, art. (LZK)
Wiszniewski Romuald, Wiśnierski — kpt., kar-

ta szczep. 1193, leg. ofic., (AM 1798), syn Aleksego 
(WO 1798 str. 25), Wiszniewski — kpt. sap. (LZK), ur. 
17.7.92 (ROR. 34 str. 351) 
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Wiszniewski Jerzy, rtm. (LZK)
Wiszniewski Marian, rtm. (LZK)
Wiśniewski......, kpt. lot. (LZK)
Wiśniewski......, ppor. rez. (LZK)
Wiśniewski Adam, por. (LZ.K-S)
Wiśniewski Adolf, kpt. piech. (LZK)
Wiśniewski Alfred, w mundurze, leg. urz. państw., 

karta szczep., ręcznie zapisana kartka (AM 1163), (WO 
1036 str. 14) 

Wiśniewski Artur, ppłk., 1889, s. Antoniego i Jó-
zefy (LZK) 

Wiśniewski Marian, kpt., ur. 15.5.02 w Bochni, 
ofic. leg., metryka urodz., fotogr. familijne, świad. 
W.S.W. dla Int. (AM 1927)

Wiśniewski Marian, w mundurze, karta szczep., 
telegram, pocztówki, list (AM 2022), Wiśniowski — 
syn Franciszka (WO 2022 str. 31)

Wiśniewski Stanisław, kpt., karta płatnicza (WO 
884 str. 20) 

Wiśniewski Wacław Jakub, w mundurze, list, ołó-
wek (AM 3633)

Wiśniewski Władysław, por. (LZK)
Wiśniewski Zdzisław, kapral (LZK)
Witeszczak Stanisław, ppor., dowód osob., list 

z nadawcą: Witeszczal Stefania, Zamość (AM 205)
Witkiewicz Jan, ur. 1.6.09, ppor., ks. wojsk., ks. 

oszcz. PKO. (AM 117), por. (ppor.), 1909, s. Jana i Hen-
ryki, inż. archit. (LZS)

Witkowiak Wojciech, kpt., Poznań, Górna Wilda 13 
m. 15, karta czł. PCK., leg. odznacz., papierośnica, list, 
pocztówka, medalik z łańc. (AM 1811), kpt. lot. (LZK)

Witkowski......, por., leg. ofic., pismo wojsk. z przy-
działem do Szpitala Woj. 504 (AM 2134)

Witkowski......., Pol. Państw. (LZK)
Witkowski Marek, ppor. (LZK)
Witkowski Marian, w mundurze, pocztówki, ko-

perta (AM 2869), pocztówki i list od Anny Witkow-
skiej z Warszawy (WO 2869 str. 54)

Witliński Edward, kapral art. 1896, s. Stanisława 
i Marii (LZK)

Wituła Józef Włodzimierz, ppor., ofic. ks., wizy-
tówki, pocztówka, odznaka strzelecka, papierośnica, 
łańc. do zegarka (AM 1468)

Wittman Kazimierz, por. lek., zam. Kraków, ul. 
Kopernika 23, pismo Szkoły Sanit., część dowodu 
osob., rzeźbione wieczko z drzewa (AM 1087), (WO 
986 str. 14)

Witulski Stefan, mjr, 1894, s. Jakuba i Stanisławy 
(LZK) 

Wiza Cezary, por., ur. 27.8.99, leg. ofic. rez., pasz-
port, dowód osob. (AM 3152), ppor. rez., 1899, s. Józefa 
i Johanny (LZK) 

Wizbek Henryk, por., 1912, s. Stanisława i Ludwiki 
(LZK), Wizbe... — por., leg. ofic., odznaka pułkowa 
(AM 3373) 

Wizimirski Władysław, ppor. (LZK)
Wlazłowski Jerzy Maurycy, ppor. rez., 1903 

(LZK) 
Wlekliński Czesław, ppor. (LZK), Czesław Mar-

ian Feliks, ppor., leg. ofic., ks. ofic. (AM 1888)
Wlibe Henryk, (AM 3375)
Własiak Jan, ppor. (LZK)
Własienko Włodzimierz, cywilny, pocztówka 

z nadawcą: Maria Własienko, Wilno, Josnowa 40 (AM 
243), ppor. (LZK) 

Właszczyk Mikołaj, kpt. sł. st. (LZ.K-O)
Włodarczyk......., ppor. sł. st. (LZK)
Włosek Edmund, por., 2 pocztówki, kartka z ap-

teki, podanie z Kozielska, różne kartki z zapiskami 
(AM 3985), por. (LZK) 

Włosek Józef, por. (LZK)
Włostowski Hieronim, ppor., dowód osob. z foto-

grafią, wizytówka na nazwisko Hieronim Włostowski, 
Nowogródek (AM 176)

Wnuk Jakub, dr, kpt., ur. ur. 31.5.04 Wysokie, zam. 
Warszawa, ul. Rozbrat 20-18., leg. ofic. z fotografią, 
pocztówka, wizytówki, fotografie (AM 4121)

Wnuk Michał, ppor., stała karta jazdy, pocztówka, 
wizytówka (AM 3939)

Woch Czesław, ppor., 7 pocztówek (AM 1726), por. 
farm., 1895, s. Karola i Katarzyny (LZK)

Wochanka Maurycy, kpt. rez. (LZK)
Wodzianicki Stanisław, por. (ppor.) — (LZK)
Wodzianowski......., por. kaw. (LZK)
Wodziański Stanisław, por., pocztówka, odcinek 

poczt., notatnik, połowa znaku tożs. z nazwiskiem 
Heller Czesław (AM 1694)

Wodziński Mateusz, w mundurze, karta szczep., 
pocztówka, łańc. z krzyżykiem (AM 3238)

Wojakowski......., ppor. (LZK)
Wojastyk Jan, ppor., 1910, 45 pp. (LZK)
Wojciech Stefan, ppor. rez. (LZK)
Wojciechowski Edward, ppor. rez. (LZK)
Wojciechowski Eugeniusz, kpt. (LZK)
Wojciechowski Franciszek, ppor., ofic. ks., karta 

szczep. 13000 (AM 1462)
Wojciechowski Józef, w mundurze, dowód osob., 

karta szczep., listy (AM 4100), ppor. (LZK)
Wojciechowski Karol, kpt., ofic. leg., medalik (AM 

1057), (WO 971 str. 13)
Wojciechowski Maksymilian, por. mar., (LZ.K-S) 
Wojciechowski Ryszard, ppor. lot. (LZ.K-S)
Wojciechowski Stanisław, kpt. (LZK)
Wojciechowski Witold; por. rez. (LZK)
Wojciechowski Władysław, por., leg. ofic., list, rys. 

karykatur (AM 3858)
Wojciechowski Zygmunt, ofic. mar. wizytówka 

karta szczep., fotografie, kwit pocztowy (AM 3403)
Wojciechowski Zygmunt, pchor., 1914, s. Józefa 

(LZK) 

1949
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Wojcieszczak Kazimierz, ppor., ur. 26.1.12, zam. 
Chełm Lubelski, ul. Kolejowa 74, dowód osob., ks. 
oszcz. PKO., karta szczep. 2085, fotografie (AM 1956), 
ur. 1912, znak tożs. (WO str. 45)

Wojcieszek Stanisław, ppor., leg. ofic. rez. (nieczy-
telna), list, leg. Urz. (nieczytelna) (AM 3265)

Wojcieszonek Edward, w mundurze, pocztówka, 
2 listy, plakieta (AM 3419), por. (LZK)

Wojciuk Józef, kpt. (LZK)
Wojciuk Stefan, ppor. (LZK)
Wojda Włodzimierz, ppor. KOP. (LZK)
Wojdal Czesław, pchor. (LZK)
Wojdat Adolf, bank. ks. wkład. (AM 158)
Wojder Stefan, ppor. (LZK)
Wojewodzki......., ppor. (LZK)
Wojkow Gabriel, — Wojkan — kpt. lek. (LZK), 

Wojkow — dr., ur. 19.6.02 (RO. 32 str. 334)
Wojnarowski Andrzej, ppor., 1908 (LZK)
Wojnat Stefan, ppor. (LZK)
Wojnicz Franciszek, ppor., 2 listy, karta szczep. (AM 

3266), ppor. rez., 1904, s. Jana i Anny (KOP) — (LZK)
Wojnicz Jan, (LZK)
Wojnicz Stefan, ofic. sł. st. (LZK)
Wojnowski......., mjr, list (AM 1948)
Wojtala Jan, ppor. (LZK)
Wojtiuk Józef, kpt. (LZK)
Wojtkiewicz......., por. (LZK)
Wojtowicz......., mjr (LZK)
Wojtowicz Alojzy, por., leg. ofic., pismo służb., 

kwit (AM 3477)
Wojtowicz Szymon, notatnik — w nim 3 nazwiska: 

Osiński Wacław, ppor., Wojtowicz Szymon, Rzążew-
ski Aleksander — ks. do modl., list (AM 240), ppor., 
1900, s. Gracjana i Małgorzaty (LZK)

Wojtowicz Władysław, ppor. (LZK)
Wojtuszkiewicz Jacenty Bohdan, — Wojtuśkie-

wicz — leg. kolej., leg. Urz., leg. czł. Zw. Inż. Kolej., li-
sty, pocztówki (AM 2156), Wojtuszkiewicz (WO 2156 
str. 34), por., 1908, s. Władysława i Izabelli (LZK)

Wojtych Kazimierz, por. (LZK)
Wojtyniak Czesław, ksiądz, płk. (LZK)
Wolaniuk Aleksander, ppor., 1897 (LZK)
Wolański......., por. (LZK)
Wolański Czesław, por. (LZK)
Wolański Eugeniusz, — Wolawski, ppor., leg. ko-

lej., karta mob., list, 2 pocztówki, spinki (AM 1825), 
Wolański — ur. 4.10.03 (ROR. 34 str. 53)

Wolf Emil, oficer, dowód osob., cygarniczka (AM 
209) 

Woliński Józef, por., 4.1.90, karta mob., karta 
szczep., karta zwoln. ze Szpitala (AM 2382)

Wolk Wincenty, por., pocztówka, list, 3 odznaki 
(AM 2564) 

Wolkenberg Karol, kpt., leg. ofic., pocztówka, ga-
zeta z 6. kwietnia 1940 z Kijowa (AM 2809), Wolken-

berger, kpt., 1895, ur. Lwów (LZK), Wolkenberg, ur. 
15.7.95 (RO. 32 str. 288) 

Wolkowiak Józef, oficer, leg. ofic. rez., legit. od-
znacz., leg. sport. (AM 2948)

Wolniewicz Józef, leg. na rower, weksel, notatnik 
(AM 3369) 

Wolski Bolesław, 2 pocztówki, list, karta szczep., 
2 telegramy (AM 231), ppor. (LZK)

Wolski Kazimierz, ppor., 1895 (LZK)
Wolski Zefiryn, por. 1891 (LZK)
Wolski Zygmunt, por., wizytówki, listy (AM 3174)
Woltyński Antoni, w mundurze, 3 pocztówki, mo-

nogram (AM 3776)
Wołągiewicz Antoni Józef, — Wolongiewicz An-

toni Stefan — ppor., ur. 22.3.98, leg. urz., świad. odej-
ścia z Wyższej Szk. Techn. w Gdańsku, świad. gimn., 
zaśw., listy, dowód osob., karta czł. (AM 3813), — ur, 
22.3.98 (ROR. 34 str. 43)

Wołągiewicz Florian, ppor. (LZK)
Wołk Wincenty, por., 1906 (LZK)
Wołodkiewicz Piotr, kpt., pocztówka z 9.3.40 

z nadawcą: N. Marian Kuna, Warszawa, ul. Krucza 47a 
(AM 259), (LZK) 

Wołosianka Michał, dr med., kpt., leg., wizytówka, 
kwity, świad. szczep. 1777 (AM 106), kpt. (LZK)

Wołoszczuk Teodor, por. (LZK)
Wołowski Teofil, por. (ppor.) — (LZK)
Wołyncewicz Karol, por., 1895, s. Samuela i Anto-

niny (LZK) 
Wołyncewicz Jerzy, cywilny, 2 pocztówki, 2 karty 

szczep. (AM 2189), Wolyncowicz (WO 2189 str. 34)
Wołyński Jan, por., 1902, s. Juliana i Heleny (LZK)
Woronicz Jan, ppor., 1917 (LZK)
Worono Konstanty, mjr P.P. (LZK)
Woronowicz Edward, por. (LZK)
Woronowicz Jan, lat 45 (LZK)
Woropaj Tadeusz, por. (LZ.K-S)
Woróg Anatol, ppor. (LZK)
Worzecha Wincenty, st. post. P.P. (LZK)
Wowra Jan, ur. 10.8.93, 3 leg. osob., metryka urodz., 

2 fotografie, karta szczep. 4161, niemiecki list, nara-
miennik bez oznak, łańc. z medalikiem (AM 384), 
ppor., Jaworzec (LZK), — ur. 11..8.93 (ROR. 34 str. 33)

Woydyno Józef, kpt. (LZK)
Woyniłłowicz Erazm, — Wojniłowicz — kpt., s. Le-

ona i Pelagii, 78 pp. (LZK), — ur. 25.6.91 (RO. 32 
str. 48)

Woźniak Eugeniusz, ppor. rez., 1911 (LZK)
Woźniak Edmund, ppor., karta mob., leg. urz., kar-

ta szczep., zegarek na rękę (AM 2335)
Woźniak Edward, st. post. P.P. (LZK)
Woźniak Józef, kpt., dr, rozkaz awansowy, 2 me-

tryki urodz., notatnik (AM 1322)
Woźniak Marian, por., leg. urz., leg. ofic. rez., kwit 

depoz., wizytówka, monogram, krzyżyk (AM 2239), 
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dyr. Państw. Liceum Pedagog, w Trokach (WO 2239 
str. 36), por. (LZK)

Woźniak Tadeusz, dr, kpt. (LZK)
Woźniak Zygmunt, por., 2 pocztówki, list, wizy-

tówki, łańc. do zegarka z wisiorkiem (AM 650)
Woźniakiewicz Mieczysław, ppor., 1909 (LZK)
Woźniakiewicz Stanisław, w mundurze, (bez na-

zwiska), pocztówka (AM 1433), (WO 1433 str. 45)
Woźniczka Władysław, — Wazniczka — ppor., 

część ofic. ks., notatnik (AM 1067), Woźniczka (WO 
976 str. 13), por. (LZK) 

Woźny Ignacy, — Wojzny — w mundurze, leg, 
urz., kilka listów z nadawcą; Cr. Wojzny, Gostynin, 
pow. Konin, Warthegau, pismo urzędowe z Poznania, 
wizytówka, medalik, karta szczep. (AM 1960), mgr 
prawa (WO 1960 str. 29), por. (LZK)

Woźny Kazimierz Henryk, dr por., Gdynia, ul. 
Świętojańska 108, przepustka na wyjazd, kartka z no-
tatkami (AM 1068), ppor., ur. 21.12.03 w Hildesheim, 
urzędnik (WO 977 str. 13)

Wójciak Piotr, dr med., por., części leg ofic. rez., 
leg. urz., wizytówka (AM 3198)

Wójcicki Aleksander, ppor. (LZK)
Wójcik......., por. lek. (LZK)
Wójcik Franciszek, ppor., 1896, s. Wincentego 

i Katarzyny (LZK)
Wójcik Józef, mjr, ofic. leg., pocztówki (AM 2730), 

mjr (LZK)
Wójcik Józef, kpt. (LZK)
Wójcik Józef, rtm., 1897 (LZK)
Wójcik Stanisław, mjr (LZK), mjr, część ofic. leg. 

(AM 1219), (WO 1079 str. 15 )
Wójcikiewicz Zbigniew, urz. państw, w Poznaniu, 

ppor., leg, urz. państw., karta na broń, karta szczep. 
729, list z adresem, cwikier, przekaz pocztowy na na-
zwisko Zofia Wójcikiewicz, Poznań, ul. Dąbrowskiego 
25a (AM 964), (WO 923 str. 12)

Wójtowicz Marian, ppłk., wizytówki, kalend. kiesz., 
karta szczep., medalik z łańc. (AM 496), ppłk. (LZK)

Wójtowicz Wacław, w mundurze, list, 2 pocztówki 
(AM 1784) 

Wójtowicz Władysław, ppor., 1906 (LZK)
Wójtowicz Zygmunt, ppor., 3 listy, medalik (AM 

2052), 3 listy z nadawcą: Zofia Wójtowicz, Warszawa, 
ul. Kaliska 1 m. 23, medalik z napisem: „Aleja Szucha 
1925 r.“ (WO 2052 str. 31) 

Wrabiecki Stefan, ppor., pocztówka z nadawcą:  
J. Wrabiecka, Warszawa, ul. Złota 59a (AM 203)

Wraczek......., mjr, list z nadawcą: Józefa Wraczek, 
Korzec (Korecz), ul. Staroklasztorna 35 (AM 215)

Wretowski Jan, ppor., leg., karta szczep. 2049, wi-
zytówka, fotografie (AM 1490)

Wrocławski Michał, ppor., 1906 (LZK)
Wroczyński Czesław, dr med., kpt., 1889, s. Czesła-

wa i Jadwigi (LZK)

Wroczyński Witold, ppor., ur. 10.5.96., karta mob., 
dowód osob., list z datą Kozielsk 3.4.40, odznaka puł-
kowa, telegram (AM 2760)

Wrona......., kpt. (LZK )
Wrona Stefan, ppor. (LZK)
Wroniak Stanisław, ppor. (LZK)
Wronka Mieczysław, w mundurze, karta szczep. 

z adresami (AM 4113), (bez imienia), kpt. (LZK)
Wroński Antoni, por. (LZK)
Wróbel Kazimierz, ppor. (LZK)
Wróbel Kazimierz, wachmistrz, (LZK)
Wróbel M., znak tożs., koperta (AM 161)
Wróbel Piotr, ppor. (LZK)
Wróbel Wiktor, — Wru....... Wiktor, por., 2 pocz-

tówki z Wilna, ul. Wielna 27 (AM 234), Wróbel — por. 
(WO 234 str. 19)

Wróbel Witold, ppor. (LZK)
Wróbel Zygmunt, ppor. (LZK)
Wróblewski Edmund, kpt., dowód osob., 2 li-

sty — z nich jeden od Alfonsa Klitsche, Schoenberg, 
Warthburg, str. 36 (AM 1327), (bez imienia), kpt., 1898 
(LZK)

Wróblewski Edmund, ppor., znak tożs., leg. ofic. 
rez., leg. urz., list, medalik z łańc. (AM 2381)

(Ciąg dalszy nastąpi).

Objaśnienia znaków, oznaczających źródła:
AM. — «Amtliches Material zum Massenmord von Katyń» 

(Urzędowy wykaz niemiecki) z cyfrą, oznaczającą poz. rej. zwłok.
WO. — Wykaz ofiar — członków b. Armii Polskiej, zamordo-

wanych przez bolszewików w Katyniu (sporządzony przez Polaków 
obecnych przy ekshumacji zwłok w Katyniu) z cyfrą oznaczającą 
poz. rej. zwłok, względnie ze stronicą wykazu tego.

LZ. — Lista zaginionych jeńców z obozów rosyjskich 
(sporządzona przez Biuro Opiekł nad Rodzinami Wojsk.  
D-twa Polskich Sił Zbr. w ZSRR., względnie przez Biuro Pomocy 
Rodzinom Wojsk. D-twa Wojsk Polskich na Sr. Wschodzie) z literą 
oznaczającą obóz, w którym dany jeniec miał przebywać: K. — Ko-
zielsk, O. — Ostaszków, S. — Starobielsk. Są informacje, wedle któ-
rych dany jeniec był kolejno w dwóch wzgl. trzech obozach.

RO. 32 — Rocznik Oficerski Biura Pers. MSWojsk. — wyd. 
Warszawa 1932.

ROR. 34 — Rocznik Oficerski Rezerwy Biura Pers. MSWojsk. 
— wyd. Warszawa 1934 r.
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K O Z I E L S K
Wróblewski Jan Ignacy, — Ignacy — ur. 5.8.03 

w Tarnowie, zam. Tarnów, oficer, ks. wojsk., kalend. 
kiesz., notatnik, dowód osob. (AM 237), Jan Ignacy, 
(WO 237 str. 19), Jan Ignacy — ur. 5.8.03 (ROR. 34 str. 63)

Wróblewski Kazimierz, por. (LZK)
Wróblewski Marian, ppor., karta szczep., 2 foto-

grafie (AM 2101)
Wróblewski Wojciech, ppor. pil. (LZK)
Wstęgiewicz Antoni, por. (LZ.K-S)
Wstęgiewicz Fabian, por. (LZK)
Wujastyk......, ppor. (LZK)
Wyborski......., por. (LZK)
Wyczesany Marceli, w mundurze, 2 listy (AM 

3105), (bez imienia), ppor. (LZK)
Wydra Roman Kazimierz, oficer, leg. ofic. rez., 

wieczne pióro (AM 2755), (bez imienia), ppor. (LZK)
Wykpisz Stanisław, — Wykipicz — w mundurze, 

3 pocztówki, 4 listy, karta szczep. 484, nadawca pocz-
ty: Helena Wykipicz, Białystok, ul. Podleśna 3 m. 5 
(AM 542), Wykpisz — (WO str. 8) 

Wykowski Mirosław, ppor., 1904 (LZK)
Wylazłowski Jerzy, por. (LZK)
Wyłga Leon, ppor. (LZK)
Wypychowski Zenon Tadeusz, kpt. KOP., 1899, 

s. Michała i Antoniny (LZK)
Wyrobek Kazimierz, ppor., ur. 13.2.10, Kraków, 

1 zaśw., pocztówka, 2 pisma służb, z 24 p.a.l. (AM 
1994), ppor. 24 p.a.l. w Jarosławiu, (WO 1994 str. 30), 
ppor. rez. (LZK)

Wyrobiec Stanisław; kpt. KOP. (LZK), ur. 7.8.93 
(RO. 32 str. 58)

Wyrożębski Mieczysław, — Wyrosenoski — 
w mundurze, karta szczep., kartka z zapiskami (AM 
3399), Wyrożębski — ur. 21.6 02 (ROR. 34 str. 170)

Wyrzykowski Henryk, mjr (LZK)
Wyrzykowski Mieczysław, naucz., leg. urz., foto-

grafie (AM 3311), ppor. art. (LZK)
Wyskiel Zbigniew, ppor., 1912, s. Edwarda i Zofii 

(LZK), ppor., ks. ofic., 2 fotografie (AM 1491)
Wyskoczyl......., por. (LZK)
Wysocki........, cyw., inż. (LZK)
Wysocki Józef, ppor., zam. Warszawa, ul. Elektoral-

na 17, karta na pływalnię, ks. ofic., karta szczep. 2660, 
pocztówki i listy (AM 1120), (WO 1010 str. 14), ppor., 
(LZK)

Wysocki Kazimierz, kpt., (LZK)
Wysocki Zygmunt, w mundurze, leg., pismo z puł-

ku, pocztówka, kartka z nazwiskiem, kalend. kiesz. 
(AM 2596)

Wyszkowski vel Wierzchowski Wiktor, ppor., leg. 
odznacz., karta mob., karta czł. ZOR., ks. oszcz. PKO., 
list z nadawca, znak tożs. (AM 2249), list z nadawcą: 
Zofia Wyszkowska, Łódź, ul. Orlicz-Dreszera (WO 
2249 str. 36), Wyszkowski (bez imienia), por. piech. 
(LZK)

Wyszogród Stanisław, Wiszogrod — por., pocz-
tówki, wieczne pióro, kartka z adresami (AM 2706), 
Wiszogrod (WO 2706 str. 50)

Wyszomirski Zygmunt, ppor., znak tożs. (AM 
2983), (bez imienia), ppor. (LZK)

Wyszyński Juliusz, ppor. (LZK)
Zabłocki Eugeniusz, ppor., inż. elektr., ur. 1904, leg. 

ofic.. rez., 3 leg., 2 fotografie, wizytówki (AM 2816)
Zaborowski Stanisław, ppor., 27 p. uł. (LZK)
Zaborowski Zdzisław, ppor., (LZK)
Zachar Rudolf, por. (LZ.K-S)
Zacharewicz Walerian, st. post. P.P. (LZK)
Zachariasiewicz Ignacy, kpt. piech. (LZK), por. 

z Krakowa, dowód osob. (AM 648), Charasiewicz (?), 
(WO str. 9)

Zacharzewski Olgierd, ppor., list, pocztówka, oku-
lary (AM 1155), (WO 1033 str. 14), (bez imienia), ppor. 
(LZK)

Zachert Konstanty, mjr, pocztówka, listy z nazwi-
skami (AM 2567)

Zachert Konstanty, por. rez. (LZK)
Zachert-Okrzanowski Wiktor Hugon, — Hugon 

— kpt., pocztówki, list, karta szczep. (AM 1229), (WO 
1086 str. 15), Wiktor Hugon — ur. 24.10.90 (ROR. 34 
str. 241)

Zachert-Olszyc Konstanty, por., karta szczep., 
wojsk, zaśw., kartka z zapiskami (AM 3742)

Zackiewicz Jan, ppor., ur. 1914 w Pemyloania, me-
tryka urodz., karta mob., pismo, służb., listy, telegram, 
recepta (AM 3068), wojskowy, ur. 1914 z Ameryki 
(LZK)

Zadora-Ciszewski......., por. (LZK)
Zagajewski Karol, ppor. art. (LZK)
Zagórski Kazimierz, ppor., ur. 4.10.13, leg. urz., 

karta mob., (AM 3293)
Zagrodzki........, por. (LZK)
Zahorodny Jerzy, ppor. (LZK)
Zahraj Teodor, ppor. (LZK)
Zając Jan, sierżant (LZK)
Zając Józef, ppor. art. (LZK)
Zając Józef, leg. kolej., wizytówka, pocztówka 

z nadawcą: Anna Zając, Lwów, ul. Pilichowska 7  
(WO str 4)
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Zając Stanisław, w mundurze, list, różaniec, meda-
lik z łańc. (AM 2847), ppor. (LZK)

Zając Stanisław Antoni, w mundurze, ur. 3.5.98, 
ks. oszcz. PKO., pocztówka, list (AM 2905)

Zajączkiewicz Józef, mjr, apt., pismo Szpit. Woj. 504, 
ros. zaśw., fotografie, karta szczep. 3532, grzebień, go-
tówka 1000 złotych (AM 280), (bez imienia), mjr (LZK)

Zajączkowski Jan, ppor. (LZK)
Zajączkowski Roman, inż. dróg i mostów, dowód 

osob., wizytówka (WO str. 3 )
Zajączkowski Tadeusz, ppor. rez. (LZK)
Zajączkowski Władysław, w mundurze, 3 pocztów-

ki, list (AM 2061), adwokat, 1907, s. Tadeusza i Ireny 
(LZK)

Zajc Stanisław, w mundurze znak tożs. (AM 1831), 
por. art. (LZK)

Zakrzewski Bolesław, por., inż., 1908, s. Władysła-
wa i Marianny (LZK)

Zakrzewski Stanisław, kpt. (LZK)
Zakrzewski Władysław, kpt., leg. ofic., dowód osob., 

listy i pocztówki (AM 2776)
Zakrzewski Wojciech, ppor., leg. urz., leg. ofic. rez. 

kalend. kiesz. (AM 2409)
Zalasik Jan, ppor. (LZK)
Zalasik Mieczysław, w mundurze, karta szczep., 

kartka (znaleziona w terenie, nie przy zwłokach) — 
(AM 553)

Zaleski Edward, ppor., 1896, s. Michała i Marii 
(LZK) 

Zaleski Jan, — Zalewski — por., leg. ofic. rez., pra-
wo jazdy, recepisy poczt. (AM 2333), dr, ur. 18.1.02, 
zam. Złoczów, ul. Niecała 6 (WO 2333 str. 38), dr, ur. 
18.1.02, Zaleski — (ROR. 34 str. 44)

Zaleski Stanisław, mjr dypl. (LZ.K-S)
Zaleski Szymon, oficer, leg. ofic. rez., 1 zaśw. (AM 

3928) 
Zaleski Wincenty, inż., w mundurze, leg. urz., wi-

zytówki, cygarniczka (AM 3815)
Zalewski Czesław, w mundurze, pocztówka z nadaw-

cą: Międzynarod. Czerw. Krzyż ,list, karta szczep., notat-
nik (AM 2964)

Zalewski Edward, ppor., 2 pocztówki, medalik 
z łańc. (AM 1687)

Zalewski Jan, kpt. (LZK)
Zalewski Jan, ofic. rez., dr, 1902, s. Jana i Marii 

(LZK) 
Zalewski Jerzy, kpt. lek. (LZK), dr med., kpt. lek., 

wizytówki, prawo jazdy, znak toks., ks. oszcz. PKO., 
pocztówka, plakieta (AM 1615)

Zalewski Tadeusz, por., karta szczep., telegram, 
medalik z łańc., prawo jazdy (AM 2637)

Zalewski Tadeusz, w mundurze, pocztówki 
z nadawcą: Zalewska Maria, Warszawa, ul. Siennicka 
9 m. 1 (AM 2666)

Zalewski W., ppor. (LZK)

Zalobiński Adam, telegram, pocztówka, naramien-
nik bez dystynkcji (AM 109)

Załęski Jan, por. (LZK)
Załęski Karol, por. (LZK)
Załęski Tadeusz, ppor. rez. (LZK)
Załuska Jan, płk., ur. 25.6.89, zam. Lublin, ks. 

oszcz. PKO., wizytówki, krzyż Virtuti Militari (AM 
3488), (bez imienia), płk. (LŹK)

Załuski Stefan, ppor. (LZK)
Zamarski Adam Tadeusz, kpt., karta na broń, wi-

zytówka, 3 listy, pocztówka, zaśw., odznaka mundu-
rowa, cwikier (AM 846), kpt., 1893, DOK. II. (LZK)

Zambrzycki Stanisław, inż. por., okulary, 4 pocz-
tówki, scyzoryk (AM 911), (WO 890 str. 12), bez imie-
nia, por. (LZK)

Zaniewski Wacław, por. (AM 3917), (bez imienia), 
por., (LZK)

Zaniewski Wiesław, rtm., s. Włodzimierza i Leonii 
(LZK) 

Zapała......, mjr (LZK)
Zapolski Jerzy, ppłk. st. sp. (LZK), ppłk., podanie 

o zwolnienie do komendanta w Moskwie, list, plakieta 
(AM 1588)

Zapolski Stanisław, por. rez. lek. (LZK)
Zaprutkiewicz Karol Leon, mjr, wizytówka, oku-

lary (AM 1477), Zaprukiewicz (WO 1477 str. 19), (bez 
imienia), mjr. piech. (LZK)

Zaremba......., (LZK)
Zaremba Jan, ppor. (LZK)
Zaremba Mieczysław, mjr, leg. ofic. (AM 3526)
Zaremba Piotr, Zarenba — w mundurze, ur. 

5.11.06, zam. Wilno, ul. Makowa 17 m. 19, leg. ofic. 
rez., leg. urz., 2 pocztówki, karta szczep. (AM 3769), 
Zaremba (ROR. 34 str. 150)

Zaremba Władysław, w mundurze, karta szczep. 
2154, świad. lek., fotografie (AM 2014), syn Władysła-
wa (WO 2014 str. 30), wiceprokurator (LZK)

Zarybnicki Henryk Kazimierz, — Zaribnicki — 
4 pocztówki, karta szczep. 800, 2 listy, lista imienna 33 
oficerów (AM 653), Zarybnicki — (WO str. 9), ppor., 
1908, s. Józefa i Heleny (LZK)

Zasztowt Herman, w mundurze, ur. 4.1.05, dowód 
osob., 5 listów znadawcą: Zasztowt Anna, Świętawo-
la, pow. Pińsk (AM 2430), Zasztow German, Święta 
Wola, ujezd Kosów, pow. Pińsk (WO 2430 str. 45), 
ppor. (LZK)

Zatchej Leopold, ppor. (LZK)
Zatchej Walerian, ppor. sap. (LZK)
Zatoński Konstanty, ppor. piech. (LZK)
Zatoński Stanisław, w mundurze, karta szczep. 

427, części koperty z nadawcą: Zatoński Zygmunt, 
Wołonin obok Warszawy (AM 2778)

Zawadowicz Władysław, por. (LZS-K)
Zawadzki Józef, w mundurze, wizytówki, 2 pisma 

(AM 3538), ppor. art. (LZK)

1949
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Zawadzki Marian, kpt., 1879, s. Walentego (LZK), 
— Zwadzki —kpt., lotnik, dowód osob., wizytówki, 
2 pisma służb., pocztówka, okulary, medalik (AM 740)

Zawadzki Stanisław, 2 listy, 4 pocztówki z nadaw-
cą: Zofia Zawadzka, Warszawa, ul. Zielna 7, ks. do 
modl. (AM 823) 

Zawadzki Stanisław, 1903, s. Aleksandra i Stani-
sławy (LZK) 

Zawadzki Stanisław, por., 1904, s. Ludwika i Anny 
(LZK) 

Zawadzki Tadeusz, pchor, art., 1916, 5 Baon, Wilno 
(LZK) 

Zawadzki Teofil, oficer, leg. ofic. rez., karta mob. 
(AM 3075) 

Zawadzki Wacław, ppor. (LZK)
Zawiślański Jerzy, ppor. (LZK)
Zawodziński Tadeusz, w mundurze, list, pocztów-

ka z nadawcą: Stefania Zawodzińska, poczta Piasecz-
no (AM 3379), por. lek., docent Uniw. (LZK), dr, ur. 
26.6.96 (ROR. 34 str. 223)

Zaworotnik Jerzy, ppor. rez. piech. (LZK), — 
Jur — w mundurze, zam. Lwów, ul. Heninga 19, listy 
i pocztówki, notatnik (AM 3875)

Zaworotnik Stefan, ppor. piech. rez. (LZK)
Zaworski......., mjr kaw. (LZK)
Zawrzel Leon Benedykt, — Zabrzel — kpt. (LZK), 

— ur. 18.5.99 (RO. 32 str. 200)
Zbijewski Jan Romuald, w mundurze, architekt 

z Poznania, dowód osob., leg. urz. (AM 4069)
Zborowski Władysław, — Zworowski — por., ur. 

1.4.06 w Poznaniu, dowód osob., prawo jazdy, okulary 
(AM 2986), — ur. 4.1.06 (ROR. 34 str. 161)

Zborowski Zdzisław Stefan, ppor,, ofic. ks., pocz-
tówka, listy, różaniec (AM 1552), por. art. (LZK)

Zbroja Zygmunt, 77 pp. (LZK)
Zbyszewski......, ppor. rez. (LZK)
Zbytowski......, ppor. lek. (LZK)
Zdanowicz Władysław, por., 2 leg. ofic., leg. urz. 

(AM 3388) 
Zdanowski........, mjr art. (LZK)
Zdanowski Henryk, por., list, pocztówka, fotografia, 

łańc. (AM 1772), por., 1907, s. Henryka i Julii, 25 p. uł. 
(LZK)

Zdeb Marcin, por., wizytówka, leg. czł. strzelecka, 
2 listy (AM 2364), ppor. rez. (LZK)

Zdrochecki Roman Józef, znak toźs. z napisem: 
Bochnia 1910, koperta, wizytówka (AM 163), kpt. 
KOP. (LZK)

Zdroja......, ofic. lek. (LZK)
Zdunkiewicz Jerzy, oficer, dr med., asyst. Uniw. 

Warsz., ur. 23.8.03, zam. Warszawa, ul. Grochowska 138 
m. 4, ks. oszcz. PKO., leg. urz., znak tożs., wizytówki, 
recepty in blanco z adresem, list, pocztówka (AM 1754), 
por. lek. (LZK)

Zdzieborski Franciszek, oficer (LZK)

Zdzięborski Wacław, kpt. (LZK)
Zdzitowicz Bolesław, w mundurze, zaśw. na na-

zwisko Zdzitowicz Bolesław, różne kwity, pocztówka 
(AM 1117), nierozpoznane zwłoki, w mundurze, leg na 
nazwisko Zdzitowicz Bolesław (WO 1008 str. 14)

Zecer Zygmunt, ppor. art. (LZK)
Zegadło Jan, w mundurze, leg. ofic. rez. (nieczytelna), 

lista z nazwiskami, karta szczep., notatnik (AM 3856)
Zelba Feliks Józef, ppor., lek., ur. 17.2.911, leg. 

ofic. rez., karta czł. ZOR., fotografie, pismo Szpit. Woj. 
(AM 3873)

Zelski......., kpt. br. panc. (LZK)
Zeman Rudolf, ppor., ur. 1.10.98, ks. oszcz. PKO, 3 li-

sty, 2 odznaki pułkowe, różaniec (AM 3362), ppor. (LZK)
Zemanek......., kpt. (LZK)
Zembik......., kpt. (LZK)
Zembowicz Władysław, por. (LZ.K-S)
Zembrzuski Konrad, płk., leg. Virtuti Militari, 

pocztówka z Czerw. Krzyża, telegram w jęz. ros., cwi-
kier, odznaka Piłsudskiego (AM 1444), płk. dypl. kaw. 
(LZK)

Zemler Hugo, mjr P.P. (LZK)
Zemojtel Leopold, — Zomojtel — w mundurze, 

ofic. ks., 3 pisma Banku Polskiego (AM 936), (WO 902 
str. 12), Zemojtel — ppor. art. (LZK)

Zenkner Jan, ppłk. lek. wet. (LZ.S-K)
Zennerman Józef, ppor., ur. 30.7.93 w Krakowie, 

zam. Lublin, 2 ks. oszcz. PKO., leg. urz., dowód osob., 
metryka urodz., karta szczep., wizytówki, list, złoty 
łańc. do zegarka (AM 3120)

Zensielewicz......., w mundurze, część pocztów-
ki (AM 2735), nierozpoznany wojskowy, znaleziono 
skrawek koperty (WO 2735 str. 50)

Zerbe Franciszek, kpt. z Poznania, znak tożs., 
3 pocztówki, list w jęz. niem., medalik (AM 1100), 
(WO 997 str. 14), — (bez imienia), dr por. (LZK)

Zerwiak Jan, ppor., dowód osob. (nieczytelny) 
(AM 3564) 

Zeydo Wł., dr med. (LZK)
Zgielski Roman Józef, w mundurze, leg. urz., karta 

szczep., 2 listy (AM 2437), Zgielski lub Igielski — dwa 
listy od Zgielskiego z Nieświeża, ul. Rudawska 4 (WO 
2437 str. 41)

Zichacki Władysław, ppor., leg. urz., leg. ofic. rez., 
karta tramw. (AM 3952)

Ziejewski Stanisław, ppor. rez. (LZK)
Zialenkiewicz Bolesław, por. piech. (LZK),... 

(imienia nie odczytano — (WO 1339 str. 45)
Zieliński........, ppor. rez. (LZK)
Zieliński Antoni, kpt., 1895, DOK. (LZK), ppor., 

karta szczep., rozkaz wyjazdu, — Zieliński (AM 2674), 
Zieliński.— (WO 2674 str. 49)

Zieliński Czesław Stefan, ppor., leg. ofic. rez. (AM 
3801), por. rez. lek., 1903, Ubezp. Społ. (LZK)

Zieliński Franciszek, ppor. dr (LZ.K-S)
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Zieliński Marcin, w mundurze, 2 karty czł. Zw. 
Lek., karta szczep., wizytówka na nazwisko: prof. dr. 
Zieliński Marcin (AM 3903), kpt. rez. lek. (LZK)

Zieliński Piotr, kpt. art. ciężk. (LZK)
Zieliński Rudolf, oficer, 2 pocztówki, notatnik, od-

znaka ofic. rez. (AM 1749)
Zieliński Stanisław, mjr, ofic. leg., odznaka pułko-

wa, 2 listy, pocztówka ,fotografia, 3 monogramy ZS., 
świnka szczęścia, cwikier (AM 800)

Zieliński Tadeusz, kpt., kwit Urz. Skarb. (AM 
1591), kwit Urz. Skarb, w Jarosławiu (WO 1591), kpt 
rez. art. (LZK) 

Zieliński Zygmunt, mjr, 1893, s. Stanisława i Marii 
(LZK) 

Ziemba......., kpt. (LZK)
Ziemba Władysław, w mundurze, prawo jazdy, 

3 pocztówki (AM 4010)
Ziemba Zygmunt, w mundurze, pocztówka, list 

(AM 1778), list z nadawcą z Krakowa, ul. Siemiradz-
kiego 20a m. 7. (WO 1778, str. 25)

Ziembiński Marian, kpt. zaw. san. (LZ.K-S)
Ziembiński Stanisław, por., pismo służb, z pułku 

uł., prawo jazdy, karta szczep. (AM 3315)
Ziemiański Ignacy, oficer, leg. szk., notatnik, 

2 pocztówki, krzyżyk, medalik (AM 1275), Ziemian — 
(WO 1111 str. 16), (bez imienia) — por. piech. (LZK)

Ziemiański Józef, por. rez. (LZK)
Ziemski Józef, ppor., karta szczep., odcinek poczt., 

różaniec (AM 2576)
Zienkiewicz Jan, por. dr, ur. 25.9.97, zam. Wilno, 

ofic. ks., odznaka Szk. Sanit. ,notatnik, fotografia, kar-
ta szczep. 3960, wizytówki (AM 1304), Sienkiewicz 
(WO 1304 str. 16), Zienkiewicz — por. lek. (LZK)

Zięcina Józef, w mundurze, pocztówka, kalend. 
kiesz., koperta z nadawcą: Zięcina Natalia, Warszawa, 
Golędzinów, ul. Gersona 40 (AM 2630)

Ziętalski Łucjan Michał, ppor., ks. ubezp. społ., 
leg. ofic. rez., pismo, karta czł. Zw. Aptek. (AM 3625), 
(bez imienia), ppor. apt. (LZK)

Ziętek Wincenty, w mundurze, leg., karta szczep., 
znak tożs. (AM 3808)

Zimodro Stanisław, w mundurze, 3 listy z nadaw-
cą: Stanisława Zimodro, Iwieniec, pow. Wołożyński 
(AM 530), — Zimodrach — ppor. (LZK)

Zimpel Franciszek, por., ur. w styczniu 94, leg. 
ofic. rez. (AM 2446)

Ziółkowski Jan Leon, ksiądz, kapelan polowy 
w stopniu mjr., wizytówka, leg. odznaki KOP., 2 mo-
dlitewniki, 2 fotografie, papierośnica z drzewa ,róża-
niec, 2 łańc. na szyję (AM 487), ks. mjr, kapelan (LZK)

Ziółkowski Jan, ppor., leg. odznacz., leg. ZOR., 
modlitewnik, list, fotografie, zapalniczka (AM 2311), 
ppor. 8 p.a.l. (WO 2311 str. 38)

Ziółkowski Jerzy, ppor. lot. (LZK)
Ziółkowski Władysław, por. (LZK)

Znajdowski Wacław, kpt. (LZK)
Zodrów Maksymilian, kpt., ur. 16.6.83, leg. ofic., 

karta mob., wizytówki, medal 10-lecia sł. wojsk,, róża-
niec, okulary, odznaka pamiątk., łańc. do zegarka (AM 
760), — Zedrow (WO str. 11), Zodrów — kpt. (LZK)

Znajdowski Wacław, w mundurze, pismo handlo-
we (AM 2795) 

Zdanowicz......., ppor. (LZK)
Zrinczak Jan, w mundurze, 2 pocztówki z Węgier 

(nieczytelne) (AM 1748), Zrinczak lub Trinczak — 
(WO 1748 str. 45), ppor. (LZK)

Zuberbier Dyonizy, por. lek. (LZK)
Zubik Heliodor Henryk, w mundurze, ur. 3.7.12 

w Mordach, dowód osob., odznaka pułkowa, karta 
szczep. 818, mały kal. kiesz. z notatkami (AM 1283), 
Zabik, ur. w Meldy (WO 1115 str. 16) 

Zubrzycki Leon Ludomir, ppłk., 3 różne leg., kar-
ta na broń, karta meldunk., odznaka pułkowa (AM 
1842), (bez imienia), ppłk. dypl. piech., st. sp. (LZK)

Zuch Władysław Kazimierz, kpt., Kalisz, ul. 
Łódzka 29, prawo jazdy, przepustka, 2 pisma Kasy 
Chorych, dowód osob. (AM 949), (WO 912 str. 12)

Zuchowski Ludwik, Zuckowski — ppor., leg. ofic. 
rez. (AM 2670), — ur. 7.10.99 (ROR. 34 str. 51)

Zuchowski Zygmunt, por., znak tożs., ur. 22.11.02, 
leg. ofic. rez., karta mob., 2 zaśw. (AM 3997)

Zusman Zygmunt, cywilny, dowód osob., kwit de-
poz. z Więzienia Lwowskiego, pocztówka, wizytówka, 
papierośnica (AM 2153)

Zussman Edward, (LZK)
Zwierkowski Łukasz, mjr, rachunek, wizytówki, 

notesik (AM 3)
Zwierzchowski Roman, w mundurze, karta szczep. 

561, pocztówka, leg. urz. państw., pugilares z mono-
gramem PWK 1929, bielizna ze znakiem 2 B-9/390, 
zapalniczka (AM 835)

Zwikelson......., por. lek. (LZK)
Zwojszczyk Stanisław, kpt., 2 listy, odznaka puł-

kowa (AM 1324), Zwejszozik — (WO 1324 str. 16), 
Zwojszczyk — kpt. sł. st. (LZK)

Zwykielski Maurycy, — Zwikielski, (bez imienia), 
kpt. lek. (LZK). — dr, ur. 27.10.83 (ROR. 34 str. 217)

Zyblewski Józef, dr med., Brześć n/B., ul. 3-go 
Maja 35 m. 2 dowód osob., dyplom doktorski, pismo 
urzędowe, wizytówka, znak tożs., naramiennik bez 
oznak (AM 333), — por. lek. (LZK) 

Zyblewski Józef, ppor. art. (LZK)
Zyblewski Zbigniew, dr, ppor. (LZK)
Zych......, kpt. art. (LZK)
Zydel Franciszek, — Sydel — w mundurze, 5 

pocztówek z nadawcą: Irena Sydel, Wilno, ul. Piewna 
5, 2 listy, notatnik (AM 940), Zydel — ul. Pilna 6 (WO 
905 str. 12), — ppor. (LZK) 

Zymcha Roch, ppor. lek., leg. ofic., telegram (AM 
3738) 

1949
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Zyśko Adam, — Zysko — ppor., ur. 1909, ofic. ks., 
pocztówka (AM 879), Zyśko — (LZK), Zyśko (bez 
imienia), 6. p.a.c. (LZS) 

Żaboklicki Stanisław Julian, kpt. p.a.c. (LZK)
Żak Jan, kpt., karta szczep. 958, kwit depoz., fo-

tografia z napisami, monogram (AM 2231). syn Jana 
(WO 2231 str. 36), kpt. art. (LZK)

Żarczyński Jan, ppor. rez. (LZK)
Żarnowski......, strzelec z cenzusem (LZK)
Żarski......, mjr br. panc. (LZK)
Żbikowski Stefan, ppor., leg. odznacz., pismo, list 

(AM 3639), por., s. Jana i Józefy (LZK)
Żeblewski......., por. (LZK)
Żebrowski Aleksander, kpt., ur. 27.2.93, zam. Łódź, 

ul. Szterlinga 18, dowód osob., metryka ślubu, 2 listy, 
świad, przynal. państw. (AM 1793)

Żebrowski Władysław, płk. (LZK)
Żegestowski Zdzisław, płk. st. sp. (LZK)
Żegleski Władysław, inż., ppor., leg. ofic. rez., pra-

wo jazdy, karta na broń, przepustka, listy, fotografia 
dzieci, medalik w złocie, różaniec własnej roboty (AM 
2888), Żelewski (WO 2888 str. 54)

Żelazowski Stefan, w mundurze, 3 pocztówki, list 
(AM 2354), ppor. (LZK)

Żelisławski Kazimierz, płk., srebrna papierośnica 
z proporczykami wszystkich pułków Bryg. Kaw. (rel. 
kpt. Kl. i płk. M.), (bez imienia) płk. (LZK)

Żgoll Henryk, ppor., zam. Katowice, leg. urz., 
pocztówka, karta szczep. (AM 2594)

Żmijewski Tadeusz, Zmejewski — ppor., pocztówki 
(AM 3194), — ppor., 1915, s. Bronisława i Anieli (LZK)

Żmudziński Leopold, w mundurze,. wizytówka, 
3 pocztówki, list (AM 3312), ur. 1899, por. art., Lwów 
(LZK)

Żochowski Edmund, por., ur. 1898, zam. Piekary, 
Szkoła Powsz. 6, karta mob., leg. urz., karta czł., list 
(AM 4001) 

Żołądkiewicz Edward, pchor. (LZK)
Żołądkiewicz Michał, pchor. (LZK)
Żołędziowski Bolesław, Zaledziowski — w mun-

durze, karta szczep., fotografia (AM 3910)
Żołnierowicz Józef, ppor., apt., karta mob. (AM 

3339), (bez imienia), ppor. (LZS)
Żołobiński Adam, kpt. (LZK)
Żółtowski Jerzy, por. sap., 1902, s. Michała i Józe-

finy (LZK) 
Żółtowski Marceli, por. kaw. (LZK), por., zam. 

Głuchów p. Czempin, część ofic. ks., wizytówka, leg. 
Virtuti Militari (AM 1142), (WO 1025 str. 14)

Żółtowski Marian Andrzej, ppor. kaw. (LZK)
Żółtowski Stefan, ur. 13.3.02 w Kargowo, ppor., ks. 

ofic. (AM 130), por. kaw. (LZK)
Żółtowski Władysław, w mundurze, ur. 9.4.910, 

album fotogr., wizytówki, dowód osob., prawo jazdy, 
medalik z łańc. (AM 3889) 

Żubrowski Wacław, w mundurze, pocztówka 
z nadawcą: Żubrowska Zofia, Częstochowa, ul. Naru-
towicza 36, metryka urodz, dziecka, karty meld., kwit 
kasowy, medalik z łańc. (AM 3675) 

Żuchowicz Józef, — Zuchobicz — por., pismo 
MSWojsk., leg. ofic. (AM 3884)

Żuchowski......., por. lek. (LZK)
Żuk Henryk, w mundurze, urz. kontr. Minist. Ko-

munik., leg. urzędn. państw., plakieta z Matką Boską 
(AM 784), Żuk lub Żak (WO str. 11)

Żuk Jan, kpt. art. (LZK)
Żukowski Ryszard, por. (LZK)
Żuławski Kazimierz, ppor., zam. Warszawa, ul. Ko-

pernika 30, leg. ofic. rez., telegram, pocztówka, karta 
szczep., zaśw., wizytówka (AM 3165), ppor. rez., 1901, 
s. Ludwika i Jadwigi (LZK) 

Żurakowski Stanisław, w mundurze, pocztówka, 
obrazek święty (AM 1266), Zubrakowski — (WO str. 
16), ppor. art. (LZK) 

Żuralski Tadeusz, w mundurze, znak tożs., koper-
ta, medalik (AM 675), Góralski (?), (WO str. 10), Żu-
ralski (bez imienia), por. dr (LZK)

Żuraniewski Jan, ppor. rez., karta mob., karta 
szczep. 2 listy od matki, spinka do mankieta (AM 893), 
(WO 875 str. 12)

Żuromiński Marian, ur. 3.4.10 w Tarnowie, dowód 
osob. (nieczytelny), świad., metryka urodz., naramien-
nik bez oznak (AM 287)

Życzyński Henryk, ppor., prof., leg. urz., 2 pisma 
wojskowe, przepustka, pocztówka (AM 2797), ppor. 
rez. (LZK)

Żyła Wilhelm, ppor. piech. (LZK), w mundurze, 
pocztówki, list (AM 3097)

Żyromski Julian, mjr lek. (LZK)
Żywiecki Ryszard, (LZK)

(Ciąg dalszy nastąpi).
Objaśnienia znaków, oznaczających źródła:
AM. — «Amtliches Material zum Massenmord von Katyń» 

(Urzędowy wykaz niemiecki) z cyfrą, oznaczającą poz. rej. zwłok.
WO. — Wykaz ofiar — członków b. Armii Polskiej, zamordo-

wanych przez bolszewików w Katyniu (sporządzony przez Polaków 
obecnych przy ekshumacji zwłok w Katyniu) z cyfrą oznaczającą 
poz. rej. zwłok, względnie ze stronicą wykazu tego.

LZ. — Lista zaginionych jeńców z obozów rosyjskich (sporzą-
dzona przez Biuro Opieki nad Rodzinami Wojsk. D-twa Polskich 
Sił Zbr. w ZSRR., względnie przez Biuro Pomocy Rodzinom Wojsk. 
D-twa Wojsk Polskich na Sr. Wschodzie) z literą oznaczającą obóz, 
w którym dany jeniec miał przebywać: K. — Kozielsk. O. — Ostasz-
ków, S. — Starobielsk. Są informacje, wedle których dany jeniec był 
kolejno w dwóch wzgl. trzech obozach.

RO. 32 — Rocznik Oficerski Biura Pers. MSWojsk. — wyd. 
Warszawa 1932.

ROR. 34 — Rocznik Oficerski Rezerwy Biura Pers. MSWojsk. 
— wyd. Warszawa 1934 r.
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K O Z I E L S K
NAZWISKA JEŃCÓW, KTÓRZY FIGURUJĄ W WY-
KAZIE STAROBIELSKA WOBEC ODPOWIEDNIEJ 
ADNOTACJI, DOKONANEJ NA LIŚCIE BIURA 
OPIEKI NAD RODZINAMI WOJSKOWYMI DO-
WÓDZTWA POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR:

Aleksandrowicz Antoni, ksiądz, major (LZ.S-K)
Artke Kazimierz Marian, ppor. piech., mr., syn 

Bolesława i Marii (LZ.S-K)
Barszczewski Franciszek, kpt., 1908, s. Stanisła-

wa, Stołpce (LZ.S-K)
Bąkowski-Jaxa Jerzy, por. rez., syn Gustawa i Marii, 

Tczew (LZ.S-K)
Bielec Józef, por. rez. (LZ.S-K)
Bielewicz Witold, por. sł. st. (LZ.S-K)
Boehm Edward, ppor. (LZ.S-K)
Byra Jan, kpt. (LZ.S-K)
Chądzyński Bronisław, por. rez. lat 43 (LZ.S-K)
Chmielewski Kazimierz, rtm., (LZ.S-K)
Chmielewski Marian, rtm. (LZ.S-K)
Czajkowski Zenon, ppor. (LZ.S-K)
Czeremski Stanisław, kpt. (LZ.S-K)
Czerniak Edward, ppor., 1912, 70 pp. (LZ.S-K)
Dembiński......., ppor. art. (LZ.S-K)

OPIS NIEROZPOZNANYCH ZWŁOK 
KATYŃSKICH

AM 111. — list, kalendarzyk kieszonkowy dla le-
karzy, szkatułka drewniana, scyzoryk w etui (Bolena-
wicz Marian ppłk.)

AM 121. — WO str. 4. — notatnik zapisany do 22. 
marca 1940, wyblakła fotografia z datą 4.IV. 1940.

AM 252. — kapitan, recepis telegramu: Wilno, Do-
browolska — ze stemplem: Kozielsk 12.3.40.

AM 435. — w mundurze, bez odznak, kartka z ap-
teki Korski w Kowo, ul. 3. Maja 96 — tel. 42.

AM 437. — W.....ckowi, .... ppor., Lwów, karta re-
jestr na samochód Nr 43191, dwie obligacje 5% Po-
życzki Państw. z r. 1924, każda nom. wart. 50 zł., 
(Nra 3194977, 3194978), 13 fotografii, 2 złote monety 
10-cio koronowe.

AM 488. — kapitan, medalik-pamiątka pierwszej 
Komunii św. 1.7.12, karta szczep. 1679, kartka z adre-
sem: Ostrowice, Zutowska 23a.

AM 552. — w mundurze, karta szczep. 2487, fo-
tografie chłopczyka około 3-letniego na koniu oraz na 
wielbłądzie.

AM 566. — WO str. 8. — w mundurze, oficer, karta 
z imionami jego dzieci: Zosia, Maryś, Boguś, — me-
dalik.

AM 575. — WO str. 8. — oficer, monogram JS., 
list z Łodzi z daty 3.2.40 (lub 3.1.40), 3 fotografie, ks. 
wojsk., medalik, spinki.

AM 588. — porucznik, list w jęz. niem.: Seevszen 
4/...., 1940 „Drogi Panie Stanach!“ ,list w jęz. polskim: 
„Staśku! ....“ dzienniczek, list w jęz. niem.

AM 630. — kapitan, ........ antoni, kalend. kiesz., 
w nim notatka: „wyjazd z Putiwelsk 1. listopada 1939 — 
przybycie do Kozielska 3. listopada 1939“, wyblakła fo-
tografia z napisem: „Panu Towoli, aby się Tobie nie nu-
dziło, 5.1 .... (?)“ 2 medaliki, 2 święte obrazki, modlitwa.

AM 692. — WO str. 9. — .....ksik, mjr, st. kier. Refe-
ratu, nauczyciel, dowód ofic. Nr 8/39, karta szczep. 1812.

AM 711. — major, złoty pierścień z onyksem, na 
nim wygrawirowany herb.

AM 715. — w mundurze, pugilares z monogramem 
EM., cygarniczka z wyrytym napisem: „Kozielsk — 
1940 — EM“, okulary, papierośnica blaszana.

AM 742. — WO str. 10. — podporucznik, Warsza-
wa, Nowy Świat 12 lub 72, m. 25, ks. ofic., odznaka 
piechoty.

AM 748. — WO str. 10. — R.....blewski, kpt., pocz-
tówki z nadawcą Porębski, Warszawa, ul. 3 Maja 14 m. 1a 
— u Kozłowskiego (wzgl. Kłosowskiego), dzienniczek.

AM 774. — WO str. 11. — w mundurze, wyblakła 
fotografia z dedykacją: „Kochanemu Siasiowi (wzgl. 
Jasiowi) — Żona i Córka Krysia“.

AM 810. — kapitan, połowa pocztówki z nadaw-
cą: .....kowska Michalina, Baranowicze, ul. Markowa“, 
stała karta do kina „Teatr Apollo“, rzeźbione wieczko: 
„Kozielsk“, medalik z łańc.

AM 825. — kapitan, 5 figurek — (słonie).
WO 830 str. 20. — list od żony, zaczynający się od 

słów: „Kochany Władku! ....“ (w tekście listu adres: 
Teodozja Schneider, Warszawa, ul. Sowia 3/81).

AM 831. — WO 831 str. 11. — w mundurze, koper-
ta ze stemplem: Piotrków 3.1.40.

AM 896 — WO 878 str. 12. — podporucznik, te-
legram od pani Wrablowska (wzgl. od Wróblewskiej), 
2 listy.

AM 903. — WO 883 str. 12. — podporucznik, pu-
gilares z monogramem, fotografia z dedykacją: „Ko-
chanemu Koledze — Władek — Kozielsk 7.12.39“.

AM 906 — WO 886 str. 12. — w mundurze, ob-
rączka ślubna 8.8.33, notatnik.
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AM 918. — kapitan, odcinki pocztowe ze stem-
plem: Bochnia 5.5.39, notatnik.

AM 908. — WO 887 str. 12. — podporucznik, wy-
blakła fotografia z dedykacją: „Dubno — 5.7. — Tęsk-
nię — Marysia“ („Toskoar — Marysa“).

AM 925. — puste metalowe pudełko na papierosy 
z napisem Wasilewska Antonina, Kopryń, Polna 31. — 
Kobryń (WO 896 str. 12)

AM 926. — podporucznik, 4 kwity z adresem: ul. 
Emil Plazer 101, lusterko kieszonkowe.

WO 933 str. 13. — kapitan, papierośnica z grawu-
rą: „Lida“, wyblakła fotografia, moneta pamiątkowa 
z datą 1813-1913, medalion na łańcuszku.

AM 937. — w mundurze, notatnik z adresami, pugila-
res z monogramem E.P., pilniczek do poznakci, talizman.

WO 937 str. 19. — los Nr 29397 — 3-ciej klasy Lo-
terii Państw. z roku 1939 nabyty w kolekturze Langiera 
w Warszawie, ul. Marszałkowska 121.

WO 980 str. 20. — podporucznik, 2 medaliki, 4 re-
cepty z nazwiskiem Leonard Silewicz.

AM 989. — WO 939 str. 13. — w mundurze, los lo-
teryjny Nr 8782 z kolektury Wolańskiego w Warszawie, 
odcinek poczt. ze stemplem 3.9.39 na nazwisko Jadwiga 
Augustynowicz, Warszawa, kartka z adresem: Jania......, 
Warszawa, Podwale 20 m. 7, karta szczep 1718.

AM 1022. — w mundurze, 15 rubli w złocie, 3 małe 
złote monety arabskie, rosyjska pamiątkowa moneta 
300-lecia domu Romanowych, 2 polskie monety pamiąt-
kowe.

AM 1029. — podporucznik, list z 3.10.39, gazeta 
z 12.2., (medalik z łańc.)

AM 1034. — podporucznik, odcinki poczt. na na-
zwisko Baranowska Teodoria, papierośnica, notatnik.

AM 1045. — WO 965 str. 13. — kapitan, recepta 
z firmą Apteki Szcześniewski A., Krasnystaw, tel 47, 
wyblakła fotografia z adresem: Warszawa, inż. Mzak 
(Mazak), Saska Kępa, ul. Walecznych 46.

AM 1047. — kapitan, notatnik, polska gazeta z 1.4.40.
WO 1047 str. 45. — kapitan, adres na kartce wśród 

notatek: Szulczyński, Poznań — Nowe Miasto, Koenig-
splatz 3.

AM 1055. — WO 970 str. 13. — w mundurze, wy-
blakła fotografia z dedykacją: ,,Mojej kochanej Marii 
z czasów młodości“.

AM 1075. — WO 981 str. 14. — podporucznik, 
srebrna papierośnica z monogramem IB. — 9.8.36 (IR. 
— 2.8.36), różne fotografie, odznaka pchor. kaw., drew-
niany krzyżyk.

AM 1091. — WO 989 str. 14., w mundurze, meda-
lion w kształcie serca z napisem: Jance Lucjan 26.6.15.

AM 1097. — WO 994 str. 14. — w mundurze, ....
onek Józef, ur. 3.6.1909 w Wilnie, ofic. ks., s. Bronisła-
wa i Malwiny, karta szczep., 2 pocztówki.

AM 1125. — w mundurze, srebrna papierośnica, 
list: Vroczany, 16.8. ....(?), mały kalend. kieszonkowy.

AM 1159. — kapitan, wizytówka: Zakrzewska Lu-
cyna, papierośnica z monogramem CJ (vide WO 1034 
str. 14. — Ornatowski Stanisław, ppor.).

AM 1175 — WO 1045 str. 15 — porucznik, recepta 
dla p. Budzyński, różne zapisane kartki, część pocz-
tówki, 4 medaliki, karta szczep. 3114.

AM 1180 — WO 1050 str. 15. — w mundurze, 
koperta z nadawcą: Porawa Helena, majątek Kursz-
tyn pod Tczewem, złoty ząb (wzgl. Prozwa(?), maj. 
Bursztyn).

AM 1188. — w mundurze ,pocztówka z nazwi-
skiem: Leszys Jerzy, fotografie.

AM 1249. — WO 1100 str. 15. — podpułkownik, 
wizytówka z nazwiskiem Bogdziewiczowa Eugenia, 
notatnik z adresami, karta szczepienia.

AM 1262. — list z Strasburga z daty 16.1.40, recep-
ta dra Bardacha z Krynicy (tel. 369) z daty 18.2.937,  
2 medaliki.

AM 1264. — WO 1106 str. 16. — w mundurze, list, 
część koperty z nadawcą: Idaszewski, Schrimm, War-
thegau, ul. Wartheufer 1.

AM 1281. — podporucznik, kartka z nazwiskiem 
por. Warke — „Proszę dla por. Warke przynieść jedną 
porcję z kuchni“ — 28.10.39“, notatnik.

AM 1349. — WO 1349 str. 17. — w mundurze, pa-
pierośnica z grawurą: 28.9.39 — Tarnograd“, cygar-
niczka z wyciętym: „Kozielsk — 1940 — AP.“, me-
dalik.

AM 1370. — WO 1370 str. 17. — podporucznik, list 
z Rawicza z 30.1.40. podpis: Piasecki Czesław (wzgl. 
Ila..eski (?) Czesław).

AM 1423. — WO 1423 str. 18. — podporucznik, 
część koperty, imię Edward, syn Feliksa, obrazek 
Dzieciątka Jezus, 2 zapisane kartki.

AM 1425. — WO 1425 str. 18. — podporucznik, 
karta szczep. 761, rzeźbione wieczko, kartka z adre-
sem: Helena Kieszkowska, Warszawa, ul. Marii Ko-
nopnickiej 5 m. 2 (tel. 869-20).

AM 1430. — WO str. 18. — porucznik, plakieta 
z napisem: ,,Bartkowi — Jasiek, Kraków, 24.8.39“.

AM 1436. WO — str. 18. — podporucznik, wyblakła 
fotografia z napisem: Malerzyk (wzgl. „Amlerzy“ (?)), 
plakieta z napisem: „Z okazji awansu na podporucznika 
— Ostrów Mazowiecka 15.10.37“.

AM 1438. — WO str. 18. — w mundurze, list z ad-
resem: Namaculewicz. Warszawa, ul. Szopena 14 m. 
35, plakieta z napisem: „Z racji awansu na podporucz-
nika — Ostrów Mazowiecka — 13.10.38“.

AM 1461. — WO str. 18. — oficer rez. marynarki, 
ppłk.(?).

AIM 1492. — WO str. 19. — w mundurze, 2 legity-
macje, 2 wizytówki, fotografia, notatnik, weksel z na-
zwiskiem Jarecki Zbigniew Jerzy, wystawca: Maria 
Jarecka, Warszawa, ul. Grójecka 68.
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AM 1543. — WO str. 43. — major, list, karta 
szczep. 894, notatnik, ołówek, łańc. z medalikiem, — 
(nazwisko nieczytelne), Adam, mjr, list z Grodna.

AM 1561. — WO str. 44. — w mundurze, list 
z nadawcą: Tywalczak, Blaszki, pow. Kalisz, woj. 
Łódzkie, 2 medaliki na łańc., 2 listy.

AM 1572. — WO str. 44. — w mundurze, nieczy-
telny dowód tożs. pojazdu mechan. Nr 59473, pra-
wo jazdy, mały ryngraf z Matką Boską i napisem: 
„W dowód wdzięczności i pamięci ofiaruje S. Rusar“, 
różaniec.

AM 1600. WO str. 20. — w mundurze, kartka 
w jęz. rosyjskim z nazwiskiem Gajewski Wiktor, zega-
rek kiesz., plakieta z Matką Boską (pamiątka z Czę-
stochowy).

AM 1606. — WO str. 21. — w mundurze, 2 części 
napisu na paczce z adresem i nadawcą — adres: Fran-
ciszek syn Jana, Kozielsk, nadawca: Osterode, pow. 
Poznań, różaniec, 2 różne spinki, łańc z medalikiem, 
(wzgl. Osterode — Poznański Franciszek, syn Jana).

AM 1619. — WO str. 21. — w mundurze, karta 
szczep. 1692, 2 medaliki, kartka z adresem: Motyl Jó-
zef, Poznań, ul. Polna 28 m. 4.

AM 1651. — w mundurze, rosyjska gazeta w języku 
polskim z 27. marca 1940, rosyjska gazeta z 1. kwietnia 
1940.

AM 1685. — WO str. 22. — mundurze, karta 
szczep. 3196, list od żony, wiersz podpisany przez płk. 
Hałacińskiego, karykatury ołówkowe z napisem „Ko-
zielsk — marzec 1940“, 2 medaliki.

AM 1699. — WO str. 23. — w mundurze, wizy-
tówka na nazwisko: Wodzinowska Irka, ks. do modl., 
medalik z łańc., druga wizytówka z adresem Puławy 
— Rolna, Rynek.

AM 1708. — WO str. 23. — w mundurze, wyblakłe 
fotografie dwie z napisami: 1) „Niech Cię Bóg strzeże 
— kochająca Cię Stacha“, 2) „Kochanemu Rodzicowi 
pamiątka pobytu Toruń 8... — kochający Lolek“, me-
dalik z łańc.

AM 1719 — WO str. 23. — podporucznik, foto-
grafie, pocztówka, wieczne pióro, wyblakła foto-
grafia z napisem: „Irena i Leonard Stajmanowie — 
26.12.38“.

AM 1756. — WO str. 24. — w mundurze, karta 
szczep., kwit poczt., wizytówka na nazwisko: Oezono-
mides Ernst, Dresden A. 19, Augsburgerstr. 57., (wzgl. 
Jean Oeconomides).

AM 1838. — WO str. 26. — w mundurze, list czę-
ściowo nieczytelny, z daty 9.1.40., rozpoczynający się 
od słów: „Kochany Juleczku!... — w dalszej treści:.... 
„mimo że ja do Sobkowa wróciłam po trzech dniach......, 
— dalej: ..... „Garnisiewicz nie uciekał, Kałuczyński jest 
na Węgrzech .....“, notatnik z zapiskami.

AM 1860. — WO str. 27. — w mundurze, wizytów-
ka: dr med. Witold Kępiński (wzgl. Kempiński), War-

szawa, Senatorska 24, wizytówka: Stefania i Stanisław 
Gutowscy, fotografie, karta szczep.

AM 1861. — WO str. 27. — major, pocztówka 
z nadawcą: Z. Lalocka (wzgl. Z. Łotocka), Warszawa 32, 
ul. Gdańska 2 m. 25, list.

AM 1867. — WO str. 27. — w mundurze, kalen-
darz-notatnik, kartka z adresem: Toruń, Wielkie Gar-
bary Nr 17 m. 1.

AM 1936. — WO str. 28. — cywilny, list z Krako-
wa z 28.12. 39, podpisany: Wera z dziećmi, szkaplerz 
i medalik.

AM 1979. — WO str. 29. — major, leg. ofic. 
MSWojsk., (nieczytelna), kartka z zapiskami, list 
z Gniezna datowany 21./?, 1939: „Drogi nasz Bolku!“.

AM 1980. — kapitan, medalik z łańc., pierścionek 
na pamiątkę 15-lecia ślubu, notatnik.

AM 2005. — WO str. 30. — w mundurze, kartka 
z adresem: Wanda Wiesylowna (wzgl. Wirszyłowa), 
Warszawa, Saska Kęka, ul. Walecznych 25 m. 9.

AM 2016. — WO str. 30. — w mundurze, zniszczo-
ne fotografie z podobizną kobiety, z napisem: „Niech 
Cię Bóg ma w Swojej Opiece“, dwie wizytówki: 1) Ste-
fan Popowicz, sędzia śledczy, Warszawa pl. Henkla 4/2, 
tel. 126.532, 2) Józef Spalony.

AM 2056. — WO str. 32. — w mundurze, notatnik, 
fotografie, rysunek-projekt ubikacji do sali w Sanikowi-
cach z nieczytelnym podpisem, a dalej adres: Poznań, 
ul. Krzyżowa 3.

AM 2093. — WO str. 32. — cywilny, 2 kwity 
poczt., odcinek pocztowy z nadawcą: Kamila Dorn, 
Ostrong, Zach. Ukraina.

AM 2142. — WO str. 33. — podporucznik, no-
tes, listy, miniaturka św. Antoniego, srebrne votum 
w kształcie serca, karta szczep.

AIM 2147. — WO str. 34. — porucznik, list, ra-
chunek dla KOP. w Ostrogu za wiązankę róż na 10 zł. 
z datą 30.8.39.

AM 2187. — WO str. 34. — w mundurze, kwit na 
500 zł. z nazwiskiem Garbniak.

AIM 2192. — WO str. 35. — cywilny, chusteczka 
z monogramem haftowanym MJ.

AM 2197. — WO str. 35. — w mundurze, portmo-
netka z monogramem SS.

AM 2215. — WO str. 35. — kapitan, 2 kwity na na-
zwisko Bułhard, rachunek z 1.9.39 sklepu farb J. Wierz-
chicka, Wilno, Świętojańska 1, dla 1. Komp.

AM 2217. — WO str. 35. — w mundurze, medal 
cywilny francuski, kalendarzyk z notatką: Nr tel. He-
nia Frankowskiego 65-58, kartka z adresami, między 
innymi: Michał Nakiel, Lublin, .... Nr 3/5, medalik.

AM 2284. — WO str 37. — w mundurze, list z dnia 
23.1.40 treści: „Zbichurka najdroższy! Nareszcie z li-
stu do proboszcza mamy trochę wiadomości o Tobie“, 
— dalej: ... „Mieszkamy w Nowym Dworze, w daw-
nym mieszkaniu Kuberów nad piekarnią (ul. Przyry-
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nek 9/10), — podpisy: Gromadka-Bronka, Hania, Witek, 
Zbyszek“, modlitewnik z notatkami.

AM 2302. — WO str. 37. — w mundurze, wizy-
tówka z nazwiskiem: Dorok Firlej-Bieleńska (wzgl. 
Dorota Firlej, Bielańska(?), nieczytelna karta szczep. 
w Kozielsku.

AM 2324. — WO str. 38. — w mundurze, kartka 
z adresami: 1) Stanisław Pogorzelski, wieś Kwiatkó-
wek, poczta Kampinów, pow. Sochaczew, woj. War-
szawskie, zięć por. Zielankiewicz, 2) H. Babińska, 
Warszawa, ul. Marszałkowska 110/2, — kalendarzyk.

AM 2334. — WO str. 38. — kapitan, fotografia 
familijna (kobieta z dzieckiem), plakieta z napisem: 
„Oficerowi 8. DAPL“, kartki z notatnika.

AM 2340. — WO str. 39. — w mundurze, karta 
szczep., 2 podkówki z dewizki do zegarka, proporczyk 
emaliowany.

AM 2341. — WO str. 39. — w mundurze, zastępczy 
bilon na 1 zł. wydany przez Spółdzielnię 13. Dyw. Ar-
tyl. Konnej, Kamionka Strum.

AM 2373. — WO str. 39. — w mundurze, notatnik 
— w nim kartka z nazwiskiem: ppor. Władysław Kra-
cjuk (Kracink).

AM 2384. — WO str. 40. — w mundurze, wizy-
tówka z nazwiskiem Bogdan Sobiesiński, notatnik, list 
z 16.1.40 z Witaszyc, zaczynający się od słów: „Talecz-
ku kochany!...“.

AM 2390. — WO str. 40. — podporucznik, dwie 
wizytówki: 1) Kazimierz Zapołowski, 2) Antoni Kor-
necki, fotografia, medalik, karta szczep.

AM 2392. — WO str. 40. — w mundurze, ręcznie 
wykonana mapa, kalendarzyk własnej roboty zapisany 
do 23. kwietnia 1940.

AM 2424. — WO str. 41. — podporucznik, gwiz-
dek w formie trupiej główki na łańcuszku.

AM 2427. — WO str. 41. — .........chlewicz Jan, 
w mundurze, oficer rezerwy, leg. urzędn., (p. o. kier. 
Publ. Szkoły Powsz. w Głowczynie, gm. Błędów, pow. 
Grójec — notatka ołówkiem na odwrotnej stronie foto-
grafii z legitymacji).

AM 2439. — WO str. 41. — porucznik, wizytówka 
z nazwiskiem: Kosmalski Zdzisław, porucznik, (patrz: 
Kosmalski Z. — AM (WO) 2105).

AM 2444. — WO str. 41. — w mundurze, karta 
szczep. recepis poczt. na nazwisko: Stefana Sachare-
wicza (adres nieczyt.).

AM 2463. — WO str. 42. — w mundurze, 23 po-
łówek znaków rozpoznawczych poległych w okresie 
działań wojennych we wrześniu lub paźdz. 1939 żoł-
nierzy ,wzgl. zmarłych w obozie sowieckim. Nazwiska 
podane przez prasę.

AM 2476, — WO str. 42. — w mundurze, 3 pocz-
tówki, gazeta sowiecka z 23. kwietnia 1940 r.

AM 2492. — WO str. 42. — w mundurze, list 
z nadawcą: Krystkowa (Kzystkowa) z Dębicy, ul. Świę-
tosławy, woj. Krakowskie.

AM 2509. — WO str. 45. — w mundurze, kwit 
poczt. z nazwiskiem: Emilia Wałkowska, Równe, 
Gruntowa 13.

AM 2544. — WO str. 46. — 2 wizytówki z nazwi-
skiem: Zeman Rudolf, 1 zaświadczenie — (patrz Ze-
man R. — AM 3362).

AM 2547. — WO str. 46. — major, odznaka, pla-
kieta, 2 fotografie, miniaturka świętego z wyrytą datą 
4.3. 1888.

AM 2608. — WO str. 47. — w mundurze, 3 listy 
z Białegostoku, jeden z daty 18.1.40, zaczynający się: 
„Kochany Felu!... (w tekście wspomniane imiona: Staś, 
Leszek), podpis: Maria, — drugi z 12.12.39, zaczynający 
się: „Kochany Tatusiu!, — wizytówki na nazwisko: Szcze-
pan Cerekwicki. (patrz Drzewicki Stefan — (AM 3387).

AM 2626. — WO str. 48. — podporucznik, papie-
rośnica srebrna z monagramem KF i dedykacją wyrytą 
wewnątrz: „W dniu Imienin — współpracownicy — 
29.1.1929“, odznaka.

AM 2636. — WO str. 48. — w mundurze, różne 
zapiski, pocztówka, fotografia z dedykacją:. „Skłoń 
Swą główkę...(?) ja ku Tobie się nachylę, Szepnę tylko: 
kochasz Duszko, I nic więcej, tylko tyle“.

AM 2661. — WO str. 49. — porucznik, leg. szkolna 
8170, karta szczep. 54, odcinek poczt. z nazwiskiem 
Maria Sobszukowa (Sobczukowa), przepustka wydana 
w Warszawie 29.3. 1939 r.

AM 2784. — WO str. 51. — cywilny, 2 listy z niem. 
obozu jeńców z podanym adresem: Germania, Fr. 
Kozl., Nr 1751 — Stalag II.c. IX/19 (Kozł).

AM 2790. — WO str. 51. — podporucznik, duży 
metalowy monogram SH, krzyżyk z łańc.

AM 2803. — WO str. 52. — podporucznik, 2 wizy-
tówki na nazwisko: 1) Kowalski Kazimierz mgr. farm., 
2) Ringiel Paweł — adwokat.

AM 2815. —WO str. 52. — porucznik, monogram 
KK, proporczyk ułański czarno-czerwony.

AM 2826. — WO str. 52. — kapitan, 2 listy w jęz. 
niem., prawdopodobnie z Poznania, zaczynające się: 
„Kochany Marianie!..., kończące się: „..pozdrawiamy 
Cię—Marta i dzieci“,— lista z nazwiskami z Kozielska, 
2 rysunki ołówkowe, medalik, monogram JM.

AM 2834. — WO str. 53. — w mundurze, list wnucz-
ki do dziadka z podpisem: Dzidusia, kalend. kiesz.

AM 2838. — WO str. 53. — w mundurze, koperta 
z listu z nieczytelnym nazwiskiem, kończącym się na 
....ałłowa, Zamość, woj. Lubelskie i do Leopolda Li....
ner w Brodach.

AM 2867. — WO str. 54. — w mundurze, list z Sie-
dlec z 27.12 39, zaczynający się: „Kochany Mieciu!“.

AM 2890. — WO str. 51. — w mundurze, medalik, 
telegram w jęz. ros. treści: „Zdrowa mieszkam Szar-
kowszczyzna. — Bądź spokojny — Maria“.

AM 2895. — WO str. 51. — w mundurze, list za-
stawny Nr 364570 Warsz. Twa Pożyczk. oddział w Ło-
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dzi z dnia 26.5.39 na złotą branzoletkę 17 g. próby 
3 — na 55 zł., leg. ofic. rez., 2 odznaki wojskowe, list.

AM 2966. — cywilny, obrączka ślubna z literami 
Marysia 1937, medalik.

AM 2977. — w mundurze, odcinek poczt. z nazwi-
skiem Kalina Gajewska, Święciany, ul. Nowa 9.

AM 3072. — 3 pocztówki z nadawcą: Solska Hali-
na, Rembertów, ul. 11. Listopada.

AM 3249. — podporucznik, wizytówka z nazwi-
skiem: Karof Zofia stud. UJ. (na odwrocie adresy).

AM 3279. — porucznik, recepta z nadrukiem: Dr 
med. Żera Edmund, Warszawa, ul. św. Barbary 6, łań-
cuszek z krzyżykiem.

AM 3294. — porucznik, list z Łodzi z 24.1.40: 
„Kochany Jurku!“, krzyżyk.

AM 3302. — w mundurze, list z Poznania: „Kocha-
ny Poldziu!...“ (Podziu), pocztówki — z podpisem: 
„Maria“.

AM 3329. — porucznik, list z Warszawy z 5.1.40 — 
z podpisem: „Twoja Wiosna“,

AM 3361. — w mundurze, pocztówki z nadawcą: 
Stefania Rozdowska, Wilno, ul. Kawaleryjska 31 m. 1.

AM 3409. — w mundurze, recepta in blanco z na-
główkiem: Bromberg S. dr med.. Lublin, ul. Krakowska, 
wizytówka z nazwiskiem: Rubniewska, Warszawa, ul. 
Gorczewska, karta szczepienia.

AM 3473. — kapitan, dwa rachunki na nazwisko 
Jasiuwka Franciszek.

AM 3656. — .....oguski Henryk, syn Eugeniusza, 
ppor., list z nadawcą: Rosińska Krystyna, pow, Opa-
tów, gm. Podga- jsze, 2 odznaki pułkowe.

AM 3724. — w mundurze, kartka z adresem: 
Kwiatkowska Maria, Rembertów, ul. Okoniewska 22 
m. 9, 1 zapisana kartka, plakieta.

AM 3846. — podchorąży (chorąży) — pocztów-
ka z nadawcą: Gąsowski Władysław, Tomaszów Lu-
belski, ul. Wyspiańskiego 16, medalik, łańcuszek do 
zegarka.

AM 3851. — Kul..... Adam, Toruń, ul. Romana 
Dmowskiego 23, cywilny — fotografia, notatnik.

AM 3857. — w mundurze, kwit ubezp. od ognia na 
nazwisko Maria Teofila Guwacka, 2 kwity pocztowe, 
recepta, medalik z łańc.

AM 3895. — w mundurze, pocztówki z nadawcą 
Bronisława Adamkowa, list.

AM 4008. — w mundurze, list z Warszawy z 6.3.40: 
„Kochany Leszku!“ — z podpisem: Aleksander Bur-
chart.

AM 4055. — porucznik, kartka z adresem: Dzie-
dzicka Helena. 

AM 4120. — Józef, kapitan, Liebenau, ul. Zamko-
wa 6, życiorys w jęz. niemieckim, 3 listy

C Z E Ś Ć  D R U G A
O B Ó Z  W  O S T A S Z K O W I E

(Nazwiska zestawione na podstawie Listy Zaginio-
nych Jeńców z obozów rosyjskich Kozielsk, Ostasz-
ków i Starobielsk, sporządzonej przez Biuro Opieki 
nad Rodzinami Wojskowymi Dowództwa Polskich Sił 
Zbrojnych w ZSRR., uzupełnionej dodatkowym Spi-
sem Biura Pomocy Rodzinom Wojskowym Dowódz-
twa Wojsk Polskich na Środkowym Wschodzie).

Adamczyk......, sierż. Pol. Państw.
Adamczyk Józef, post. P.P., ur. 1913 
Adamkowski Zygmunt, kom. P.P., ur. 1897 
Adamowicz Stanisław, post. P.P.
Adamski Wincenty, ur. 1907 (1908?)
Aftowicz Roman, kpt. P.P.
Aksman......, ppor. P.P.
Aleksandrow Edmund, policjant, ur. 1914 
Alencynowicz Franciszek, ppor. rez. piech., ur. 1906 
Ambicki Franciszek, plut. P.P.
Ambroziński Bronisław, post. P.P.
Ameljaniuk Mikołaj, kapral P.P.
Amszej Antoni, sierżant. P.P.
Andrzejaczek Kazimierz, post. P.P.
Ankianiec Roman, policjant, ur. 1913, syn Piotra 

i Bronisławy, N. święciany
Antosik Jakub, sierż. P.P., ur. 27.6.92, s. Józefa 

i Marianny 
Apatto......, sierż. P.P
Apoznański Władysław, st. post. P.P., ur. 1896 
Arabski Jan, plut. P.P.

(Ciąg dalszy nastąpi).

Objaśnienia znaków, oznaczających źródła:
AM. — «Amtliches Material zum Massenmord von Katyń» 

(Urzędowy wykaz niemiecki) z cyfrą, oznaczającą poz. rej. zwłok.
WO. — Wykaz ofiar — członków b. Armii Polskiej, zamordo-

wanych przez bolszewików w Katyniu (sporządzony przez Polaków 
obecnych przy ekshumacji zwłok w Katyniu) z cyfrą oznaczającą 
poz. rej. zwłok, względnie ze stronicą wykazu tego.

LZ. — Lista zaginionych jeńców z obozów rosyjskich (spo-
rządzona przez Biuro Opieki nad Rodzinami Wojsk. D-twa Pol-
skich Sił Zbr. w ZSRR., względnie przez Biuro Pomocy Rodzinom 
Wojsk. D-twa Wojsk Polskich na Sr. Wschodzie) z literą oznaczają-
cą obóz, w którym dany jeniec miał przebywać: K. — Kozielsk, O. 
— Ostaszków, S. — Starobielsk. Są informacje, wedle których dany 
jeniec był kolejno w dwóch wzgl. trzech obozach.

RO. 32 — Rocznik Oficerski Biura Pers. MSWojsk. — wyd. 
Warszawa 1932.

ROR. 34 — Rocznik Oficerski Rezerwy Biura Pers. MSWojsk. 
— wyd. Warszawa 1934 r.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1949, nr 14  
z 2 kwietnia, s. 3-4.
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Arciszewski Jan, sierż. P.P.
Arendarczyk......, st. sierż.
Atlasik Wojciech, post. P.P., ur. 1887 
Aubrecht Wacław, ur. 1894 
Augustyniak Franciszek, kapral P.P., ur. 1894 
Baczyński Stanisław, plut. P.P., ur. 1904, Bielska 

Wola, pow. Sarny
Badarycz Tadeusz, st. przod. P.P., 1897, dnia 19.9.39 

aresztowany w Stanisławowie, dnia 27.4.40 wywiezio-
ny z obozu 

Bagiński Jan, sierż., 1902, s. Bolesława 
Bajwoluk Paweł 
Bakman Bronisław 
Bala Kazimierz, kpt. P.P., Kowel 
Balcer Jan, por. P.P. (1905)
Banach Alojzy, post. P.P.
Baran Andrzej, 1903 
Barczewski Edward, policjant, 1906 
Bargieł Romuald, kpt. P.P., 1898 
Barszyński Jan, st. sierż., P.P.
Barteczka......, st. post. P.P., Markowce, pow. Tłu-

macz, woj. Stanisławów
Bartek Franciszek, kapral. P.P.
Bartosik Albin, 1884 
Baryga Ludwik, 1916
Batkowski......, plut. P.P.
Batorski Jan, 1893, s. Leona i Marii, Wieliczka 
Bąk Józef, kapral P.P.
Bąk Wojciech, plut, P.P.
Bednarski Stanisław, 1896
Bednarz Piotr, st. post. P.P., syn Jana
Bełch Julian, post. P.P.
Bełdowski Józef, (Bełtowski), por., 1888 
Bendkowski Jan, funkc. P.P., 1914 
Berkowski Michał, st. post. P.P.
Berleczka......, post. P.P.
Bernacki Bolesław, 1895, s. Walentego
Bernhardt Edmund, strażn. więz. (przod.), 1896, 

s. Wawrzyńca
Bernyciak Andrzej, Pol. Państw., 1909, Sarny 
Berski Ludwik, st. post. P.P.
Betiuk......, kapral P.P.
Bezek......, post. P.P.
Beznosik Borys, plut.
Bezwiński Leopold
Białecki Józef, Pol. Państw., 1912, s. Stanisława 

i Rozalii 

Białkowski Jan, 1892
Biardzki Franciszek, 1901, s. Michała i Scholastyki
Bibiłło......, por. P.P.
Bidziński Franciszek, st. post. P.P.
Biechoński Jerzy, mjr P.P.
Bielak Jan, post. P.P.
Bielecki Jan, przod. P.P.
Bielski Bolesław, post. P.P., Bilcze Złote, pow. 

Borszczów 
Bielsko Andrzej, plut. P.P.
Bieńkowski Józef, 1900 
Bieńkowski Władysław, plut. P.P.
Bilot Jan,
Błaszczuk Aleksander,
Błoński Jan,
Bogdanow......, sierż,
Bogunowicz Antoni, przod. P.P.
Bogusz Mieczysław, kapral 
Boguszewski Wacław,
Bohdanowicz Stanisław, podoficer P.P., 1892, Sejny 
Bojanowski Stanisław, post. P.P., 1912, Ciechanów 
Bojarski Władysław, 1898
Bomba......, plut. P.P.
Bomski Julian, przod. P.P., 1900
Borkiewicz Feliks, przod. P.P., 1898, s. Antoniego 

i Heleny, Kalisz
Borkowski......, plut. P.P.
Borowski......, kpt. P.P.
Borysewicz Zygmunt, plut. żand., 1914
Borysiewicz......, sierż. P.P.
Borzym Józef, (Bożym) 1906.
Boehm......, kapral
Brajbisz Michał 
Branicki Seweryn, plut. P.P.
Braun......, st. sierż. P.P.
Broda Jan, por. P.P.
Bross Juliusz Zbigniew, mjr aud., mr.
Brycki Stanisław, st. post. P.P.
Brydak......, Pol. Państw.
Bryl Wojciech, st. post. P.P.
Bryzgalski Edmund, st. post. P.P.
Brzezicki Michał, przod. P.P.
Brzozowski......, kpt. P.P.
Brzozowski Edward, s. Bolesława i Katarzyny 

Brzozowski Józef, st. post. P.P., Bogumił 
Buczkowski Jan, st. post. P.P.
Buczyński Józef, kapral P.P.
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Budkiewicz Jan, st. post. P.P.
Bugno......, kpt. P.P.
Bukry Stanisław, kapral P.P.
Bulski......, plut. P.P.
Burchardt Wacław, por. piech.
Burzyński Piotr, st. post. P.P.
Bydliński Aleksander, chorąży K.O.P., ur. 1896
Całniecki......, kpt. Str. Gran.
Chabrowski......, st. post. P.P,
Charasiński Tadeusz, plut. piech.
Chełmecki Tadeusz, kpt.
Chełmicki Józef, 1911
Chodoń Jan, przod. P.P., 1897
Choiński Franciszek
Chojan Władysław, policjant, 1894, Cmachowo, 

pow. Szamotuły
Chomankowski Bolesław, plut. P.P
Chruszczewski......, kapral P.P.
Chuba Antoni, kapral P.P., 1915, s. Jana i Marianny, 

Poznań
Chudzik......, plut. P.P.
Chwiała......, plut. P.P.
Chwiedźko Antoni, st. sierż. P.P.
Chybiński......, sierż. P.P.
Cichoń......, por. P.P.
Cichura Władysław, funkc. P.P., 1897,
Cieplak......, kapral P.P.
Cioch......, kapral P.P.
Ciołko Wilhelm, policjant, 1912, s. Józefa i Józefy, 

Lwów 
Coller Józef, post. P.P., Kowel Cupial Jan, (Cupiar)
Cwakliński Bolesław, por., 1906, z Dobromila 
Cygan Michał, kom. P.P.
Czachla Tomasz, policjant, lat 58, syn Marcina, 

Podwołoczyska 
Czadek Konstanty, por. P.P.
Czapczyk......, plut. P.P.
Czarnecki Marian, kapral P.P.
Czarnocki Stanisław, str. więz. w grudniu 1939 

wraz z kilkoma innymi.
Czarski Władysław 
Czeczot Stanisław 
Czerbniak......, ppor. lek.
Czerepiński Edward, sierż. P.P.
Czermański Roman, st. post. P.P.
Czerniak Jan, st. post. P.P.
Czerwiński Eugeniusz, emeryt Pol. Państw.
Czub Jan, sierż. P.P.
Czuryk Józef, urzędnik wojsk., Stanisławów
Czuryk Józef, plut. pchor., 1918, s. Kazimierza i Ja-

niny
Czuryk Kazimierz, post. P.P.
Czyż Franciszek, kapral rez., 1896, Puzieniewicze 
Ćwirko Florian, plut. P.P.
Dajczak Tomasz, st. post. P.P.

Dakowski Kazimierz, str. więz., lat 33, Wilejka 
Dańczuk Władysław, komisarz P.P., 1888, s. Jana 

i Katarzyny, Złoczów
Daszkiewicz Tadeusz, lat 47, syn Leona 
Dawizłowski Piotr
Dąbrowiecki Józef, st. post. P.P., lat 54, Stołpce, 

woj. Nowogródzkie
Dąbrowski Jan, st. post. P.P., 1906, Śniatyń 
Dąbrowski Stanisław, plut. KOP., 1905, Brasław, 

pow. Wilejka
Dedusiak Borysław, por. lek.
Dekert Karol, post. P.P., 1889, Horodenka 
Delimata Władysław, por.
Denika Józef, st. post. P.P., 1903, Śniatyn
Dereczyk......, plut. P.P.
Dęderski Stanisław, st. post. P.P., 1901, Śniatyn 
Didluch......, ppor. P.P.
Dobrodziej......, st. sierż. P.P.
Dobrowolski Antoni, sierż. P.P.
Doczkał Karol, mjr Str. Gran., z Bydgoszczy 
Dołała Józef, funkc. P.P.
Domagała Władysław, kapral P.P.
Domański Aleksander, mjr P.P.
Domański Antoni Stanisław, plut., Pińsk 
Domański Kazimierz, kapral P.P.
Domański Seweryn Łukasz, policjant, 1908, s. 

Stanisława i Teofili, Chojnów
Drecki Kazimierz, ppor., s. Józefa i Stefanii, Łącz-

ność, Lublin 
Droner Józef, sierż. P.P.
Drozdowski Marian, por. P.P.
Druszcz Leon, st. przod. P.P.
Drzeń Józef, plut. P.P.
Dubiel Aleksander
Duch-Dupiewski Ludwik, komisarz P.P.
Duchoń......, plut. sł. st.
Dybkowski......, plut. P.P.
Dydusiak......, cywilny
Dyduszak Leon,
Dynysiewicz Bronisław, st. przod. P.P., 1900, s. Jó-

zefa i Józefy 
Dyr Edmund, mjr P.P.
Dziuba......, kapral
Dzwonkowski Kazimierz, syn Ludwika 
Eitnerk Kazimierz
Ekeun......, plut. P.P.
Ekiert Józef, cywilny, urzędnik P.P.
Erenfejcht Jerzy, Pol. Państw., 1912
Faber......, kapral P.P.
Faliński Leon, Pol. Państw.
Fedyna Filip, komendant Post. Pol. Państw.
Feifer Marian, Pol. Państw.
Felsenhart-Skalski Janusz, mjr P.P.
Fetliński Feliks, kpt. art.
Fijałkowski Józef, Pol. Państw., 1892
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Fijołek......, kapral P.P.
Filipek......, kapral P.P.
Firlej Franciszek, sierż. P.P.
Flisek Józef, post. P.P.
Frąckiewicz......, 1904
Frąckowiak Jan, K.O.P.
Frączek Józef, sierż. P.P.
Frella......, kapral P.P.
Fronczek Stanisław, policjant, 1895, s. Juliana 

i Marianny 
Frydrychowski Juliusz, por. P.P.
Frysch Józef, 1899
Fuchs Henryk, st. przod. P.P.
Fudel Józef, st. post. P.P.
Fuks Karol, ppłk. P.P.
Furmankiewicz......, st. sierż.
Furtak Antoni, Pol. Państw., 1897, s. Ignacego 

i Wiktorii 
Gaca Leon
Gadziński......, plut. P.P.
Gadziński Stanisław, s. Józefa
Gaik......, post. P.P.
Gajewski Kazimierz, mjr 
Gałązka Otton
Gałka Zygmunt, kpt. P.P., 1896, Kielce
Gałosz Jan, 1897
Gan Franciszek, policjant
Garbuła Franciszek, 1889, Majdan
Garsucz......, kpt. P.P.
Gaudzik Zbigniew, 1909
Gawenda......, plut. P.P.
Gawroński Leon, funkc. P.P.
Gawurski Stefan, por. P.P.
Gąska Józef, plut. P.P.
Gątowski Franciszek, st. post. P.P.
Gelarek Józef
Geritz Bohdan Antoni, 1917, s. Teodora i Marii, 

stud. Polit.
Glapiak......, sierż. P.P.
Gliklich......, kpt. P.P.
Glojc......, kapral P.P.
Głaszczak Antoni, st. post. P.P.
Głogowski Walenty, Pol. Państw., 1883 
Głowacki Władysław, post. P.P.
Głowacz Aleksander, kom. P.P., 1894 
Głowacz Jan, podkom. P.P.
Główka Józef, plut. P.P.
Gniazdowski Jan, oficer P.P., 42 lat, s. Ludwika 

i Wandy 
Gocławski Wacław, mjr P.P.
Goliszewski Władysław, Pol. Państw.
Gołąb Józef, przod. P.P.
Gonsior Michał, st. post. P.P., 1895, Opole 
Gorczyński Michał, Pol. Państw.
Gorczyński Wiktor, ppłk. P.P.

Gosz Jan, st. post. P.P.
Gościniak Tomasz 
Gozelik Jan, sierż. P.P.
Góreczny......, sierż. P.P.
Górny Józef, kapral P.P.
Górowski Jan, kpt.
Grabde Jan, sierż. P.P.
Grabka Feliks, post. P.P., 1906 Grabowski......, 

plut. P.P.
Grabowski Marek, por. lek., 1898, s. Jana i Janiny, 

z Kalisza 
Grabowski Włodzimierz, mjr piech.
Gracz Franciszek, st. przod. P.P.
Grimm Alojzy, mjr P.P., szef wyszkolenia psów 

policyjnych. 
Grochowski Czesław, przod. P.P., lat 50, s. Anto-

niego i Józefy, Przasznysz
Grodecki Szczepan, plut. P.P.
Gromulski......, kpt. P.P.
Grudewicz Lucjan, Pol. Państw., lat 43
Gruszczyński......, kom. P.P.
Gryc Czesław, Pol. Państw., 1898 
Gryzel Franciszek, funkc. P.P., 1897 
Grzegorzewski Jan, plut. P.P.
Grzybowski Kazimierz, Pol. Państw., 1888 
Guba Aleksander, funkc. P.P., s. Tomasza 

i Agnieszki 
Gwizdak Andrzej, lat 46 
Haja Julian, st. post.
Hajduk Jan, plut. P.P.
Hajduk Leonard, Wydz. Śledczy Pol. Państw.
Hamierski Izydor, st. post. P.P.
Hanpski......, st. sierż. P.P.
Has Karol, plut.
Hasjan Jan, st. post. sł. śledczej 
Hass Władysław, por. P.P.
Hauza Nikodem, 1887 
Hawełka Józef, przod. P.P.
Hawrylak Marcin, st. post. P.P.
Hecht......, kpt.
Heidrych Szczepan
Herlik......, komisarz P.P.
Herling......, kpt. P.P.
Herr Aleksander, kpt. P.P., lat 55 
Hiarkiewicz Alojzy, kapral P.P.
Hiżycki Edward, post. P.P.
Hojna Sylwester, (Hojka), 1905 (1906)
Horba Jan,
Hryniewiecki Ludwik, st. sierż. P.P.
Hudzicki......, sierż. P.P.
Hupert Stanisław, 1913 
Husak Marek
Huszcza Józef, Pol. Państw., Tarnopol
Huszczo Julian, 1895, s. Andrzeja i Marii, KOP. 

Stołpce
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Huebner Karol, sierż. P.P.
Hyk Jan, kapral P.P.
Igielski Tadeusz
Ignatowicz......, kapral P.P.
Irla Stanisław, Pol. Państw., 1891, Bielsko 
Izba......, st. sierż. P.P.
Iżewski Bolesław, ppłk. P.P.
Jabłoński Stanisław
Jach Antoni, 1900
Jackowski Władysław, wachm. żand.
Jadzko Jan, kapral P.P.
Jaksiński Michał, przod. P.P., 1888
Jakubiec......, plut. P.P.
Jakubowski Józef, lat 60 
Jakubowski Stanisław, plut.
Janiak Mamert, plut. P.P.
Janisz......, mjr P.P.
Jankowski Jan, sierż. P.P.
Jankowski Karol, sierż. zawodowy 
Janowski Jan, przod. P.P 
Janusik Stanisław, lat 48 
Jarecki Jan, post. P.P.
Jarka Józef, plut. P.P.
Jarmoliński Zygmunt, kpt.
Jarmuliński Henryk 
Jarmuliński Wacław 
Jarocki Jan, komendant post. P.P.
Jarosz Józef, komisarz P.P., 1890, s. Jakuba i Wik-

torii, Tarnopol
Jarząbek….., st. sierż. P.P.
Jarzyński......, ppor. P.P.
Jasiak......, kpt. P.P.
Jasiński Bronisław, podkomisarz P.P.
Jastrzębski......, kpt. P.P.
Jaworski Józef, sierż. P.P.
Jaworski Kazimierz, sierż. P.P.
Jeczek Ludwik, kapral P.P.
Jeleniewski Zdzisław
Jernach......, plut. P.P.
Jeświec......, kapral P.P.
Jeżewski......, ppłk. P.P., zastępca kmdta Woj. Kmdy 

na Polesiu
Jędrzejczak Antoni, post, P.P., 1890 
Jonczyk......, kapral P.P.
Józefowicz Ludwik, ppor. P.P.
Jóźwiak Jan, plut. P.P.
Jurczak Piotr, kpt. P.P.
Kabaciński Feliks, post. P.P.
Kacprzak......, kapral P.P.
Kaczarowski Stanisław, przod. P.P., 1900, s. Pio-

tra, Białystok 
Kaczmarczyk Stefan, plut. P.P.
Kaczmarek Franciszek, 1897
Kaczor-Kaczorowski Albin, post. P.P., 1896
Kaczorowski Jerzy, mjr P.P.

Kadow......, kapral P.P.
Kaim Stanisław, podoficer P.P., 1902, s. Mikołaja 

i Anny 
Kajcar Jan, kapral P.P.
Kajzer Józef, plut. P.P.
Kalinowski......, ppor.
Kalinowski Stanisław, post. P.P.
Kalota Szczepan, przod. P.P.
Kamasiński......, kapral P.P.
Kamiński Karol, st. przod. P.P.
Kancierz Szczepan
Kania Józef, st. post. P.P., 1902, Śląsk 
Kapelewski Marian, st. post. P.P.
Karalczuk Jan, plut. P.P.
Karas Stanisław, kapral rez., 1904 
Karasiński Adam, por. P.P.
Karbownik Walenty, st. post. P.P.
Karbowski Franciszek, st. post. P.P.
Karczewicz Michał, 1900 
Kardas Jan, 1898
Karolak......, kapral P.P.
Karpiec Andrzej, st. str. więz.
Karpiński Józef, policjant, 1899, s. Waleriana 

i Heleny 
Karpiński Władysław, plut. P.P.
Karpowicz Paweł, policjant, syn Izabeli, Borsz-

czów
Karwowski......, por. lek., syn profesora z Poznania
Karwowski Bronisław, st. sierż. P.P.
Karwowski Stanisław, lek. wojsk.
Kasprzyk......, plut. P.P.
Katajko......, kapral P.P,
Kawczyńsk….., ksiądz
Keller......, kapitan P.P,
Kempiński Władysław, plut.
Kempny Jarosław, 1912 
Kenc Stefan, przod. P.P.
Kendyk Eugeniusz, por.
Kielczyk Franciszek
Kiełpikowski Józef, st. post. P.P., 1888
Kierepka Jan, przod. P.P., 1901
Kiszka......, sierż. P.P.
Kleiman......, st. sierz. P.P.
Kleinrak Władysław, st. post. P.P.
Kleniato Bronisław 
Klima Jakub, przod. P.P.
Klimaszewski Czesław 
Klimczak Józef, post. P.P.
Klimek Franciszek, st. post. P.P., 1900
Klinke......, plut. P.P.
Klocek Józef, plut.
Klon......, sierż. P.P.
Klonek….., sierż.
Klota......, plut. P.P.
Klujs......, podkomisarz P.P.
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Klupsz Andrzej, podkomisarz P.P., 1892 
Klus Józef, st. post. P.P.
Kłoda Maksymilian, przod. P.P., 1898
Kmita......, kapral P.P.
Knura Józef, przod. P.P.
Knyba Antoni, 1903 
Kobruski......, sierż. P.P.
Kobryn......, st. przod. P.P.
Kobus Jakub, st. sierż. P.P.
Kocisz Zygmunt
Kocur......, (Koczur), sierż. P.P.
Koelme Alfred, komisarz P.P.
Koleń......, plut. P.P.
Kołakowski Franciszek, st. post. P.P.
Kołdowski......, por.
Kołodziejczyk Mieczysław, przod. P.P.
Kołodziejski Jan, st. sierż. P.P.
Komasa Kazimierz, plut. piech.
Komer......, sierż. P.P.
Komosiński Kazimierz, plut.
Kompiński Wacław, urzędnik Pol. Państw.
Komusiński Roman, kapitan piech.
Kondracki Stefan, plut. P.P.
Kontratowicz Aleksander, wachm.
Konieczny......, kapral P.P.
Kopacz......, ppor.
Kopeć......, kapral P.P.
Kopowski Michał, policjant
Korczyk......, post. P.P.
Kordas Józef przod. P.P.
Kordaszewski......, plut. P.P.
Kornaś......, st. sierż. P.P.
Korolczuk Aleksander, post. P.P.
Korpak......, kapral P.P.
Korpiński Adam, kpt. P.P., 1908 
Korubkiewicz Józef, st. sierż. P.P.
Korzec......
Korzelski Bronisław, kapral P.P.
Korzeniowski Antoni 
Kosiarski Józef, ppor. P.P.
Kosiel Włodzimierz, kapral P.P.
Kosiewicz Edward, ppor. P.P., 1883, s. Leopolda 

i Marii, Warszawa
Kosmala Antoni, plut. P.P.
Kossowski Michał, post. P.P.
Kostrubiec Wiktor, wachm. żand.
Kostrzewa Stanisław, ppor.
Kośnik Stanisław, plut. P.P.
Kot Franciszek, st. post. P.P,
Kott Stanisław, st. post. P.P.
Kowal Adam. przod. P.P.
Kowal Marcin, st. przod. P.P.
Kowalczewski Józef, kom. P.P,
Kowalczyk Jan, kpt. P.P.
Kowalczyk Józef

Kowalec......, kapral P.P.
Kowalewski Tadeusz, post. P.P.
Kowalik Władysław, Pol. Państw., 1901 
Kowalski Jan, kapral P.P.
Kowalczyk Anatoniusz, st. post. P.P,
Kozakiewicz Grzegorz
Kozielski......, kapral P.P,
Kozioł......, plut. P.P.
Kozioł......, kapral P.P.
Koenig......, plut. P.P,

(Ciąg dalszy nastąpi).

Objaśnienia znaków, oznaczających źródła:
AM. — «Amtliches Material zum Massenmord von Katyń» 

(Urzędowy wykaz niemiecki) z cyfrą, oznaczającą poz. rej. zwłok.
WO. — Wykaz ofiar — członków b. Armii Polskiej, zamordo-

wanych przez bolszewików w Katyniu (sporządzony przez Polaków 
obecnych przy ekshumacji zwłok w Katyniu) z cyfrą oznaczającą 
poz. rej. zwłok, względnie ze stronicą wykazu tego.

LZ. — Lista zaginionych jeńców z obozów rosyjskich (sporzą-
dzona przez Biuro Opieki nad Rodzinami Wojsk. D-twa Polskich 
Sił Zbr. w ZSRR., względnie przez Biuro Pomocy Rodzinom Wójsk. 
D-twa Wojsk Polskich na Śr. Wschodzie) z literą oznaczającą obóz, 
w którym dany jeniec miał przebywać: K, — Kozielsk, O. — Ostasz-
ków, S. — Starobielsk. Są informacje, wedle których dany jeniec był 
kolejno w dwóch wzgl. trzech obozach.

RO. 32 — Rocznik Oficerski Biura Pers. MSWojsk, — wyd. 
Warszawa 1932.

ROR. 34 — Rocznik Oficerski Rezerwy Biura Pers. MSWojsk. 
— wyd. Warszawa 1934 r.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1949, nr 15  
z 9 kwietnia, s. 3-4.
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OSTASZKÓW
Kper Franciszek, 1896 
Krajewski Józef, kapral P.P.
Krakowski Ignacy, st. post. P.P.
Krakowski Kazimierz, policjant 
Kramarz......, kpt. P.P.
Krasun Michał, st. post. P.P., 1890, s. Andrzeja 

i Zofii
Kraśnicki Karol, kom. P.P., 1908
Krawczyk Wawrzyniec, kapral P.P.
Krawczyk Wiktor, plut. P.P.
Krawczyński......, kapral P.P.
Kremer......, st. sierż. P.P.
Krip......, plut. P.P.
Krippa Józef, st. post. P.P.
Krochmal Wojciech, post. P.P.
Kroczała Henryk, kapral P.P.
Król Tomasz, 1890, s. Jakuba 
Król Tomasz, sierż. P.P.
Królikowski Jan Henryk, por. P.P.
Krupko......, kapral
Krusiewicz......, kpt. P.P.
Krutowicz Antoni, st. przod. P.P., 1893, s. Floriana 

i Marii, Stanisławów
Kryda Andrzej, kom. post. P.P., 1904 
Krysko......, kapral P.P.
Krzeczkowski Franciszek, st. przod. P.P.
Krzemiński Czesław, por, żand. (KOP.), 1906,  

s. Jakuba i Jadwigi
Krzesiński......, por. P.P.
Krzeszowski Jan, funkc. P.P., lat 49
Krzysik Franciszek, plut. P.P.
Krzyżanowski Kazimierz, aspirant P.P.
Krzyżanowski Włodzimierz, por.
Kubaczka......, kpt. P.P.
Kubasza......, sierż. P.P.
Kubiak Ignacy, 1898
Kubiak Karol, por.
Kubik Stanisław, 1892
Kucharczyk Mikołaj, st. sierż.
Kuczyski Jan, przod. P.P., 1896
Kujawiński Michał, 1907
Kukulski Jan, płk. emer.
Kulasiński Stanisław, st. post. P.P.
Kulczewski......, por. P.P.
Kulczycki......, kapral P.P.
Kulczycki Stefan, st. przod. P.P.
Kulesza Bronisław, sekretarz Gminy
Kulesza Henryk, ppor. kaw.

Kulibaba Marcin Marian, przod. P.P., Stanisławów
Kulik......, plut. P.P.
Kulka......, kapral P.P.
Kułaj Michał, przod. P.P.
Kumoter Stefan, post. P.P.
Kuna......, st. sierż. P.P.
Kurkowski Antoni, kapral P.P.
Kurzajski......, sierż. P.P.
Kurzawiński Leonard, por. P.P.
Kusiński Bolesław, mjr P.P.
Kuszpit......, plut. P.P.
Kutyłowski Władysław, st. sierż. P.P.
Kuźma Antoni
Kwapisz......, por. P.P.
Kwiatkowski Kazimierz, 1902, Nieżywiec 
Kwiaton Paweł, 1901, Puzieniewicze 
Kwietniewski Franciszek, kapral P.P.
Lachendro Jan, st. post. P.P.
Lampert Piotr, sierż.
Langowski Franciszek, st. post. P.P., 1900
Latawiec......, sierż. P.P.
Latkiewicz Jan, komisarz P.P.
Lech Stefan
Lech Zygmunt, przod. P.P., 1906
Leczkowski......., kapral P.P.
Ledecki Józef, przod. P.P.
Lemacki Bolesław, funkc. P.P.
Lenartowicz Karol, 1909
Lepczyński Władysław, st. post. P.P., 1890
Leśniak Jan, plut. P.P.
Leśniewski Józef, kpt. Str. Gran., 1895
Lewandowski......, kpt. P.P.
Lewandowski Bolesław, funkc. P.P.
Lewandowski Edward, kpt. KOP., 1893, s. Adama 

i Walerii
Lewandowski Eugeniusz 
Lewandowski Michał, kapral P.P.
Lewicki......., st. post. P.P.
Lipczak Ludwik, st. post. P.P.
Lis Michał, plut. (przod.) P.P.
Lisiecki Andrzej, st. post, P.P.
Lisowiec Aleksander, 1904 
Lisowski Jan, 1910 
Litwinczuk Stanisław, plut. P.P.
Lorenc Michał, st. sierż. P.P.
Luch Alojzy, kapral P.P.
Łabniak......., kapral P.P.
Łapiński Walerian, st. przod. P.P. z Białegostoku
Łączyński........, sierż. P.P.
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Łotowski Lucjan, por. rez.
Łuczak Michał, przod. P.P., 1896, s. Antoniego 

i Józefy, Laski, pow. Kępno
Łuczka Piotr, policjant
Łuczyński......., kapral P.P.
Łuczywek Józef, st. sierż.
Łukasiewicz Franciszek, post. P.P.
Łukaszyk Władysław, Pol. Państw., Sambor 
Łukowski Filip, przod. P.P., Poznań 
Łuksza Franciszek, post. P.P.
Łuszczyna Stanisław, kapral P.P.
Łuszczyński Marian, st. przod. P.P., 1899, s. Win-

centego i Antoniny, Tarnopol
Maciejewski Ignacy, komendant post. P.P., Gołong 
Mackowiak Czesław, post. P.P., lat 35
Macurski......., plut. P.P.
Madyjewski Henryk, por.
Majcher......., st. sierż. P.P.
Makowiecki Kazimierz, 1896 
Makowski Edward, kpt. Str. Gran.
Malasiewicz Jan, st. post. P.P.
Malinowski........, nacz. więzienia
Malinowski Adam, przod. P.P.
Małecki Florian, post. P.P.
Małek Marcin, oficer Str. Gran., 1898, s. Antoniego 

i Antoniny
Manowski Tadeusz, kpt. lek., s. Stanisława i Anny 
Marchewka Józef, st. post. P.P.
Marciniak Jan, st. post. P.P.
Marciniak Józef, kapral piech.
Marcinkowski Marian, kapral P.P.
Marcol......., sierżant. P.P.
Marczak Wacław, post. P.P.
Markiel Izydor 
Markiewicz Antoni 
Markiewicz Jan, por.
Markiewicz Stefan, kapral P.P. 
Markiewicz Tadeusz, por. rez.
Markocki Jan, 1900, st. post. P.P.
Marszałek Henryk, 1905 
Martyński Jan, 1894
Masłon......., ksiądz
Mastalski Jan, 1892 
Matela Jan, 1890 
Materka Adam, kapral P.P.
Matulewicz........, kapitan P.P.
Matura........, kapral P.P
Matusik Konrad, post. P.P. — 1913 
Matys Tomasz, st. przod. P.P.
Mazało........., plut. P.P.
Mazur Józef, por. (ppor.) — (LZO-S)
Mazur Tadeusz, ppor.
Mazurkiewicz......., kapral P.P.
Mączyński........., kpt.
Mądrala........., kapral P.P.

Mekta Wacław, (Metka), 1908
Mcndralba Artur, Pol. Państw., 1891, s. Walentego
Menke Lucjan, por. P.P.
Miastkowski Zygmunt, st. post. P.P.
Michalak........., plut. P.P.
Michalak........, kapral P.P.
Michalik........, st. sierż. P.P.
Michalski Józef, st. post. P.P.
Michalski Maks, Pol. Państw., 1893 
Michniewicz Józef, post. P.P., 1889 
Michno Ignacy, post. P.P., 1899 
Micura Mikołaj, st. sierż. P.P.
Miczulski Kazimierz, Pol. Państw., 1902, s. Józefa 

i Antoniny 
Migacz Władysław, post. P.P., 1893
Migdałek........., chorąży
Mika Adam, kapral
Mikler......., plut. P.P.
Mikołajczyk Józef, kapral P.P., 1902
Mikuczewski Józef, ksiądz kapelan
Mikula Dominik, kpt. P.P.
Mikulski Wojciech, 1895
Milczarczyk........, mjr
Milczarek Jan, chorąży
Milewski........, plut.
Milka Władysław, (Milki), kapral, 1908
Miller........, st. sierż.
Minczakowski Eugeniusz, 1907 
Miński Ignacy, kpt. P.P.
Miozga........, sierż. P.P.
Mirowicz Karol, post. P.P., 1895
Miskiewicz Włodzimierz, Pol. Państw., 1897,  

s. Jakuba i Agaty 
Mitek Kazimierz, 1899
Mizera........, post. P.P.
Mojnart........, kapral P.P.
Mokry Paweł, kapral P.P.
Moraniec Władysław, post. P.P.
Morawiec........, plut. P.P.
Morzejko Kazimierz, post. P.P.
Mosz........., kapral P.P.
Motykiewicz Adolf
Mozolewski........., plut. P.P.
Mrówczyński Henryk, post. P.P.
Mrówczyński Stanisław, post. P.P.
Mukościej........, st. sierż. P.P.
Mull Stefan, 1897 
Murczak Jakub, st. sierż 
Musiał Franciszek, st. post. P.P.
Musielak Józef, st. post. P.P.
Mydlarz Władysław, plut. P.P.
Mysłowski Cezary, str. więz., 1900, s. Franciszka 

i Bronisławy
Mystkowski Czesław, urzędnik P.P., 1899 
Myśliński Marian, post. P.P.
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Nadwiślański........, plut. P.P.
Nadzwyczawski Michał, st. post. P.P.
Najda Stefan, funkc. P.P.
Nakoneczny Franciszek, plut. P.P.
Naliwajko Karol, str. więz.
Napierała........, sierż. P.P.
Nawrocki Stanisław, kom. P.P.
Nawrot Edward, sierż. P.P.
Nazarek Witold, przod. P.P.
Nazarewicz Antoni, post. P.P.
Nickel........, plut. P.P.
Niedziela........., por. P.P.
Niedźwiecki Marian, ppłk. K.O.P., 1891, s. Teofila 

i Marii 
Niemczycki Marceli, przod. P.P., s. Wojciecha 

i Katarzyny 
Niestrata Władysław, 1900 
Niezbrzycki Władysław, post. P.P.
Nitka Józef, kapral KOP.
Niwicki Michał, przod. P.P.
Niwiński Antoni, st. post. P.P.
Niziński Tadeusz, Pol. Państw., 1904, s,. Stanisława 

i Antoniny
Noch Brunon
Nocin Stanisław, plut. P.P.
Nowa........., st. sierż. P.P.
Nowacki Jan, kapral P.P.
Nowak........., st. sierż. P.P.
Nowak Bogusław, ppor.
Nowak Józef, podkomisarz P.P.
Nowak Romuald, Pol. Państw., 1900, Bolechów 
Nowak Stanisław, plut. P.P.
Nowakowski……, kpt. P.P.
Nowakowski Bolesław, plut. P.P.
Nowakowski Stanisław, post. P.P. — 1885 
Nowakowski Tadeusz, ppor. piech., 29 lat
Nowicki Andrzej, Pol. Państw., 1893, Borysław
Nowicki Henryk, st. post. P.P.
Nowicki Jan, plut. P.P.
Nowicki Stanisław, przod. P.P.
Oborski Ignacy, aspirant P.P.
Noworyta Ludwik, st. sierż. P.P.
Nowosiadły........, plut. P.P.
Ochab Włodzimierz, 1900 
Ochwap........, ksiądz
Ogiński........, kapral piech.
Oloś Franciszek, Pol. Państw.
Olszański Witalis, ppłk. P.P.
Olszewski........, por. P.P.
Ołdakowski Michał, ppor. rez., 1893, s. Józefa 

i Stanisławy, Pol. Państw. Warszawa
Orlicki Jan, st. post. P.P.
Orłowski Henryk, kpt.
Orłowski Jan, prof. gimn.
Ostrowski........, kapral P.P.

Ostrowski Wacław, plut. P.P.
Owsiński Józef, komendant P.P., 1898, Brody, woj. 

Tarnopol 
Pacoska Franciszek, plut. P.P.
Pacześniak Jan, 1896
Pakulski Stefan, sierż., 1894, s. Mateusza i Michaliny
Pałczuski........, plut. P.P .
Pampuch Zygmunt, por. P.P.
Paned Mieczysław, chorąży, 1901
Panek........, sierż. P.P.
Papielewicz........, st. sierż. P.P.
Papież........, sierż. P.P.
Parkot Mieczysław, kapral 
Paskołek Michał, plut. P.P.
Paszkowski Michał, post. P.P.
Patela Michał, st. post. P.P., 1887 (8)
Patro Stanisław, post. P.P., 1900, s. Józefa i Marii 
Pawełczuk Jan, przod. P.P., 1898, s. Kazimierza 

i Anny 
Pawełko Paweł, przod. P.P.
Pawlak Jan, post. P.P., 1901, Poznań 
Pawlik Franciszek, por. P.P.
Pawłowski Mieczysław 
Pazin Józef, Pol. Państw.
Paź Józef, post. P.P.
Pącek........, st. sierż. P.P.
Pełczyński Bolesław 
Penkala Karol, mjr P.P.
Pepłowski Walenty, post. P.P.
Perec Franciszek, kapral P.P.
Petri Jan, ppłk. P.P., naczelnik Urz. Śledczego 

w Łodzi 
Petri Władysław, por. P.P., mgr prawa (brat Jana) 
Petrykowski Tadeusz, przod. P.P., 1894, s. Apolina-

rego i Zofii 
Pękala Stanisław, post. P.P.
Piasecki........, plut. P.P.
Piaskowski........, sierż. P.P.
Piątkiewicz........, ppor. P.P.
Piątkowski Antoni, ppor.
Picilo Piotr, Pol. Państw.
Piechota Stanisław,
Piekarski Aleksander
Piekarz........, plut. P.P.
Piepierko Leon, st. post. P.P.
Pieślak Józef, aspirant P.P.
Pietrasik........, plut. P.P.
Pietraszek Stanisław, policjant 
Pietruszewski Piotr 
Piętka Jan, plut. zawodowy
Piętka Wiktor, przod. P.P., 1894, s. Józefa i Wiktorii, 

z Warszawy
Piglowski Antoni, plut. P.P.
Piotrowicz Wacław, plut. P.P.
Piotrowski Karol, 1896 

1949
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Pisz Franciszek, plut. P.P.
Piwowarski Roman, kapral P.P*
Pluta Wojciech, plut. P.P.
Płoński Jan, st. post. P.P.
Pniak Józef, Pol. Państw.
Poczekaj Franciszek, st. post. P.P.
Podbrożny Józef, ppor. P.P.
Podgórski Antoni Kazimierz, post. P.P., 1912 
Podgórski Stanisław, st. post. P.P., 1901 
Podraza Stanisław, st. post. P.P., 1900, Dubno 
Pohoski Michał, oficer P.P., 1886, s. Władysława 

i Marii 
Pokrant Artur, plut. P.P.
Pokrzewicki........, sierż. P.P.
Pokrzywiński Józef, przod. P.P.
Polak........, sierż. (LZ.O-S)
Polerski Zdzisław, kpt. P.P.
Poliński Henryk, Pol. Państw,
Polok Karol, kapral P.P.
Poławski Edward, post. P.P.
Połom Leon, post. P.P.
Pomorski........, st. sierż. P.P.
Pontes Tadeusz, pchor. art.
Popera........, kapral P.P.
Popławski Edward, post. P.P.
Porębski Stanisław, mjr P.P.
Poroczny Lucjan, plut. P.P.
Porwot........, kapral P.P.
Pośpiech........, plut. P.P.
Poterał Jan, przod. P.P.
Potopowicz Ludwik, st. sierż. P.P.
Pozorski Franciszek, 1897, s. Augustyna 
Praszczyk Ludwik, post. P.P.
Prerchała........, kapral P.P.
Pręsek........, plut. P.P.
Probański Mieczysław, przod. P.P., 1895, Poznań 
Prorok Marian, str. więz.
Prosiak Julian, kapral P.P.
Przybylak……, plut. P.P.
Przybyła Gerhard, kapral K.O.P.
Przygoda Leon, kpt. P.P.
Przygoda Władysław, kapral P.P.
Ptasiński Stanisław, kapral P.P.
Ptaszkowski Michał, kapral P.P.
Puchalski........, Pol. Państw.
Puciło Piotr, Pol. Państw., 1887, s. Pawła 
Pupkiewicz Bolesław, kapral zawodowy
Puryński........, sierż. P.P.
Pustkowski........, kapral P.P.
Puszcz Leon, st. sierż. P.P.
Puszczyński........, kom. P.P.
Putmierz........, sierż. P.P.
Rabacki Aleksander
Raczkiewicz........, kapral P.P.
Raczkowski Tadeusz, st. post. P.P.

Radoniewicz Julian, mjr P.P.
Radzioch Józef, post. P.P.
Rapalski Józef, przod. P.P.
Raszke........, (Raszka) — st. sierż. P.P.
Rauczke Wilhelm, sierż. P.P.
Raźniecki........, kapral P.P.
Regińczak Edward, post. P.P.
Reimer Leon, st. przod. P.P., 1892, Pomorze 
Rejman Władysław, st. post. P.P., 1892 
Rejt Jan, ppor.
Rening Adam, funkc. P.P.
Rester Szczepan, przod. P.P.
Reut........, ppor.
Reyman Władysław, st. post. P.P., lat 51, Brody 
Rodkiewicz Bolesław, ppłk. KOP., komendant Okr. 

Str. Gran. Kraków
Rogalski Wiktor, podoficer
Rojnart........, st. sierż. P.P.
Roman Julian, plut. P.P.
Romanienko........, (Romanowski), mjr, kapelan 

prawosławny
Romanowski Ludwik, ppor. P.P.
Romańczyk Karol Jan, ppłk. P.P., s. Jana i Klary, 

Warszawa
Romański Józef
Ropek Władysław, przod. P.P.
Rosiak Franciszek
Roszkiewicz Feliks Kazimierz, 1906, s. Kazimierza 
Rowiński Adam, post. P.P.
Rozkrez Wincenty, st. post. P.P.
Rozlazły Zygmunt, plut. P.P.
Rozner Maksymilian, st. post. P.P., 1898, s. Juliana 

i Franciszki, Naliboki
Rożański Czesław, st. post. P.P.
Różalski........, sierż. P.P.
Różański........, kapral P.P.
Różycki........, st. sierż.
Rudziński Jan, st. sierż. P.P.
Rusakiewicz Józef, przod. P.P.
Rusin Antoni, st. sierż. P.P.
Ruszkiewicz Edward, st. post. P.P.
Ruśniak........, st. sierż. P.P.
Rutkowski Jan, ppor. P.P.
Rutkowski Stanisław, post. P.P., 1902, s. Aleksego 

i Józefy 
Rutyna Marian, 1888 
Ryberyński Józef, plut. P.P.
Rybowski Jan Józef, mjr żand.
Rydzik Wincenty, post. P.P.
Rymarkiewicz Szczepan, post. P.P.
Rymaszewski Franciszek, plut. P.P.
Ryzop Wiktor, st. post. P.P.
Rzepka........, st. sierż.
Sabaciński........, sierż. P.P.
Sabatowski Franciszek, sierż. P.P.
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Sadowski........, plut. P.P.
Samborski Konstanty, pchor.
Samuel Zygmunt, post. P.P.
Samolok Teodor, 46 lat 
Samołyk Ignacy, st. sierż.
Sandzicki........, st. sierż. P.P.
Sarnowski Józef, Str. Gran., 1897, s. Jana i Franciszki 
Sauerman Antoni, kapral P.P.
Sauter Wiktor, kpt. P.P., 1896, s. Karola i Natalii 
Sawczyn Józef, kpt. P.P.
Selak Bronisław, st. przod. P.P.
Serebnicki Michał, por.
Serwinowski Mieczysław, Pol. Państw., 1898, s. To-

masza i Józefy
Sękowski Stanisław, ppor.
Sieczko........, post. P.P.
Siemaszko Stanisław, funkc. P.P., 1912
Sieradzki Józef, plut., 1894 
Sierbień........, ppor.
Sierosławski Jan Henryk, kom. P.P., 1897, s. Henry-

ka i Józefy, Tomaszów Mazow.
Sikora Stanisław, plut. P.P.
Sikora Stefan, kpt. P.P.
Siłko Jan, post. P.P.
Sitek Stanisław, ppłk. żand.
Sitkiewicz Łucjan, post. P.P.
Sitko Władysław, kapral P.P.
Sitkowski Józef, ppor. P.P.
Sitkowski Piotr, podkomisarz P.P.
Siwak Benedykt, post. P.P.
Siwiec Marian, por.
Skalski Tadeusz, mjr P.P.
Skiba Jan, st. sierż. P.P.
Skibiński Marian, mjr Str. Gran.
Skibski Józef, Pol. Państw., s. Edwarda i Pauliny 
Skornung Leonard, st. post. P.P.
Skotnicki........, por. P.P.
Skrzos Franciszek, st. post. P.P., 1897, s. Łukasza 

i Marianny, (Komenda Wojew. P.P.)
Skrzypczyk Karol kapral P.P.
Skulimowski Władysław, 1909
Skulski........, mjr KOP.
Skulski Stanisław, sędzia Sądu Apel. Lwów 
Sławiński Piotr, przod. P.P., s. Jana i Józefy, War-

szawa 
Słoniewski Władysław, kapral P.P.
Smolnicki Tadeusz, kpt. P.P.
Sobak Michał, funkc. P.P.
Sobczak Jan, plut. P.P.
Sobel........, plut. P.P.
Sobieszczański Stefan, kpt. P.P., 1890, s. Stanisława 

i Anieli
Sobieszczyński........, plut. P.P.
Sobkoń Franciszek, plut. P.P.
Sobolak, kapral P.P.

Soduła Kazimierz, plut. P.P.
Sokołowski Leonard, funkc. P.P.
Solak Michał, st. post. P.P.
Sołtys Tadeusz, por. P.P.
Sopel........, kapral P.P.
Sosnowski Jan, lat 43
Soszyński Stefan, st. post. P.P., 1898, s. Franciszka, 

pow. Nieśwież
Sowa Jan, policjant, s. Błażeja i Katarzyny, lat 37 
Sowiński Adam, por. P.P.
Spruś........, plut. P.P.
Sroka Jan, plut. P.P.
Srokowski Franciszek, funkc. P.P., 1897
Srzemski........, kapral P.P.
Stachowiak Franciszek, przod. P.P., lat około 57 
Stachowiak Jan, lat 53 
Stadler Karol, ppłk. P.P.
Stando........, plut. P.P.
Staniak Tomasz, funkc. P.P., 1900 
Stanejko Władysław, wachmistrz 
Staniszewski Edward, sierż. P.P.
Staniszewski Wincenty, kpt. P.P.
Stankiewicz Antoni, ppor.
Staruszkiewicz Marian, kapral P.P.
Stasiak........, kapral
Staś Wiktor, funkc. P.P., Frysztat 
Stąpień Jan, (Stępień), plut. P.P., lat 45 
Stec Michał, przod. P.P.
Stefanik Jan, post. P.P.
Stefański……, kapral P.P.

(Ciąg dalszy nastąpi).

Objaśnienia znaków, oznaczających źródła:
AM. — «Amtliches Material zum Massenmord von Katyń» 

(Urzędowy wykaz niemiecki) z cyfrą, oznaczającą poz. rej. zwłok.
WO, — Wykaz ofiar — członków b. Armii Polskiej, zamordo-

wanych przez bolszewików w Katyniu (sporządzony przez Polaków 
obecnych przy ekshumacji zwłok w Katyniu) z cyfrą oznaczającą 
poz. rej. zwłok, względnie ze stronicą wykazu tego.

LZ. — Lista zaginionych jeńców z obozów rosyjskich (spo-
rządzona przez Biuro Opieki nad Rodzinami Wojsk. D-twa Pol-
skich Sił Zbr. w ZSRR., względnie przez Biuro Pomocy Rodzinom 
Wojsk. D-twa Wojsk Polskich na Śr. Wschodzie) z literą oznacza-
jącą obóz, w którym dany jeniec miał przebywać: K. — Kozielsk,  
O. — Ostaszków, S. — Starobielsk. Są informacje, wedle których 
dany Jeniec był kolejno w dwóch wzgl. trzech obozach.

RO. 32 — Rocznik Oficerski Biura Pers. MSWojsk. — wyd. 
Warszawa 1932.

ROR. 34 — Rocznik Oficerski Rezerwy Biura Pers. MSWojsk, 
— wyd. Warszawa 1934

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1949, nr 17  
z 23 kwietnia, s. 3-4.
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Steifer........, ppor. P.P.
Stępa Józef, plut. P.P.
Stolarczyk Filip, Pol. Państw.
Strobek........, por. P.P.
Strobel Eugeniusz, (Sztrobel), kom. P.P., lat 45, 

Częstochowa
Stryczek Paweł, kapral P.P.
Strymon........, sierż. P.P.
Strzelczyk........, kapral P.P.
Strzelczykowski Józef, 1907, s. Romana i Józefiny 
Strzemecki Stanisław, wojskowy 
Stuczyński Roland, kapral P.P.
Stumidło........, kapral P.P.
Supczyński Józef, str. więz.
Surowiec Władysław 
Suszka Antoni, 1895 
Swoboda Jan, mjr P.P.
Swuderski Stanisław 
Sybicki Jan, przod. P.P.
Sychowicz Kazimierz, Pol. Państw., 1902, s. Józefa 

i Marii,Warszawa
Sykut Ignacy, funkc. P.P.
Sypniewski Stanisław, st. post. P.P.
Syrnicki Stefan, post. P.P.
Sysakowski Stanisław, st. przod. P.P.
Sysko Władysław, post. P.P.
Szafrański Jan, mjr P.P.
Szalek Antoni, przod. P.P.
Szałajko Ludwik, (Szałapko) — ppor. (por.)
Szamański Stanisław, nacz. więzienia
Szancer Wałdysław, przod. P.P., 1883, s. Stanisława 

i Natalii
Szarlej........, kpt. P.P.
Szatan........, kapral P.P.
Szczebiot Kazimierz, post. P.P.
Szczek Bartłomiej, 1899, s. Jana i Tekli 
Szczepański Józef, post. P.P., 1905, s. Jana i Rozalii, 

Stanisławów
Szczupak Franciszek, policjant, 1911, s. Ignacego 

i Marii, Leszno
Szeptycki Jan Wiktor
Szerech Bartłomiej, Pol, Państw., 1899, s. Jana 
Szerer Jakub, kapral P.P.
Szklanny........, st. sierż. P.P.
Szkudłapski........, plut. P.P.
Szmidt Stanisław, post. P.P.
Szojer........, kapral P.P.
Szot Edward, kapral P.P.
Szot Jan, sierż. P.P.

Szparaga........, plut. P.P.
Szrajber Wilhelm, mjr P.P.
Sztymalski Stanisław, post. P.P.
Szubert Władysław, st. post. P.P.
Szulc Wiktor, kapral P.P.
Szuta........, st. sierż. P.P.
Szwarc Emil, st. sierż. P.P.
Szwed Bronisław, ksiądz, prof., lat 45
Szweda........, plut. P.P.
Szybejko Kazimierz 
Szydłowski Bronisław, plut. P.P.
Szymański........, kapral P.P.
Szymbowiak Franciszek, post. P.P.
Szymkowiak........, plut. P.P.
Szynkman Feliks, kpt. P.P.
Szyszkiewicz Alfons, kpt. P.P.
Szyszkiewicz Jan, por. P.P.
Ślaszczyk Józef, kapral P.P.
Śliwiński Feliks, str. więz.
Śliwiński Roman, post. P.P.
Śniegoń........, st. sierż. P.P.
Śnieżko Mikołaj, por. rez.
Śpiewak Lucjan, plut. P.P.
Świderski........, st. sierż. P.P.
Świerkot........, ppor. P.P.
Świerszcz Antoni, 1900 
Święcicki Julian, st. post. P.P.
Świrski Józef, przod. P.P.
Świrski Michał, st. przod. P.P.
Świryt Paweł, komendant P.P.
Świstelnicki Józef, post. P.P.
Świtał Adam, por. piech.
Talacha........, ppor.
Taratuła Marian, st. sierż. P.P., lat 46 
Tarczyński........, sierż. P.P.
Tarmas Lucjan, przod. P.P., 1899, s. Józefa i Albiny, 

Kielce
Tarnogórski........, kpt.
Tatara Adam, sierż. P.P.
Tedorow Antoni, sierż. P.P.
Terpiłowski........, st. sierż. P.P.
Tężecki Stefan, st. post. P.P., Skałat 
Tkaczyk Borys, Pol. Państw.
Tkaczyk Joachim, por. P.P.
Tober Ryszard, str. więz.
Tomasik Antoni, ppor. P.P.
Tomasz........, plut. P.P.
Tomaszewski Kazimierz, przod. P.P.
Tombak Leon, komisarz P.P., 1895, s. Fortunata 

i Marianny, Raszyn
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Tomczak Jan, kapral P.P.
Tomczak Józef, plut. P.P.
Tomczyk Marian, st. post, P.P., 1900, s. Aleksandra 

i Franciszki
Tomczyk Tomasz, post. P.P.
Tomiak Józef, por. P.P.
Tomkiel Antoni, st. przod. P.P., 1897, s. Jana i Pauli-

ny, Białystok
Tomkowiak Jan, post. P.P.
Tomys Jan, sierż. P.P.
Topolnicki Eustachy, por. rez., s. Antoniego, Kmda 

Pol. Państw., Brody
Toporek Henryk, kapral P.P.
Toporek Wincenty, podoficer P.P., 1894, s. Andrzeja 

i Józefy
Torz Stanisław, przod. P.P.
Tragała Jan, plut. P.P.
Trania........, kapral P.P.
Treler........, kapral P.P.
Treter Michał, post. P.P.
Trybulski Józef, kapral rez., 1896 
Trybus Michał, przod. P.P.
Trzeciak........, mjr. lek., chirurg, dyrektor szpitala
Trzeciak........, kpt.
Turkowski Wacław, por. P.P.
Tuwe Albert, przod. P.P.
Twarog, Jan, mjr
Twarog Józef, Pol. Państw., 1889, s. Kaspra i Marii 
Tymiński Paweł, plut. P.P., 1899
Uchorek........, sierż. P.P.
Unger........, por. P.P.
Urban Leopold, kapral P.P.
Urbanek……, ppor.
Urbańczyk........, mjr P.P.
Uzarowicz Mieczysław, kpt.
Uznański........, kapral P.P.
Van-der Coqhen Stanisław Zygmunt, (Wan -Den-

-Kogen), dr, mjr lek. (RO. 32 str. 326)
Walczak Jan, 1889
Walczuk Stanisław, przod. P.P., 1895
Walczyk Wincenty, Pol. Państw., 1895, s. Jakuba 

i Marii, Łódź
Walder Emil, st. przod. P.P.
Walecki Roman, st. post. P.P., 1901, s. Feliksa 
Walencow Józef, plut. P.P.
Walerzak Stanisław, kapral P.P., 1909, s. Jana i Józefy. 
Walewicz Jan, kom. P.P.
Walus Karol, kapral P.P.
Wałoch Antoni, 1900
Wasilewski........, ur. około 1899
Wasylkow Jan, st. post. P.P.
Wawer Konstanty, st. post. P.P.
Wawrnak Stanisław, przod. P.P., 1896, s. Józefa 

i Agnieszki 
Wawrzyniak Bolesław, kapral P.P.

Wąsowski Jan, post. P.P.
Wąsowski Walenty, st. sierż. P.P.
Wątogiewicz........, st. sierż. P.P.
Weinberg........, sierż. P.P.
Welka Jan, plut. (st. sierż.) Pol. Państw., 1899, s. 

Teodora i Katarzyny
Wende........, sierż. P.P.
Wendy........, kapral P.P.
Werszko Antoni, Pol. Państw.
Wesołowski........, st. sierż. P.P,
Wesoły........, kapral P.P.
Wiatr Jan, funkc. P.P.
Wiatrak Franciszek, plut. P.P.
Wiązowski........, sierż. P.P.
Wicijowski Józef, st. post. P.P.
Widawski Jan, 1902, s. Szymona i Marianny 
Wiechecki Wacław, kpt. P.P.
Wieczorek Radosław, podoficer 
Wierzbicki Antoni, kapral P.P.
Wierzchosławski........, sierż. P.P.
Wilczak........, st. sierż. P.P.
Wilczek........, st. przod. P.P.
Wilczyński Zygmunt, plut. P.P.
Wilem........, sierż. P.P.
Wiszniewski Teodor, kapral P.P.
Wiśniewski Henryk, chorąży, nauczyciel
Wiśniewski Jan, Pol. Państw., 1909, s. Piotra i Ka-

tarzyny
Witkowski Tadeusz, plut. P.P.
Witoszyński Roman, wiceprezes Sądu ze Lwowa 

(zmarł w obozie), (relacja kpt. Ł. Z.)
Włodarczyk Michał, plut. P.P.
Wnuk Józef, kapral P.P.
Woczkał........, mjr KOP.
Wojczyński Stefan, 1891, s. Stanisława i Konstancji 
Wojniłowicz Józef, post. P.P.
Wojtar........, por. P.P.
Wojtasiński........, plut. P.P.
Wojtczak Stanisław Zygmunt, nacz. więz., 1895, 

s. Józefa i Emilii
Wojtkowiak Michał, post. P.P., lat 57 
Wojtowicz Jan, st. przod. P.P.
Wojtowicz Władysław, st. przod. P.P., 1897, s. Łu-

kasza
Wojtulewski Alfons, st. sierż. P.P.
Wolak........, kapral P.P.
Woliński........, mjr lek. ze Lwowa — 6 p.a.c.
Wolny........, st. sierż. P.P.
Wolski........, kapral PP
Wolski Stanisław, plut. pchor., 1912
Wołk Włodzimierz
Woźniak Czesław, Pol. Państw.
Wójcik........, kpt. P.P.
Wójcik Andrzej, st. sierż. P.P.
Wróbel Józef, plut. P.P.

1949
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Wróbel Tomasz, sierż. P.P., 1896, s. Władysława 
i Teofili 

Wróblewski Ludwik, kapral P.P.
Wróblewski Stanisław, przod. P.P.
Wrześniowski Józef Alfred, por. żand.
Wyczechowski Wacław, lat 42, syn Jana
Wylczuch........, sierż. P.P.
Wyrobek Bolesław, post. P.P.
Wysikiński........, sierż. P.P.
Wyskup Marian, st. str. więz.
Wyszkowski Wacław, przod. P.P., 1903, s. Włady-

sława i Apolonii
Wywiał........, kapral P.P.
Wzientek Alojzy
Zaborowski Ignacy, st. post. P.P.
Zadroga Franciszek, st. post. P.P.
Zakrzewski........, ksiądz
Zalewski........, st. sierż.
Zalewski Józef, kpt. P.P., 1889, s. Franciszka i Ma-

rianny 
Zalewski Leon, plu.t P.P.
Załusek........, st. sierż. P.P,
Zamacki........, kapral P.P.
Zandrowski........, sierż. P.P.
Zaprzalski……., kpt.
Zastawny Marian, sierż. P.P.
Zawadzki Bolesław, funkc. P.P.
Zawadzki Włodzimierz, st. przod. P.P., 1900,  

s. Michała i Stefanii
Zawartka Jan, policjant 
Zawierucha……, plut. P.P.
Zawiłowski........, aspirant P.P.
Zawistowski Piotr, plut. P.P.
Zborowski Aleksander, policjant, 1904, s. Antonie-

go i Anieli 
Zdanowicz Franciszek 
Zdziubany Kazimierz
Zeduszko........, por.
Zemła Antoni, post. P.P.
Zepiela Jan, post. P.P.
Zieliński........, st. sierż.
Zieliński........, plut. P.P.
Zieliński Stanisław, funkc. P.P 
Zieliński Stefan, post. P.P.
Zielski........, ppor.
Ziemacki Bolesław, por. rez.
Zienelechter........, plut. P.P.
Zimostrad Jakub, funkc. P.P.
Zinkiewicz Jan, post. P.P.
Ziomek Kazimierz, st. post. P.P.
Złotnicki........, inspektor P.P., kmdt Wojew. Kmdy 

P.P. w Nowogródku
Znojko Franciszek, przod, P.P., 1899, s. Andrzeja 

i Marii, Kałusz
Zudro Antoni, st. post. P.P.

Zyblewski Józef, funkc. P.P.
Zygmunt........, kapral P.P.
Żaboklicki Feliks, 1902, s. Wawrzyńca i Barbary, 

oficer P.P. 
Żarek Wacław, ppor. P.P.
Żbikowski Tomasz, kom. P.P., 1880, s. Heliodora 

i Józefy
Żelaziński Józef
Żurawski Józef, Pol. Państw.
Żychowski Robert Henryk, 1898, s. Wojciecha 

i Marii, mjr P.P.

Nazwiska jeńców, którzy ujęci zostali w Części 
pierwszej, jako domniemane ofiary mordu katyń-
skiego, a to wobec zamieszczenia ich na wykazie nie-
mieckim (Amtliches Material), względnie na polskim 
Wykazie Ofiar Katyńskich, albo też, którzy figurują 
w wykazie Kozielska względnie Starobielska, na 
skutek odpowiedniej adnotacji dokonanej na Liście 
Biura Opieki nad Rodzinami Wojskowymi Dtwa 
Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR:

Baranowski Józef, w mundurze, list (AM 2122), 
list z Nieświeża (WO 2122 str, 33), policjant, 1900,  
s. Michała (LZ.O) 

Czarkowski Jan Bolesław, por., wizytówki, pismo 
wojskowe (AM 1420), Jan — por. (LZO)

Dembicki Witold Józef, ppor., ur. 15.5.900, ofic. 
ks. wojsk., dowód osob. (AM 1225), Dembiecki, ur. 
13.5.900 (WO 1084 str. .15), Dembicki, ppor., Lubawa 
(LZ.K-O)

Gąsiewicz Marian, mjr P.P. (LZ.O-K).
Grzymajło Józef, wachmistrz żand. (LŻ.K-O)
Halka Władysław, kpt. sł. st. (LZ.K-0)
Janasz........, ksiądz, kpt. (LZ.K-0)
Klepacz Antoni, kpt. (LZ.K-0)
Kozietulski........, por. (LZ.K-O-S)
Mańczak Józef, kpt. lot., rozliczenie z poborów, 

część dowodu osob. na nazwisko Mańczak Ewa, opra-
wa zegarka na rękę, odznaka lotn. (AM 914), (WO 891 
str. 12), kpt. rez. pil. (LZ.K-0)

Mikulski Stanisław, kpt., wizytówki, fotografie, 
3 obligacje państw, z kuponami, (AM 4130), kpt. (LZO)

Mioduszewski Lucjusz, ksiądz kapelan, (bez imie-
nia) — (LZ.K-O-S), ur. 11.2.86 (ROR. 34 str. 401)

Paciorkowski Stanisław, cywilny, pocztówki, listy, 
znaczek blaszany z obozu jenieckiego Ostaszków (AM 
4032), por. mar. 1899 (LZK), ur. 21.4. 98, por. mar. 
(ROR. 34 str. 1062) 

Parfiński Władysław, ur. 1912, ppor. rez. (LZ.K-O)
Pawiński Jan, st. przod. P.P. (LZ.K-O)
Piątek Jan, przod. P.P. (LZ.K-O)
Potocki Jan, mjr, kapelan, superintendent ewang., 

1888, s. Juliana (LZ.S-0)
Siczka Tadeusz, por., 1912 (LZ.K-O-S)
Sokołowski Józef, kpt. (LZ.O-K)
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Steckiewicz........, dr, ppor. (LZ.O.K.)
Surmiński Alfred, w mundurze, ofic. ks., karta 

szczep. 2224, ks. oszcz. PKO., list, złoty krzyżyk (AM 
1802), złoty krzyżyk z napisem wyrytym: „Marychnie 
w dniu 5. maja 27.“ (WO 1802 str. 25), insp. Str. Więz. 
(LZ.O-K)

Szafrański Maksymilian, sierżant (LZ.K-O-S)
Trojanowski Sylwester, kpt., pocztówki, listy, 

krzyż Virtuti Militari (AM 2772), karta od Bohdana 
Trojanowskiego (WO 2772 str. 51), kpt. P.P. (LZO)

Waryszek Wacław, por. (LZ.K-O-S)
Właszczyk Mikołaj, kpt. sł. st. (LZ.K-O)

C Z Ę Ś Ć  T R Z E C I A
OBÓZ W STAROBIELSKU

(Nazwiska zestawione na podstawie Listy Zaginio-
nych Jeńców z obozów rosyjskich Kozielsk, Ostasz-
ków i Starobielsk, sporządzonej przez Biuro Opieki 
nad Rodzinami Wojskowymi Dowództwa Polskich 
Sił Zbrojnych w ZSRR., uzupełnionej dodatkowym 
Spisem Biura Pomocy Rodzinom Wojskowym Do-
wództwa Wojsk Polskich na Środkowym Wschodzie).

Adamczyk Jan, kpt.
Adamczyk Zdzisław, płk. dypl. art., burmistrz m. 

Zakopane 
Adamiecki Stefan, kpt. art., s. Stefana i Stefanii 
Adamski Henryk, ppor. rez.
Adamski Zbigniew, por.
Adamus Władysław, ppłk.
Adessman Zygmunt, por. rez., s. Stefana i Bronisławy 
Adler J., dr, ppor.
Albiński........, ppor. piech.
Albiński Wilhelm, kpt., ur. w Nowym Sączu,  

s. Olgi i Stanisława
Aleksandrowicz........, mjr piech.
Aleksandrowicz Antoni, ksiądz, major (LZ.S-K)
Aliński........, por.
Alterman Dawid, dr, kpt. lek.
Altman Jerzy, ppor.
Anczyc Władysław, dr kpt.
Andrusiewicz........, por. piech.
Andruszewski........, pchor.
Andruszkiewicz........, por. rez.
Andrzejewski Witold, kpt. art.
Andrzejowski Bronisław, kpt. rez. art.
Angerer Zbigniew, por., 1914, s. Franciszka 
Anioł Antoni, por.
Anisfeld Markus, ppor. farm.
Ankiewicz........, kpr. rez.
Anlauf Stefan Leon, kpt. art.
Antoniewicz Jan Stanisław, mjr aud.
Antoniewicz Jan, ppor. lek., lat 31 
Antoniewicz Zygmunt, kapral 
Apanowicz Ambroży, st. strz,
Arkuszewski Leszek, ppor,

Arnekker Edward Emil
Artke Kazimierz Marian, ppor. piech., mr., s. Bole-

sława i Marii (LZ.S-K)
Artuszewski Kazimierz, por. rez. 1905, mierniczy
Arwaniti Włodzimierz, płk.
Aschenberg Włodzimierz, por. 1893, urzędnik Ma-

gistratu we Lwowie, s. Stanisława, wywieziony 2.5.40 
(rel. O.B.)

Atlass Zdzisław, ppor art., 1914 
Aurzecki Anatol, ppor. rez., 1908 (1909)
Aurzecki Witold, ppor. rez.
Babiński........, ppor.
Baczkowski Leszek, mjr rez., lat 60 
Baczyński Zdzisław, kpt.
Badowicz Stanisław, ppor., 1911 
Bahr Zygmunt, por., 1913 
Bajer Wiktor Tadeusz, kpt., 1895 
Bajur Stanisław, sierż. sari. KOP., 1904 
Bakinowski Janusz, por., 1905, 50 p.p., s. Emeryka, 

wywieziony 2.5.40 (rel. O.B.)
Balcerowski Antoni, st. przod. P.P.
Balcewicz Bronisław, mjr, komendant PKU. Zamość 
Bałożyński Jan, por., 1909 
Banaś Walenty, plut. piech., 1906 
Bandrowski Stanisław, oficer rez., lat 47 
Bannet Mieczysław, chor. rez., 1901, s. Artura 

i Heleny, 42. p.p., Białystok
Bańkowski Henryk, ppor.
Bańkowski Jan, mjr
Bańkowski Leszek, mjr, sędzia wojsk. (rez.)
Bańkowski Wacław, ppor.
Bańkowski Zdzisław, ppor.
Baran Józef, kpt. pilot
Barancewicz Leonard, pchor. lek., lat 30, s. Michała, 

Baranowicze
Baraniak........, por.
Baranowski Kazimierz, ppor. piech.
Baranowski Marian, ppor., 1910, s. Joachima i Mi-

chaliny, 71. p.p., Zambrów, wywieziony 24.4.40 (rel. 
O.B.)

Baranowski Władysław, por.
Barczewski Józef, kpt.
Bareja Wacław, por. piech., 18 p.p. Skierniewice 
Bargielski Jan, sierż. piech.
Barniec Zbigniew, ppor.
Barski Marian, por.
Barszczewski Franciszek, kpt., 1908, s. Stanisława, 

Stołpce (LZS-K)
Bartecki Feliks, 1908
Bartik Józef Marian, por. 1900, s. Józefa, wywie-

ziony 18.4.40 (rel. O.B.)
Bartnicki Zygmunt, por., 1902, s. Józefa i Kazimie-

ry, Piotrków
Bartosiewicz Adam Henryk, rtm., 4 p. strz. konnych, 

Płock 

1949
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Bartosik Bronisław, kpt.
Bartyński Bronisław, kpt.
Barwicz Wiesław, ppor.
Barwicz Zbigniew, ppor., 1915, s. Jarosława i Olgi, 

9. dywizjon art. plot.
Baszniak Kazimierz, ppłk. piech.
Bator Jan, st. post. P.P.
Batorczak Władysław, sierż. KOP., 1883, s. Albina 
Batożyński Jan, por. 1909, s. Jana, wywieziony 

15.4.40 (rel. O.B.)
Bauer Leon, dr, kpt. rez., Przemyśl 
Bauman Alfred, por. pil., s. Jana, 6. p. lotn., Lwów 
Bayer........, kpt. piech., 1890, prac. Okr. PW. i WF. 

Brześć n/B.
Bazylewski Ryszard Krystian, rtm., 1885 
Bąk Alojzy, mjr wet.. Warszawa
Bąkowski-Jaxa Jerzy, por. rez., s. Gustawa i Marli, 

Tczew (LZ.S-K)
Beck Rudolf, ppor. lot.
Beczkowicz Mieczysław, ppor., s. Stanisława i Wandy 
Beczkowski Mieczysław, por., 1915, s. Stanisława 

i Wandy, 27 p. art., Skierniewice
Bednarski Franciszek Władysław, mjr, 1897, s. Ka-

spra i Anny, 21 p. uł.
Bełczyński Tadeusz, por.
Bełdowski Kazimierz, 1898, s. Leona i Amelii, kpt.
Bem Wojciech, dr., ppor. rez., 1905, s. Feliksa i Marii, 

Lwów 
Ben Aron, dr, por. lek.. Warszawa 
Bendarowicz Wincenty, ppor. rez.
Bendlewicz Jan, por., 1892, s. Stanisława, wywie-

ziony 19.4.40 (rel. O.B.)
Bentkowski Stanisław, (Będkowski) — kpt. piech.
Berdyło Iwan, (Bedryło), 14.10.03, Bartatów 
Berencwejg Dawid, ppor. lek.
Bereza Władysław, mjr (p. uł. Hrubieszowskich)
Berezowski........, kpt.
Berezowski Kazimierz
Bereźnicki Karol Bronisław Antoni, kpt., ur. 

2.11.92, Komenda Miasta Lwów, wywieziony z obozu 
12. kwietnia 1940 (relacja A. M.)

Berg Leopold, mjr kaw.
Berger Jan Mieczysław, mjr, s. Roberta, szef sztabu 

bryg. Lwów
Berland J., dr, ppor.
Beschek Kazimierz, ppor. lek.
Beseliak Alfons, ppłk. lot.
Bethge Roman, mr.
Beuth Wojciech, mjr, 32 p.p.
Bialicki Stanisław, dr, por. aud.
Białoskurski........, por.
Białozorski Edward, ppor. rez., lek., 1906, s. Piotra 
Biały Leszek, kpt. dypl.
Biały Tadeusz, por.
Biały Wł., pchor.

Bid Franciszek, ppor;
Biegus Jan, ppor. 1912, s. Antoniego i Reginy 
Bielajew, Aleksy, ppor., 1905, s. Aleksego, wywie-

ziony 2.5.40 (rel. O.B.)
Bielajewski Wacław, por.
Bielak Józef, kpt. piech., ur. 31.10.91 
Bielak Stanisław, plut. KOP.
Bielan Leon, ppor.
Bielec Józef, por. rez. (LZ.S-K)
Bielecki........, kpt. piech.
Bielecki Roman, ppor. rez.
Bielecki Witold
Bieleń Mieczysław, por. piech.
Bielewicz Antoni, por piech.
Bielewicz Witold, por. sł. st. (LZ.S-K)
Bielicki Ludwik, kapral piech.
Bieluch........, kpt.
Biełoń Konstanty, kpt.
Bieńkowski........, mjr br. panc.
Bieńkowski........, rtm.
Bieńkowski Edward, por. łączn., 1906, s. Tekli 
Bieńkowski Henryk, mjr sap., s. Stanisława i Janiny 
Bieńkowski Kazimierz, ppłk.
Bieńkowski Władysław, ppłk. dypl., s. Janiny 

i Stanisława 
Biernacki Witold, aud. (Biernawski — ur. 1915)
Biernatowski........, ppor.
Bierzyński Adolf, 1914 Biesiadecki Jan por. rez.
Bieszczad Kazimierz, nauczyciel Bigocki Jan, mjr
Bilczyński Władysław Tytus, ppłk. art.

(Ciąg dalszy nastąpi).

Objaśnienia znaków, oznaczających źródła:
AM. — «Amtliches Material zum Massenmord von Katyń» 

(Urzędowy wykaz niemiecki) z cyfrą, oznaczającą poz. rej. zwłok.
WO. — Wykaz ofiar — członków b. Armii Polskiej, zamordo-

wanych przez bolszewików w Katyniu (sporządzony przez Polaków 
obecnych przy ekshumacji zwłok w Katyniu) z cyfrą oznaczającą 
poz. rej. zwłok, względnie ze stronicą wykazu tego.

LZ. — Lista zaginionych jeńców z obozów rosyjskich (spo-
rządzona przez Biuro Opieki nad Rodzinami Wojsk. D-twa Pol-
skich Sił Zbr. w ZSRR., względnie przez Biuro Pomocy Rodzinom 
Wojsk. D-twa Wojsk Polskich na Śr. Wschodzie) z literą oznaczają-
cą obóz, w którym dany jeniec miał przebywać: K. — Kozielsk, O. 
— Ostaszków, S. — Starobielsk. Są informacje, wedle których dany 
jeniec był kolejno w dwóch wzgl. trzech obozach.

RO. 32 — Rocznik Oficerski Biura Pers. MSWojsk. — wyd. 
Warszawa 1932.

ROR. 34 — Rocznik Oficerski Rezerwy Biura Pers. MSWojsk. 
— wyd. Warszawa 1934 r.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1949, nr 18 z 30 kwietnia, s. 3-4.
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S T A R O B I E L S K
Billewicz Leon, gen. bryg.
Biliński......., ppor.
Biliński Tadeusz, ppor.
Binensztok Alfred, dr ppor.
Bińkowski Henryk, mjr piech.
Bińkowski Kazimierz, ppłk. dypl.
Birencwajg......., ppor.
Bittner......., sędzia ze Lwowa (cywilny)
Blak Władysław
Blankstein-Sawicki......., por. rez. sap.
Blatt Aleksander, dr praw, por. rez., z Przemyśla
Blicharski......., kpt. rez., komornik ze Lwowa
Blicharski Tadeusz, kpt. rez., 1897 
Bilichiewicz Jan, kpt. sap.
Bloch Chanak Feliks, ppor. lek.
Bloch Ludwik, mjr 
Bloch Tadeusz, mjr piech.
Blumenfeld Zygmunt, dr ppor.
Błaszczyk Leon Jan, por., 1897, s. Jana i Stefanii 
Błażejewski Kazimierz, mjr
Błażewski Roman, mjr, s. Franciszka i Aleksandry
Błażewski Wacław, mjr ż Wołkowyska
Błoch Teodor, mjr
Błocki Józef, por. pil., s. Bolesława
Błoński......., por. pil.
Błoński Zbigniew, por., 1909, s. Walentego, wywie-

ziony 17.4.40 (rel. O.B.)
Bober Bonifacy, ppor., 1905, s. Ignacego, 1 p.a.c.
Bobrowicz Czesław, kpt.
Boch......., por. lek.
Bocheński Roman Kazimierz, ppor. rez., 1910, s. 

Heleny i Romana
Bock Ryszard, mr., 1906 
Boczek Antoni, ppor. 1911
Boczek Szczepan, por., 1914, s. Józefa i Julii, wywie-

ziony 22.4.40 (rel. O.B.)
Bodytko Józef, ppor. art., 1896, s. Aleksandra 

i Franciszki 
Boesche Kazimierz, por. san., dr, 1906, s. Józefa 

i Marii 
Bogaczewicz Kazimierz, ppłk.
Bogdanowicz Antoni, ppor., 1907, s. Ignacego 

i Rozalii 
Bogucki Feliks, por.
Bogusławski Kazimierz, ppor., lek. wet.
Boguszewski Kazimierz, por., lek. wet., Pabianice 
Boh......., por. art.
Bohdanowicz Jan, por., 1910, s. Tadeusza (rel. O.B.) 

Bohdanowicz Tadeusz, por.
Boher......., por. art.
Bojakowski Klemens, mjr rez., dr, lek. 1884
Bojarski Antoni Erazm, por. 1898, s. Dominika 

i Katarzyny
Bok Tadeusz, dr ppor.
Bokser Edward, 1894 
Bokszczanin Jan, płk., 10 p.a.c.
Bondarowicz Wincenty, ppor.
Bonik Stefan, ppor.
Bonikowski Stanisław, ppor., 1902, s. Mieczysława 

i Heleny 
Bończak Bronisław, kpt. mar.
Bońkowski......., mjr lek. wet.
Borkowski......., mjr
Borkowski Aleksander, dr por.
Boroniewski Jan, por. lek., 1905 
Boroń Jan, ppłk. lek.
Borowiec Bronisław, por. inż.
Borowiec Stanisław 
Borowik Bolesław, kpt.
Borowski Józef, ppor. lek.
Borowski-Kieczyk Franciszek Ksawery, kpt., 

1905, 57 p.p. 
Borysiewicz Piotr, por. art.
Borzobohaty Fabian, mjr st. sp., 1888 
Borzymiński Mieczysław, por.
Bosak-Pakowski Zenon, ppłk., 1890, s. Władysła-

wa i Felicji (ur. 22.1.90 — RO. 32 str. 314)
Bosak-Pakowski......., por., 1900
Boehm Edward, ppor. (LZ.S-K)
Brandt Salomon, ppor.
Braun Jan, dr, 1891 
Brelau Leon, ppor.
Brewka Jan Andrzej, por., 1914, s. Mariana i Ma-

rianny 
Brilejno Aleksander, por.
Broch Maurycy, dr, por.
Brociłowski Antoni, por. aud.
Broda Karol, 1907
Brodnicki Antoni, kpt., 1903, s. Walentego i Ka-

zimiery 
Brodzicki Mieczysław, ppor.
Brodzikowski Tadeusz, por., 1903, s. Jana, wywie-

ziony 2.5.40 (rel. O.B.)
Broniewski Jerzy, ppor., 1914, s. Jana, wywieziony 

2.5.40 (rel. O.B.)
Brożek Franciszek, ppłk. dypl.
Bruziński Stanisław, ppłk.
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Bryda Jan, mjr 
Bryk Jan, dr
Brykczyński Stanisław, ppor. rez.
Brysz Bolesław, por.
Brzechffa Józef, 1905 
Brzechffa Robert, ofic. rez., 1905 
Brzeziński Stanisław, ppłk.
Brzeziński Stanisław Kazimierz, por.
Brzeżański Jan, rtm., 1884, s. Aleksandra i Ste-

fanii 
Brzosko Roch, dr, płk. lek.
Brzozowski Alojzy, kpt.
Brzozowski Józef, szer., 1907, s. Bronisława 

i Wandy
Brzozowski Mieczysław, rtm. br. panc.
Brzozowski Zdzisław, 1907
Brzóchowski......., ppor.
Brzychaczek Władysław, mjr
Buchowiecki Jan Stefan, (Janusz) — kpt. art.
Buchowic Jan, ppor.
Buczko Stanisław, por., 1919, Sokal
Buczkowski Marian, por. rez., mgr. filozofii we 

Lwowie
Buczkowski Stanisław, ppor.
Buczyński Bolesław, ppor.
Buczyński Marian, plut. rez., 1899 
Buczyński Zdzisław, mjr
Budny Henryk, ppor. wet., 1912, s. Aleksandra 

i Eugenii 
Budrewicz Wacław, ppłk. dypl., 34 p.p.
Budziński Jan, ppor., 1905, s. Bronisława, wywie-

ziony 18.4.40 (rel. O.B.)
Budzyński Adam, kpt. piech.
Budzyński Witold, kpt. art.
Bugajski Jerzy, ppor. rez., 1912, s. Juliana i Julii 
Bugajski Jerzy, kpt. art. (ur. 10.10.900 — RO. 32 

str. 197) 
Bujalski Jerzy, rtm. (ur. 17.2.99 — RO. 32 str. 164)
Bujalski Marian, por.
Bujnicki Eliasz, por.
Bukietyński Władysław, mjr, 1889, Sambor 
Bukowiecki......., por. pil.
Bukowski......., por. rez., Toruń — właść. sklepu 

radiowego
Bukowski......., por., prezes Spółdzielni Inwal.
Bukowski......., por. rez.
Bukowski Tadeusz, por., 1911, 4 p. strz. konnych 
Bulaga Józef, dr, por., 1894, s. Feliksa, wywieziony 

21.4.40 (rel. O.B.)
Bułat Józef, mjr
Burczyk Ryszard, por., 1913, s. Leonarda i Fran-

ciszki, Dobrzelin, pułk strz. Podhal.
Burnatowicz Kazimierz Maksymilian, rtm., Ko-

menda m. Lwowa
Bursa Leonard, mjr, 1897

Burski Antoni, kpt., 1895, s. Kazimierza i Anny, 
DOK. III. 

Burski Franciszek, kpt., 1899, s. Jana i Antoniny 
Bursztyn Jakub, por.
Buryło Kazimierz, 1913 
Burysz Roman, por. piech.
Buszczyński Bolesław, ppor. rez. kaw., 1904,  

s. Konstantego i Jadwigi
Buszydło Adam, por., 1896, s. Franciszka, wywie-

ziony 24.4.40 (rel. O.B.)
But Wincenty, ppłk. dypl.
Butkiewicz Jarosław, ppor. lek., 1911 
Byczkowski Edmund, ppor. piech.
Bydliński......., mjr dypl. int
Bydliński Józef, 1898 
Bydliński Stefan, kapral, 1894 
Bylczyński Bolesław, 1908 
Byłło Wiktor, kpt.
Byra Jan, kpt. (LZ.S-K)
Bystrzonowski......., por.
Bzurowski Dawid, dr, kpt.
Cackowski Mieczysław, ppor. piech.
Cagaszek Stanisław, por.
Calewski Walter, 1893 
Cebula Zygmunt, ppor. pil., 1910 
Cegielski Jerzy, ppłk. art.
Cegliński Mieczysław, ppor.
Cegliński Zygmunt, ppor. rez., 1907, s. Kazimierza 

i Marii i p. art.
Cejngut......., ppor.
Celiński Wacław, ppor. rez., 1907, s. Jana i Cecylii, 

stud. Politechn. Warsz., 1 p. pion., mot. Modlin 
Chachanowski Marian, plut. rez., 1907 
Chamski Paweł, ppor.
Chanac-Bloch Feliks, ppor. lek., 1903, lek. 4 p. uł. 
Charytonowicz Tadeusz, ppor. art.
Chaszkowski Tadeusz, ppor. art.
Chądzyński......., ppor., radca Wojew. Tarnopol
Chądzyński Bronisław, por. rez., lat 43 (LZ.S-K)
Chechłowski Karol, por.
Chełchowski Bolesław, por. lek., lek. 3 p. lot.
Chełmiński Jerzy, por., 10 p. strz. konnych 
Cherchel Michał, ppor., 1911, s. Jana, wywieziony 

2.5.40 (rel. O.B.)
Chęciński Tomasz, ppor. piech., lat 30
Chmielewski Jan Władysław, ppłk. art., Szkoła 

Pchor. Zambrów
Chmielewski Bogdan, rtm. kaw.
Chmielewski Jerzy, 1908 
Chmielewski Kazimierz, rtm. (LZ.S-K)
Chmielewski Marian, rtm, (LZ.S-K)
Chmielewski Mieczysław, por. rez., 1899, s. Jana, 

wywieziony 24.4.40 (rel. O.B.)
Chmielik Wincenty, por., 1897, 6 p.a.c., wywiezio-

ny w 940 r, do Kotłasu
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Chmura Franciszek, ppor. piech., 1900, Częstochowa 
Chmura Józef, kpt., dyr. gimn., Włocławek 
Chmura Józef, por. rez., Kańczuga 
Chodan......., ppłk.
Chodkiewicz Stanisław, ppor. piech. rez., 1901,  

s. Bronisława, wywieziony 17.4.40 (rel. O.B.)
Chodorowski......., ppor. lek.
Chodźko-Zajko Jan, ppłk. dypl., komendant m. 

Lwowa 
Chojnacki Ryszard, por. rez., 1911 
Chołociński Maciej
Chołodecki Witold, ppor., 1912, s. Władysława, 

wywieziony 19.4.40 (rel. O.B.)
Chonicz......., mjr, ksiądz kapelan
Chorąży......., por.
Chotyniecki Jan, ppor., s. Konstantego, sędzia 

z Mościsk 
Chowaniec Zygmunt, ppor., Lwów 
Chowański Franciszek, ppor, z Poznańskiego 
Chraniewicz Michał, 1898, s. Zygmunta, adwokat 

z Dubna (Wołyń)
Chrap Jan, por.
Chrin Tadeusz, por., 1896, s. Jana i Kazimiery 
Chrupek Tadeusz, ppor. inż., 1900, s. Rajmunda 

i Wincentyny
Chruszczewski Roman, rtm., 1 p. szwol. (był 

w Szepietówce) 
Chrystowski Lucjan, mjr. art., dowódca 27 p.a.l.
Chrzanowski Jakub, ppor. lek.
Chrzanowski Jan, mjr., 22 p.p., Siedlce
Chrzanowski Konstanty, por. rez., 1894, s. Józefa 

i Jadwigi 
Chucielewski Józef, ppor., 1901 
Chudoba Andrzej, ppor. rez., 1907, Nowy Targ 
Chudy Józef, por., 1883, s. Jakuba, wywieziony 

2.5.40 (rel. O.B.)
Chudziak Tadeusz, ppor.

Chudziński Michał, por., 1904, s. Tomasza wywie-
ziony 17.4.40 (rel. O.B.)

Chwat A., dr, ppor.. Łódź 
Chwedkowski Karol, por., apt.
Chyłka Feliks, ppor., 1915, s. Jana, wywieziony 

17.4.40 (rel. O.B.)
(Dalszy ciąg nastąpi).

Objaśnienia znaków, oznaczających źródła:
AM. — «Amtliches Material zum Massenmord von Katyń» 

(Urzędowy wykaz niemiecki) z cyfrą, oznaczającą poz. rej. zwłok.
WO. — Wykaz ofiar — członków b. Armii Polskiej, zamordo-

wanych przez bolszewików w Katyniu (sporządzony przez Polaków 
obecnych przy ekshumacji zwłok w Katyniu) z cyfrą oznaczającą 
poz. rej. zwłok, względnie ze stronicą wykazu tego.

LZ. — Lista zaginionych jeńców z obozów rosyjskich (spo-
rządzona przez Biuro Opieki nad Rodzinami Wojsk. D-twa Pol-
skich Sił Zbr. w ZSRR., względnie przez Biuro Pomocy Rodzinom 
Wojsk. D-twa Wojsk Polskich na Sr. Wschodzie) z literą oznaczają-
cą obóz, w którym dany jeniec miał przebywać; K. -- Kozielsk, O. 
— Ostaszków, S. — Starobielsk. Są informacje, wedle których dany 
jeniec był kolejno w dwóch wzgl. trzech obozach.

RO. 32 — Rocznik Oficerski Biura Pers. MSWojsk. — wyd. 
Warszawa 1932.

BOB. 34 — Rocznik Oficerski Rezerwy Biura Pers, MSWojsk. 
— wyd. Warszawa 1934 r.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1949, nr 19 z 7 maja, s. 3.

Londyński „Catholic Herald“ umieścił wywiad 
z premierem T. Tomaszewskim w sprawie konieczno-
ści ukarania sprawców rzezi w Katyniu.

P. Tomaszewski podkreślił, że domagając się wy-
świetlenia tej sprawy i ukarania winnych Polacy dzia-
łają w interesie wielu narodów. W sowieckich obozach 
koncentracyjnych są bowiem ludzie różnych narodowo-
ści i wyznań. Hierarchia katolicka jest reprezentowana 
przez wielu biskupów z ks. arcyb. J. Slipym na cze-
le. A co do narodowości, to są tam Ukraińcy, Polacy, 

Niemcy, Litwini, Węgrzy, Rumuni, jak również setki 
tysięcy Rosjan.

Na pytanie co do liczby więźniów premier Toma-
szewski odpowiedział, ze jego zdaniem rzeczywista 
liczba więźniów jest bliższa 20 milionów niż 10 mil. 
A ponieważ śmiertelność w tych obozach jest wysoka, 
przeto corocznie ginie w tych „łagrach“ ponad 3 mil. 
ludzi. Te oszacowania oparte są na licznych zeznaniach 
Polaków, którzy zostali zwolnieni z niewoli w r. 1941 
i wydostali się z armią gen. Andersa. Ale w tym łańcuchu 

1949
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zbrodni rzeź w Katyniu wyróżnia się swą potwornością. 
Była to planowa, na zimno przygotowana masakra 
tysięcy oficerów polskich, którzy powinni byli korzy-
stać ze wszystkich postanowień konwencji między-
narodowych.

Zapytany w sprawie celowości przeprowadzenia 
procesu bez udziału przedstawicieli Sowietów premier 
Tomaszewski przyznał, że obecnie nie można ukarać 
winowajców. Ale proces przyczyni się do ostatecznego 
wyświetlenia tej zbrodni. W każdym razie publiczna 
rozprawa poruszy opinię świata i rzuci dużo światła na 
to olbrzymie więzienie, które nazywa się Związkiem 

Sowieckim. A niewątpliwie badanie problemu sowiec-
kich obozów koncentracyjnych jest łatwiejsze teraz niż 
później, po wielu latach, gdy umrą niektórzy świad-
kowie a inni zapomną wielu szczegółów. Toteż Polacy 
— zakończył premier Tomaszewski — spodziewają 
się, że w ojczyźnie Washingtona i Jeffersona powsta-
nie niezależny trybunał, który wyświetli tę straszliwą 
zbrodnię. (CHiP)

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1949, nr 50 z 10 grudnia, s. 7.

Pod powyższym tytułem ukazała się książka na 
rynku księgarskim. Podtytuł głosi: „Jeńcy obozów 
Kozielsk — Ostaszków — Starobielsk zaginieni w Ro-
sji Sowieckiej“. „Lista Katyńska“*) jest koniecznym 
uzupełnieniem „Zbrodni Katyńskiej w świetle doku-
mentów. 

Powiedziałbym nawet nieodłączną jej częścią. 
„Zbrodnia Katyńska,“ poza stosunkowo niewielką 
ilością nazwisk ofiar, operuje wielkimi liczbami, do-
chodząc oni do kilkunastu tysięcy. „Lista Katyńska“ 
wyjaśnia, kto mianowicie te liczby tworzy, wyjaśnia 
z natury rzeczy niekompletnie ilościowo i jakościowo, 
ale mimo to wyjaśnia w bardzo dużej mierze.

Jeżeli w „Zbrodni Katyńskiej“ jest mowa o jedena-
stu, dwunastu, piętnastu tysiącach zaginionych ofice-
rów, szeregowych i osób cywilnych, to „Lista Katyń-
ska“ daje nazwiska 8368 spośród tych zaginionych ofiar.

Tu musimy stwierdzić, że określenia „lasek Katyń-
ski, zbrodnia Katyńska, lista Katyńska“ oznaczają 
w szerszym znaczeniu ofiary mordu dokonanego w le-
sie Katyńskim, mordu który, według dotąd wyświetlo-
nych okoliczności, obejmował jeńców tylko z Kozielska. 
Natomiast te same określenia w pierwszym znaczeniu 
oznaczają ofiary mordów dokonanych w Katyniu oraz 
gdzieindziej, w miejscowościach Rosji Sowieckiej, co 
do których nie wiemy, gdzie się znajdują i jak się na-
zywają. Ilekroć zatem mówimy o „Katyniu,“ musimy 
pamiętać, że „Katyń“ to pars pro toto — część zamiast 
całości, to nazwa jednego cmentarzyska, zastępująca 
nam na razie nazwy jeszcze innych cmentarzysk, które 
przyszłość powinna ujawnić.

Lista Katyńska nie powinna być obojętna, jeżeli nie 
wszystkim Polakom na emigracji, to przynajmniej zna-
komitej ich większości. Bo prawie każdy znajdzie w tej 
liście nazwiska osób sobie znanych, często krewnych 

lub bliskich. Lista ta nie byłaby również obojętna dla 
Polaków w Kraju, gdyby tam dotrzeć mogła.

Czytając Listę Katyńską, widzimy, jaką olbrzymią 
krzywdę ponieśliśmy, jakie olbrzymie, bardzo długo 
nie mogące być wyrównanymi, straty kulturalne nam 
wyrządzono. Gdyby obok umieszczonych w Liście 
Katyńskiej nazwisk podać choćby krótkie, suche, wy-
szczególnienie, kim był ten, czyje nazwisko wymie-
niono, to zawierająca 317 stronic druku Lista Katyńska 
rozrosłaby się w wielotomowe dzieło.

Kogo tam nie ma na tej liście?
Generałowie dywizji — Stanisław Haller, były 

szef sztabu głównego, Leonard Skierski, były dowód-
ca IV Armii, która w pamiętne dni sierpniowe roku 
1920 z nad Wieprza zapoczątkowała zwycięski wynik 
wielkiej bitwy o Polskę, Henryk Minkiewicz, były do-
wódca K.O.P., którego bolszewicy aresztowali w jego 
osadzie pod Brześciem, zabierając go, jak go zastano 
— w letnim ubraniu, nie dając mu wziąć ze sobą płasz-
cza, generałowie brygady — Leon Billewicz, Bronisław 
Bohatyrewicz (był już dłuższy czas w stanie spoczyn-
ku, w Kozielsku obchodził 70 rocznicę urodzin), Alek-
sander Kowalewski, Kazimierz Łukoski, Konstanty 
Plisowski, Franciszek Sikorski, Piotr Skuratowicz, 
Mieczysław Smorawiński (dowódca O.K. Lublin), 
kontradmirał Ksawery Czernicki.

Wszystkie rodzaje broni i służb, wszystkie stopnie 
do podporuczników i podchorążych włącznie mają 
w liście swych przedstawicieli.

Widzimy w liście szereg kapłanów katolickich 
z kanclerzem Polowej Kurii Biskupiej ks. Czesławem 
Wojtyniakiem na rzele. Widzimy emerytowanego se-
niora wyznania ewangelicko-augsburgskiego pastora 
Ryszarda Paszko, widzimy naczelnego rabina W.P. 
Barucha Steinberga.

Lista zawiera około pięćdziesięciu nazwisk pro-
fesorów polskich wyższych uczelni — prof. dr Ste-
fan Pieńkowski, neurolog, prof. dr Marcin Zieliński, 

*) Opracował Adam Moszyński, Gryf Publica-
tions Ltd., Londyn, 1949.
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prof. dr Michał Rosnowski, prof. inż. Adolf Jan Mo-
rawski, prof. dr Tadeusz Tucholski, docent dr Dyonizy 
Zuberbier, docent dr Bolesław Gołyński itd.

Zginęli lekarze w liczbie ponad sześciuset, a wśród 
nich tak znani, jak psychiatra dr Jan Nelken, internista 
dr Antoni Stefanowski, chirurdzy dr Jan Kołodziejski 
i dr Henryk Levittoux, pediatra dr Tadeusz Mogilnic-
ki, hygienista dr Czesław Wroczyński (były wicemini-
ster zdrowia i b. naczelny lekarz m. s. Warszawy).

Straty dotknęły polskie prawnictwo. Zginął cały 
Najwyższy Sąd Wojskowy — pułkownicy dr Stani-
sław Cięciel, dr Bolesław Matzner, Tadeusz Kamiński, 
Konstanty Lisowski, Edward Saski, dr Jan Dąbrowski, 
podpułkownik Eugeniusz Bogdzewicz, prokurator 
Najw. Sądu Wojsk. dr Adam Kiełbiński. Ponadto zgi-
nęła znaczna liczba oficerów audytorów.

Zginął szereg przedstawicieli sądownictwa po-
wszechnego, z których jedni byli, jako oficerowie re-
zerwy, jeńcami wojennymi, drudzy nigdy w wojsku 
nie służyli, lecz z nieznanych powodów „dołączono“ 
ich do jeńców wojennych.

Do tej ostatniej kategorii należał Bolesław Pohorecki, 
prezes Sądu Najwyższego i prezes Komisji Kodyfika-
cyjnej Rzeczypospolitej Polskiej. Nie posiadał on stop-
nia wojskowego, więc przydzielono go do młodszych 
oficerów. Będąc przesłuchiwany pewnego razu przez 
najstarszego oficera NKWD w Kozielsku Kombryga 
Zarubina, Pohorecki zapytał Zarubina, jakie były po-
wody i podstawy do aresztowania go, wywiezienia 
z Polski i umieszczenia w obozie jeńców wojennych, 
gdy on, Pohorecki, całe swoje życie zajmował się pra-
wem cywilnym, a w wojsku nigdy nie służył.

— A czy pan nie uważa — z ironicznym śmiechem 
odpowiedział Zarubin — iż fakt zajmowania przez 
pana stanowiska prezesa Sądu Najwyższego stanowi 
dostateczny powód i podstawę do uwięzienia pana.

Przytaczam tę rozmowę prezesa Pohoreckiego, ści-
śle, gdyż w czasie pobytu w Kozielsku prawie codzien-
nie widywałem się z nim.

Z członków sądownictwa powszechnego zginęli 
również, między innymi sędzia Sądu Najwyższego 
Witold Krzymiński, prezes sądu okręgowego w Płoc-
ku Czesław Łuński, wiceprezesi sądów okręgowych — 
w Warszawie Dębicki i w Wilnie Stanisław Selens oraz 
wielu innych.

Widzimy dalej wymienione w liście nazwiska in-
żynierów, ekonomistów, pedagogów, przemysłowców, 
ziemian, urzędników, kupców, literatów, dziennika-
rzów, sportowców.

Nie brak też artystów, jak popularny piosenkarz przy 
dźwiękach gitary Marian Rentgen — poza sceną po-
rucznik rezerwy, aptekarz, magister Marian Guentner.

Jednym słowem „Lista Katyńska“ — to w nazwi-
skach przekrój inteligencji polskiej z roku 1939, uwię-
zionej i wytraconej przez bolszewików.

„Lista Katyńska“ nie jest pełnym spisem nazwisk 
jeńców polskich, zamordowanych w Rosji Sowieckiej. 
Kompletna lista tych ofiar jest znana na razie — tylko 
władzom sowieckim. To też nasza lista musi być kom-
pletowana i niewątpliwie w swoim czasie pojawi się 
nowe jej uzupełnione wydanie. Uzupełnione i skory-
gowane, bo z natury rzeczy obecne wydanie nie może 
być i nie jest wolne od omyłek, co zresztą bynajmniej 
nie zmniejsza wagi wydanej książki.

Mniemam, że byłoby nader wskazane, aby o wszyst-
kich dostrzeżonych omyłkach czytelnicy Listy Katyń-
skiej komunikowali np. zarządowi Polskiego Stowa-
rzyszenia Byłych Sowieckich Więźniów Politycznych, 
które uważam za szczególnie powołane do zajęcia się 
i tą kwestią. (Siedziba: 1, Albert Gate London, S.W.1).

Sprawa zbrodni katyńskiej w całej jej rozciągłości, 
to jest w lasku Katyńskim i w innych „Katyniach“ po-
pełnionej, musi doczekać się załatwienia. Sprawiedli-
wości powinno stać się zadość.

Jak niegdyś Marcus Portius Cato każde swoje prze-
mówienie w senacie rzymskim kończył słowami: „ce-
terum censeo Carthaginem esse delendam“*), tak każ-
dy Polak w myślach swych o Polsce i jej krzywdach 
zawsze powinien powtarzać: „ceterum censeo crimen 
Katyniense esse puniendum“ (ponadto uważam, iż 
zbrodnia Katyńska powinna być ukarana).

Powtarzać w myślach i popierać czynem.

*) Ponadto uważam, że Kartaginę należy zburzyć.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1949, nr 51 z 17 grudnia, s. 4.

R O D A C Y !
W pierwszych dniach kwietnia roku 1940 władze 

sowieckie rozpoczęły sześciotygodniową ewakuację 
trzech obozów: Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska, 
w których znajdowało się wówczas około 15 tysięcy 

polskich jeńców, przeważnie oficerów. Z tej liczby od-
nalazło się w jesieni roku 1941, kiedy tworzono Armię 
Polską w Rosji Sowieckiej, jeńców zaledwie czterystu. 
Natychmiast rozpoczęte przez władze polskie poszu-
kiwania pozostałych 14,500 zaginionych okazały się 
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Jak dowiadujemy się, Akademia Żałobna, poświę-
cona pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej, odbędzie się 
w sobotę, 15 kwietnia o godz. 6 pp. w sali Westmin-
ster Cathedral Hall (Ambrosden Avenue, S.W.l, koło 
st. Victoria), a uroczyste nabożeństwo żałobne odpra-
wi ks. infułat Br. Michalski, w dniu następnym, czyli 
w niedzielę 16 kwietnia o godz. 1 pp. w Brompton 
Oratory.

W uzupełnieniu notatki z poprzedniego tygodnia 
zaznaczamy, że w zebraniu polskich organizacji z dnia  

17 bm. brał również udział, jako przedstawiciel Związ-
ku Ziem Płd. Wschodnich, dr. St. Skrzypek, a red.  
J. Kisielewski — imieniem Veritasu oraz jego wydaw-
nictw — oświadczył poparcie i gotowość współpracy 
przy organizacji żałobnych obchodów 10. rocznicy 
Zbrodni Katyńskiej.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1950, nr 13 z 1 kwietnia, s. 1.

bezowocne, a najwyżsi przedstawiciele Rządu Sowiec-
kiego udzielali jedynie kłamliwych i wykrętnych od-
powiedzi na stawiane im w tej sprawie pytania.

Dnia 13 kwietnia 1943 ogłoszono na cały świat 
wiadomość o odkryciu masowych grobów w Katyniu 
i najgorsze przypuszczenia nasze, co do losu zaginio-
nych a daremnie poszukiwanych, zostały potwierdzone. 
Wówczas Rząd Polski zażądał śledztwa Międzynaro-
dowego Czerwonego Krzyża, na co Rosja Sowiecka 
odpowiedziała zerwaniem z Polską stosunków dyplo-
matycznych. I, aby nie pogłębiać rozterki w obozie 
narodów sprzymierzonych, walczących przeciw Niem-
com hitlerowskim, cisza zaległa na zachodzie dokoła 
zagadnienia winowajców katyńskiego mordu.

Lecz, gdy po klęsce Niemiec, zebrał się Trybunał 
Międzynarodowy w Norymberdze, aby sądzić nie-
mieckich zbrodniarzy wojennych, masowy ten mord 
— jeden z najgłośniejszych i najbardziej potwornych 
tej wojny — znalazł się w akcie oskarżenia, ale nie 
został wymieniony, wśród niezliczonych zbrodni udo-
wodnionych Niemcom, w norymberskim wyroku.

Zbrodniarze, winni masowej rzezi polskich jeńców, 
dokonanej wiosną roku 1940 na obszarze władzy so-
wieckiej, nie zostali dotąd ani postawieni przed sąd, 
ani ukarani.

Świat wolnych narodów głosi hasła sprawiedliwości 
i praw człowieka, chlubi się zasadami demokracji i hu-
manitaryzmu swoich ustrojów i swego sposobu życia, 
ale wzdraga się walczyć o te hasła, zasady, gdy brutal-
na siła sowieckiego totalizmu urąga im i łamie je bez 
skrupułów. W złudnej nadziei ocalenia siebie, narody 
zachodnie przyglądają się biernie, jak niszczycielski 
imperializm sowiecki pochłania coraz nowe narody 
Europy i Azji, gotując się do podboju dalszych konty-
nentów, zachodniej półkuli i reszty rodzaju ludzkiego.

Zbrodnia Katyńska jest — wśród bezmiaru innych 
— szczególnie jaskrawą, ponurą miarą barbarzyń-
skiego okrucieństwa, pogardy dla odwiecznych zasad 
moralnych i żywiołowej nienawiści do wszelkich war-
tości, wytworzonych przez tysiąclecia chrześcijańskiej 
cywilizacji.

My Polacy rozsiani w krajach świata, który jest wol-
ny i wśród wolnych narodów, którym dozwolona jest 
wiara w Boga i szacunek dla człowieka, podnieśmy 
głos — gdziekolwiek się znajdujemy — z żądaniem 
Sądu i Kary na zbrodniarzy katyńskich. Domagajmy 
się od ONZ i wszystkich rządów świata cywilizowa-
nego, by powołano Trybunał dla osądzenia masowego 
mordu, którego winowajcy pozostali bezkarni, chociaż 
minęło 10 lat od jego popełnienia, lat 5 od zakończenia 
działań wojennych i utworzenia Międzynarodowego 
Trybunału dla Zbrodni Wojennych w Norymberdze.

Oskarżamy rząd Związku Sowieckich Socjalistycz-
nych Republik o popełnienie wiosną roku 1940 na bez-
bronnych jeńcach mordu katyńskiego, czyli zbrodni 
przeciwko ludzkością na masową skalę o charakterze 
ludobójstwa.

Jesteśmy gotowi stanąć przed każdym Trybunałem, 
jako oskarżyciele. Odwołujemy się do sumienia świata 
i do sądu narodów.

Polskie Stowarzyszenie Byłych Sowieckich Więź-
niów Politycznych 

Z a  R a d ę
(—) Gen. Władysław Anders 
(—) Tadeusz Brzeski 
(—) Teodozja Lisiewicz 

Z a  Z a r z ą d
(—) Jan Kwapiński 
(—) Zbigniew Stypułkowski 
(—) Kazimierz Wiśniowski

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1950, nr 13 z 1 kwietnia, s. 1.
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Na zdjęciu z lewej widzimy żywy obraz 
symbolizujący mord w Katyniu z przypo-
mnieniem, że ten sam los spotyka jeńców 
amerykańskich na Korei.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1950, nr 48 
z 2 grudnia, s. 1.

Churchill jest pierwszym wybitnym i obarczonym 
dużą odpowiedzialnością mężem stanu państw zachod-
nich, który zabrał głos w sprawie zbrodni katyńskiej.

Przedtem można było czytać w prasie i literaturze 
anglo-amerykańskiej albo wywody po myśli tezy so-
wieckiej, albo otaczała tę potworną zbrodnię wojenną 
konspiracja milczenia, zwłaszcza odkąd w roku 1946 
Trybunał Norymberski nie uznał Niemców winnymi 
masowej rzezi polskich jeńców i poruszając tę spra-
wę musiało się pośrednio oskarżać Sowiety. Tylko 
w listach do redakcji odzywały się czasem niezdarne 
próby obrony rządu moskiewskiego przed tym oskar-
żeniem, które jednakże spotykały się normalnie z dru-
zgocącą repliką. Były one zwykle pióra gorliwych 
a łatwowiernych fellow-travellers‘ów. lecz próby te nie 
bywały nigdy podejmowane ze strony oficjalnych orga-
nów komunistycznych.

Od roku 1949 podniosła się natomiast fala zaintere-
sowania tą nieosądzoną zbrodnię wojenną w Katyniu 
na terenie Stanów Zjednoczonych. Powstał w Nowym 
Jorku pod przewodnictwem b. ambasadora w Warsza-
wie Bliss Lane’a Komitet dla Zbadania Zbrodni Ka-
tyńskiej, a liczni amerykańscy parlamentarzyści, jak 
G. A. Dondero, J. D. Lodge, R. J. Madden, J. E. Rankin 
i Floud podnosili wielokrotnie sprawę w ciągu minio-

nego i bieżącego roku w Izbie Reprezentantów. Akcja 
ta doprowadziła wreszcie do ujawnienia we wrześniu 
znanego (omówionego na tych łamach) raportu ppłk. 
Van Vliet’a, ale z kierowniczych kół amerykańskich, 
ani nie padło żadne oświadczenie, ani nie poczyniono 
żadnych kroków, zmierzających do sądowego wyświe-
tlenia sprawy. 

B. premier brytyjski W. Churchil poruszył sprawę 
Katynia w IV tomie swoich pamiętników, obejmującym 
rok 1943. Tekst ten ukazał się po raz pierwszy na łamach 
paryskiego „Le Figaro“ z dnia 11-12 listopada b. r. w od-
cinku p.t. „Sprawa Katynia“ i stanowi na pewno bardzo 
ważny wypadek w zakresie kształtowania się opinii nie 
tylko brytyjskiej, ale światowej na ten temat.

Przedstawienie sprawy przez Churchilla świadczy, 
że oprócz na wspomnieniach oparł się również na do-
kumentacji, której szczegóły czasem błędnie zapamiętał 
albo pomieszał, lecz istotę rzeczy przemyślał, zrozumiał 
i ocenił sumiennie. Zupełnie słusznie rozpoczyna on od 
roku 1939 i następnie zamilknięcia jeńców z trzech obo-
zów na wiosnę 1940:

„Doszło wtedy do zerwania pomiędzy rządem 
sowieckim a polskim rządem na wygnaniu w Lon-
dynie. Kiedy wojska niemieckie i sowieckie najecha-
ły Polskę we wrześniu 1939, w następstwie układu 
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Ribbentrop-Mołotow, wiele tysięcy Polaków pod-
dało się Rosjanom i podległo internowaniu. W na-
stępstwie nowych układów sowiecko-nazistowskich 
wielka ich liczba została przekazana Niemcom, któ-
rzy zamierzali ich użyć do robót przymusowych.

Sowiety trzymały w zamknięciu 14.500 Pola-
ków, z czego 8.000 oficerów, którzy według Konwen-
cji Genewskiej, nie powinni byli być kierowani do 
robót. Znajdowali się oni w trzech obozach w okolicy 
Smoleńska, jako internowani. Ci oficerowie tworzyli 
w dużej mierze elitę intelektualną Polski: byli to pro-
fesorowie uniwersytetu, inżynierowie i inne wybitne 
osobistości, zmobilizowani jako rezerwiści.

Do wiosny roku 1940 z przerwami dochodziły 
wiadomości o istnieniu tych więźniów. Ale od kwiet-
nia zaległa zupełna cisza dokoła tych trzech obozów 
na okres trzynastu do czternastu miesięcy. I jedno 
tylko było pewne: byli oni w rękach sowieckich, lecz 
nie otrzymywano od nich ani listów, ani poleceń, ani 
żadnych wiadomości o ucieczce, w ogóle ani śladu 
jakiejkolwiek wiadomości“. 
Ustępy przytoczone zawierają kilka błędów odno-

śnie do okoliczności wtórnych: obozy nie leżały koło 
Smoleńska, a cyfra 14.500 (ściśle powyżej 15 tys.) in-
ternowanych za ich murami nie obejmowała bynajmniej 
całej ilości polskich jeńców w rękach sowieckich, któ-
rych było naprawdę przeszło 200.000, rozmieszczonych 
w wielu jeszcze innych punktach. Prócz tego nie wia-
domo, na jakich źródłach opiera Churchill informację 
o przekazaniu wielkiej liczby polskich jeńców przez So-
wiety Niemcom. W rzeczywistości wiadomo, że w tym 
celu robiono jakieś wstępne, rzekome przygotowania, że 
o tym mówiono jeńcom polskim zarówno trzymanym 
przez Niemców jak i bolszewików, że oczekiwały tego 
rodziny w kraju — daremnie — ale nie są znane do-
wody, jako by do tego kiedykolwiek doszło. Sądzę, że 
nigdy, ponieważ fakt taki stałby się głośny.

W dalszym ciągu kreśli Churchill poszukiwania za 
zaginionymi po czerwcu 1941 r. podczas tworzenia ar-
mii polskiej w ZSSR:

„Kiedy Hitler niespodzianie najechał Rosję 
22 czerwca 1941, stosunki pomiędzy tym krajem 
a Polską zmieniły się natychmiast całkowicie. Stały 
się one sprzymierzeńcami. (Generał Anders i inni 
generałowie, więzieni dotąd w warunkach bardzo 
surowych — posuwano się do ich gnębienia — zo-
stali wówczas umyci, ubrani. odświeżeni, byli feto-
wani i otrzymali ważne dowództwa jednostek pol-
skich, które Rosjanie zaczęli rekrutować do walki 
z niemieckim najazdem”.

Polacy, niespokojni od dawna o los oficerów, 
którzy byli więzieni w trzech obozach zażądali ich 
uwolnienia, by mogli oni wejść w skład tworzącej 
się armii, dla której przedstawiali bezcenną wartość. 
Zdołano zebrać około 400 oficerów, przybyłych ze 

wszystkich stron Rosji, ale nie zdołano wśród nich 
znaleźć ani jednego, któryby się znajdował w trzech 
obozach, tymczasem wpadłych w ręce niemieckie. 
Żadne z rozlicznych dochodzeń, przedsiębranych 
przez Polaków u ich nowych towarzyszy broni, nie 
dały najmniejszego rezultatu.

Przywódcy polscy, pozostający w kontakcie 
z władzami sowieckimi, z którymi współpracowali 
i od których doznawali pomocy przy tworzeniu swo-
jej armii, stwierdzili wielokrotnie pewne zakłopota-
nie rosyjskich przedstawicieli, ale żadnej wiadomości 
w sprawie 14.500 mieszkańców trzech obozów nie 
zdołali uzyskać i żaden pozostały przy życiu nigdy 
się nie pojawił. Wynikły stąd oczywiście podejrzenia 
i tarcia między Polakami, a rządem sowieckim.
Tutaj jest do zanotowania nieścisłość dotycząca 

czterystu oficerów. Tylu bowiem pozostało przy ży-
ciu spośród byłych jeńców trzech wielkich obozów, 
ale ogólna liczba oficerów polskich tworzącej się na 
obszarze Sowietów była większa. Składali się na to 
jeszcze albo oficerowie, przewiezieni w lecie 1940 
z Litwy, albo oficerowie, aresztowani i zesłani do Rosji 
Sowieckiej w charakterze więźniów lub zesłańców po-
litycznych, następnie również zwolnieni na podstawie 
t. zw. amnestii.

„Wojna trwała. Niemcy zdobyli terytoria, na któ-
rych były położone trzy obozy. Prawie rok upłynął. 
W początku kwietnia 1943 roku generał Sikorski 
(szef rządu polskiego) przybył do mnie na 10, Do-
wning Street na śniadanie. Oświadczył mi, że ma 
dowody wymordowania na polecenie rządu sowiec-
kiego 14.500 oficerów i innych polskich jeńców. 
Ciała ich, jak zapewniał, są pogrzebane w ogrom-
nych zbiorowych mogiłach koło Katynia. Stwierdzał 
wreszcie, że jest w możności dostarczyć na to wiele 
dostatecznych dowodów.

Oni nie żyją — powiedziałem — i cokolwiek 
by pan przedsięwziął nie powróci ich do życia.

Oświadczył na to, że nie może powstrzymywać 
swych rodaków, dodając, że udzielili oni już prasie 
wszystkich informacji, jakie posiadali.

Bez uprzedzenia rządu brytyjskiego o swoich 
zamiarach, rząd polski ogłosił 17 kwietnia komuni-
kat, podający do wiadomości o swoim zwróceniu 
się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, 
celem wysłania przezeń delegacji do Katynia dla 
przeprowadzenia na miejscu śledztwa. 20 kwietnia 
ambasador Polski w Rosji otrzymał od swego rządu 
rozkaz zapytania Rosjan, co mają do powiedzenia 
na temat twierdzeń niemieckich.

13 kwietnia bowiem radio niemieckie rzeczy-
wiście oskarżyło Sowiety o wymordowanie 14.500 
jeńców z trzech obozów i proponowało zarządze-
nie śledztwa międzynarodowego na miejscu, celem 
ustalenia ich losu. Trudno się dziwić, że rządowi 
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polskiemu podobał się ten projekt, lecz Czerwony 
Krzyż dał znać z Genewy, że nie może podjąć się 
tego śledztwa na wniosek niemiecki, jeśli nie będzie 
zaproszony również przez rząd sowiecki.

Niemcy więc przystąpili do tego śledztwa na 
własną rękę, a komisja specjalistów, przybyłych ze 
wszystkich krajów, poddanych wpływom hitlerow-
skim, zredagowała bardzo dokładny raport. Eks-
perci owi stwierdzili odkrycie ponad 10.000 ciał 
we wspólnych grobach, dodając, że zarówno doku-
menty, znalezione przy zwłokach, jak i wiek drzew, 
posadzonych na mogiłach, świadczą, iż egzekucji 
dokonano na wiosnę roku 1940, kiedy obszar ten był 
pod władzą sowiecką“.
Co do tej części wspomnień brytyjskiego męża sta-

nu należy także poczynić pewne zastrzeżenia. Przede 
wszystkim gen. Sikorski mógł odwiedzić Churchilla 
z wiadomością o Katyniu dopiero po odkryciu grobów, 
podanym do wiadomości przez Niemców, czyli po 
13-tym kwietnia, ponieważ przed tym nie mógł znać 
nazwy Katyń i jedynie wiedział o zaginięciu jeńców 
trzech obozów w rękach sowieckich od wiosny 1940 
i żywił poważne obawy o ich los. Chronologia wypad-
ków szwankuje, więc w relacji Churchilla.

Po wtóre sprawę inicjatywy śledztwa Międzynar. 
Czerwonego Krzyża przedstawia Churchill nieco dwu-
znacznie, a w taki sposób, że można by przypuszczać, że 
Rząd Polski przyjął dopiero sugestię niemiecką w spra-
wie zwrócenia się do Genewy, podczas, gdy w rzeczy-
wistości postanowienie to zapadło już 15 kwietnia na 
posiedzeniu rady ministrów, czyli przed wiadomością 
o stanowisku Niemców*). Wreszcie Churchill pomija, 
że w komisji lekarskiej zaproszonej przez Niemców, był 
obecny również prof. Fr. Naville, przedstawiciel neu-
tralnej Szwajcarii. Pomija też Churchill sprawę liczby 
zwłok w Katyniu i prawdopodobnego istnienia jeszcze 
innych nie odnalezionych mogił, mianowicie Ostaszko-
wa i Starobielska.

Czytamy też opis wizyty Majskiego i krytyczną oce-
nę postawy Rządu Polskiego w tej tragicznej sprawie, 
która doprowadziła do zerwania dyplomatycznych sto-
sunków polsko-sowieckich:

„Udałem się w jedną z moich rzadkich podróży, 
by spędzić noc w moim domu na wsi. Zawiadomio-
no mnie telefonicznie, że ambasador sowiecki chce 
mnie zobaczyć bezzwłocznie i że jest już w drodze. 

Zjawił się Majski, niezwykle podniecony. Przywiózł 
mi wiadomość od Stalina, że po ohydnych oskarże-
niach, które rząd polski w Londynie przyjął na swój 
rachunek, a według których Rosja miała wymordo-
wać wszystkich oficerów-jeńców, układ z roku 1941 
ma być natychmiast wypowiedziany.

Zauważyłem, że moim zdaniem, Polacy okaza-
li się bardzo nierozsądni, dokonując takich manew-
rów, lub dając się do nich użyć, ale chciałbym wie-
rzyć, że niezręczność tego rodzaju nie doprowadzi 
do zerwania ich stosunków z Sowietami. Wysłałem 
telegram w tym duchu do Stalina.

P. Majski rozpoczął uzasadniać fałszywość 
oskarżeń i przedstawił mi liczne argumenty dla 
wykazania materialnej niemożliwości popełniania 
przez Rosjan tej zbrodni. Dowiedziałem się na ten 
temat masę rzeczy z rozmaitych źródeł, ale nie pró-
bowałem nawet dyskutować.

,,Chodzi o to — zaznaczyłem — by pobić Hitlera; 
nie czas spierać się i oskarżać“.

Niemniej nic z tego, co mógłbym powiedzieć lub 
zrobić, nie zapobiegło zerwaniu pomiędzy obu rzą-
dami. Wynikło z tego wiele niedogodności“.
Opowiadanie Churchilla wskazuje, że niezadowo-

lenie z dyplomatycznych zawikłań, spowodowanych 
odkryciem grobów katyńskich, nie skłaniało go by-
najmniej do dawania wiary potokowi wymowy Maj-
skiego.

Na koniec dochodzimy do dwu najważniejszych 
stwierdzeń Churchilla. Jedno z nich dotyczy komunika-
tu sowieckiego. któremu były premier odmawia wiary-
godności:

„Z kolei we wrześniu 1943 roku, wojska sowiec-
kie zajęły z powrotem rejon Katynia, Po odbiciu 
Smoleńska wyznaczono komisję, złożoną wyłącz-
nie z Rosjan dla zbadania losu Polaków z Katynia. 
Raport, ogłoszony w styczniu 1944 r., zapewnia, że 
trzy obozy nie mogły być wyewakuowane na czas 
z powodu szybkości pochodu niemieckiego i dlatego 
jeńcy wpadli w ręce nazistów i zostali przez nich na-
stępnie zmasakrowani.

Według tej wersji około 15.000 oficerów i żoł-
nierzy polskich, których los był nieznany od wiosny 
1940 r., wpadło w lipcu 1941 w ręce Niemców, któ-
rzy ich następnie zmasakrowali w taki sposób, że 
ani jeden z nich nie uszedł żywy, aby zaalarmować 
albo władze rosyjskie, albo konsula polskiego w Ro-
sji, albo wreszcie tajny Ruch Oporu w Polsce.

Jeśli weźmiemy pod uwagę możliwości uciecz-
ki, które powstały dzięki zamieszaniu, wywołanemu 
posuwaniem się naprzód nazistów i wycofaniem się 
rosyjskiej straży obozów, i jeśli przypomnimy sobie 
wszystkie kontakty, nawiązywane w okresie współ-
pracy rosyjsko-polskiej, trzeba by naprawdę aktu wia-
ry, aby przyjąć tę teorię“.

*) Taką kolejność wypadków potwierdza w całej pełni 
pamiętnik Goebbelsa, który pod datą 17 kwietnia 1943 r. 
notował wiadomość o odnośnej decyzji rządu polskie-
go i swoją w jej następstwie inicjatywę, zatwierdzoną 
przez Hitlera, by książę Koburg und Gotha w imieniu 
Niemieckiego Czerwonego Krzyża zwrócił się również 
o współpracę do Międzynarodowego Czerwonego Krzy-
ża w Genewie („Goebbels Dairy“ str. 258). 

1950
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Drugie ustala, że Międzynarodowy Trybunał w No-
rymberdze, nie skazując Niemców, nie oczyścił z oskar-
żenia rządu sowieckiego:

„W procesie niemieckich zbrodniarzy wojen-
nych w Norymberdze mord Polaków w Katyniu był 
wymieniony w akcie oskarżenia przeciw Goeringo-
wi i kilku innym, którzy przedstawili sądowi Białą 
Księgę, ogłoszoną w wyniku śledztwa komisji nie-
mieckiej. Zainteresowane rządy zwycięskie posta-
nowiły usunąć tę sprawę i w ten sposób zbrodnia 
katyńska nie stała się nigdy przedmiotem głębszego 
badania.

Rząd sowiecki nie skorzystał ze sposobności do 
oczyszczenia się ze straszliwego oskarżenia, wysu-
niętego przeciw niemu, a uważanego za prawdziwe 
przez wielu ludzi, ani też do przerzucenia w sposób 
formalny odpowiedzialności na rząd niemiecki“.

Zasługuje na podkreślenie ciekawa informacja 
Churchilla o usunięciu przez rządy zwycięskie sprawy 
Katynia w taki sposób, że nie stała się ona nigdy przed-
miotem głębszych badań. Jest to wiadomość zza kulis 
procesu norymberskiego, ponieważ formalnie postępo-
wanie się odbyło i po kilku świadków z każdej strony 
w lipcu 1946 r. przesłuchano. Wyniki jednak musiały 
być dla tezy sowieckiej tak opłakane, iż zaniechano 
wgłębiania się w sprawę. Po wtóre jest rzeczą doniosłą 
stwierdzenie b. premiera brytyjskiego, że rząd sowiecki 
pozostaje pod oskarżeniem straszliwej zbrodni. Prędzej, 
czy później świat cywilizowany będzie musiał z tego 
wysnuć właściwe konsekwencje.

Z.S.
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W święto Niepokalanego Poczęcia N. M. P., 8 grud-
nia 1941 r., dziekan PSZ w ZSSR, ks. Włodzimierz 
Cieński, dokonał przed wizerunkiem Matki Boskiej 
Zwycięskiej z Kozielska ceremonii poświęcenia Dru-
karni i Wydawnictwa Biura Propagandy i Oświaty Szta-
bu w Buzułuku.

W Imię Najświętszej Panny ruszyły maszyny dru-
karskie, tłoczące pierwszy numer „Orła Białego“ pod 
hasłem — „Zwyciężymy“ — wprowadzonym do tytu-
łu pisma za zgodą Dowódcy PSZ gen. Andersa przez 
żołnierzy Marianistów, organizujących wówczas dru-
karnię i wydawnictwo.

Gdybyśmy wykonali wielką plastyczną mapę Pol-
ski w jej dziejowych granicach i tam gdzie znajduje 
się miasto czy wieś z cudownym obrazem Matki Bożej 
dali punkcik świetlny, to przekonalibyśmy się, że roz-
iskrzyłaby się cała mapa. Każdy wizerunek Pani świę-
tej ma swe dzieje, historię i aureolę cudów.

Chcę napisać o obrazie płaskorzeźbie, który wy-
kuła tęsknota za Polską — miłość gorąca do Jej Kró-
lowej, gdzieś wśród, kolczastej drutów pajęczyny, na 
ziemi głuchej nocy“ — w Rosji. Powstał poza dzisiej-
szymi granicami Polski i wciąż jest jeszcze niestety, 
poza Polską.

Pierwszy raz ujrzałem oblicze Matki Bożej z Koziel-
ska w obozie jeńców wojennych w Griazowcu nieda-
leko Wołogdy, w ostatnich dniach sierpnia 1941 roku.

Na łące obozowej, tuż nad rzeczką, postawili Ma-
rianiści ołtarz polowy, a obraz Matki Bożej królował 
nad łąką, nad ruinami klasztoru, którego mieszkańców 
kiedyś bolszewicy w potworny sposób wymordowali.

Przeszło tysiąc polskich oficerów i podchorążych 
— wychudzonych w bardzo zniszczonych ubraniach 
stanęło na tej łączce do pierwszego przeglądu.

* * *
Wieczorem, kiedy przyciszone jeszcze rozmowy 

w barakach trwały, siedziałem nad rzeczką i rozmyśla-
łem. Obok mnie jeden z marianistów odmawiał róża-
niec... Mimowoli zacząłem z nim szeptać. Skąd macie 
ten obraz Matki Bożej, co dziś nam błogosławiła...? — 
pytam. — Z Kozielska — odpowiedział.

Było nas kilkunastu — zaczął opowiadać — w Kole 
Religijno-Rycerskim Najświętszej Marii Panny Zwy-
cięskiej. Przed nami były w Kozielsku dwie grupy 
Polaków, żołnierzy, których rozrzucono na roboty po 
Rosji całej i grupa 4.500 oficerów i podchorążych, 
których na wiosnę 1940 roku małymi transportami 
wywieziono do Katynia. Myśmy, jak można było wy-
czytać z pozostawionych napisów, byli trzecią partią 
jeńców liczącą około 5.000 oficerów. Wsadzono nas 
w te zapluskwione budynki. O praktykach religijnych 
mowy nie było: bolszewicy je tępili, zakazy były jak 
najsurowsze.

Razu pewnego, w cerkwi przerobionej na magazyn 
żywności, po odsunięciu worków z mąką, zauważono 
malowidło na ścianie i to dziwnie świeże i wyraźne. 
Był to obraz Matki Bożej Żyrowickiej, tej z klasztoru 
OO. Bazylianów spod Słonimia. To ta Matka Boża, 
o której mówią, że zjawiła się w Rzymie u Bazylianów 
w XVIII wieku. Bazylianie to ci, których prowadził 
św. Józafat Kuncewicz — patron Unii — apostoł.
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Nasza Matka Boża z Kozielska: to i Ostrobramska 
i Żyrowicka razem. Wyrzeźbił ją por. Tadeusz Zie-
liński. Nie przyszło to tak łatwo. Deskę przygotował 
gen. Przeździecki, członek Rycerskiego Koła. W ten 
sposób, powoli, powoli powstał obraz-płaskorzeźba.
Równolegle do tego por. Siemiradzki namalował ob-
raz (drugi). Praca nad obrazami była zupełnie zakon-
spirowana.

Wreszcie w Wielkim Tygodniu oba obrazy zostały 
poświęcone w celi dawnego monasteru. Matka Boża 
Kozielska, w swym miejscu pozostania odebrała pierw-
sze modlitwy ku swojej czci w klasztorze, skąd Ją bol-
szewicy usunęli i workami przysłonili. Przed Jej obli-
czem na Zielone Święta (1941) siedmiu braci-oficerów 
złożyło ślubowania rycerskie.

— Jak przywieźliście obraz tutaj z Kozielska — 
przecież musiała być rewizja i to niejedna? — pytam.

Podróż tę Matka Boża odbyła jako podwójne dno 
walizki. Ile modlitw popłynęło od marianistów o łaskę 
pozostania z nimi.

Dnia 14 września 1941 r. w Tocku na poligonie ma-
rianiści zbudowali ołtarz i Matka Boża przyjęła hołd 
od swego wojska w łachmanach — bladych, wczoraj-
szych jeszcze więźniów. Nigdy nie zapomnę tej chwili, 
tej defilady, tej Mszy świętej, tego cudu Maryi — moż-
ności oddania Jej Synowi publicznego hołdu.

Obraz był w Moskwie, następnie w kaplicy Sztabu 
Polskich Sił Zbrojnych i odbył daleką drogę żołnierską 
aż na południe Rosji.

W 1942 roku wyprowadziła nas Pani Zwycięska 
wbrew wszelkim pozorom, wbrew wszelkim przypusz-
czeniom, zda się wbrew zdrowemu rozsądkowi z tej 
strasznej krainy niewolnictwa.

Iran, Irak, Palestyna — to dalsza nasza droga. W Je-
rozolimie Matka Boża Zwycięska z Kozielska pozosta-
ła na krótki postój żołnierski w Domu Polskim, oto-
czona zawsze grupą swych marianistów.

Dalszy etap, patronki 2 Polskiego Korpusu to Egipt 
i Włochy. Przyniosły ją żołnierskie serca, do Rzymu 
— Wiecznego Miasta, dokąd ich wywiodła z ziemi 
niewoli. Poszła Matka Boża Kozielska dzielić, dalej tu-
łaczkę z swymi żołnierzami. Dziś obraz Jej uroczyście 
intronizowany znajduje się w Londynie.

Liczne wota znajdujące się na obrazie Matki Bożej 
Kozielskiej-Zwycięskiej, to dowód wysłuchanych próśb, 
dowód ciągłych Jej łask.

Zdzisław Jastrzębiec.

* * *
W obozie NKWD w Kozielsku pod Smoleńskiem, 

w pobliżu katyńskich lasów — w których wiele tysię-
cy oficerów polskich padło z rąk najpotworniejszych 
zbrodniarzy, powstał wizerunek Najświętszej Panny 
Zwycięskiej.

Od bezmiarów przestrzeni rosyjskich, Zwycięska-
-Kozielska Pani hetmani naszej Armii.

Walczących pod Jej wodzą żadna siła na świecie nie 
zwycięży i żadna siła powstrzymać nie zdoła tych, któ-
rzy Jej Królestwo w swoim Narodzie budować pragną.
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W jedenastą rocznicę zbrodni katyńskiej odbyły się 
w Londynie nabożeństwa dla Polaków różnych wyznań.

W kościele Brompton Oratory odprawiona została 
w dniu 15 bm. msza św., na którą przybyły tłumy wier-
nych. Kazanie wygłosił ks. L. Łuszczki.

Tego samego dnia odbyło się nabożeństwo w kościele 
ewangelickim, a w dniu 17 bm. nabożeństwo muzuł-
mańskie.

W dniu 15 bm. staraniem Polskiego Stow. b. Więź-
niów Sowieckich odbyło się publiczne zebranie w sali 
teatralnej klubu „Orła Białego“. Na zebranie przybył 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej oraz premier gen. dr. 
R. Odzierzyński. Sala była wypełniona po brzegi.

Zebranie zagaił Gen. Wł. Anders krótkim prze-
mówieniem, wskazującym na niesłabnące obowiązki 
Polaków, którzy nie mogą ustać w wysiłku zmierza-

jącym do ukarania winnych tej niebywałej w dziejach 
zbrodni.

Po powołaniu do prezydium prof. Brzeskiego 
i gen. K. Wiśniowskiego gen. Wł. Anders oddał głos 
dr. Z. Stahlowi, który wygłosił odczyt p. t. „Sprawa 
Katynia na terenie międzynarodowym“. W doskonale 
opracowanym referacie, bogato ilustrowanym fakta-
mi, prelegent przedstawił przebieg sprawy katyńskiej 
od r. 1940 aż po dzień dzisiejszy, ujawniając szereg 
nieznanych szczegółów, które wprowadziły czytelni-
ka za kulisy tego dramatu, rozgrywającego się obec-
nie w kancelariach politycznych i dyplomatycznych. 
Sprawa Katynia jest wciąż kłopotliwa dla polityki mo-
carstw, stojących na gruncie Jałty i wierzących w jakiś 
ostateczny „appeasement“ z Rosją. Ale mimo to Pola-
cy nie pozwolili stłumić tego zagadnienia i zasłonić go 
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konspiracją milczenia. Mówca podkreślił kilkakrotnie, 
że wysiłek świadomej i jednolitej akcji w sprawie Ka-
tynia, którą podejmują środowiska polskie w różnych 
krajach, budząc dla niej coraz większe zainteresowa-
nie wśród obcych, daje jednak pozytywne wyniki. 
Oklaskami podziękowano mówcy za odczyt, wysłu-
chany z dużym zainteresowaniem.

Po referacie przemówił raz jeszcze gen. Wł. Anders, 
stwierdzając, że dopóki winni zbrodni katyńskiej nie 
poniosą kary podobne „Katynie“ będą groziły nadal 
całemu cywilizowanemu światu.

Gen. Wł. Anders odczytał następnie następujące 
oświadczenie:

„Corocznie w pierwszych tygodniach wiosennych 
zbieramy się dla uczczenia pamięci ofiar zbrodni ka-
tyńskiej. Została ona popełniona na wiosnę roku 1940, 
w okresie przyjaznej współpracy Rosji Sowieckiej 
z Niemcami Hitlera i była zbrodniczym następstwem, 
zawartego w roku 1939 przeciw Polsce, jako bastionowi 
cywilizacji chrześcijańskiej, przymierza dwu totali-
zmowi niemieckiego i sowieckiego, przymierza, które 
faktycznie ożyło jeszcze w roku 1944 wobec ruin wal-
czącej o wolność Warszawy.

Przed jedenastu laty, podczas kwietnia i pierwszej 
połowy maja, Moskwa nakazała wymordowanie kil-
kunastu tysięcy polskich jeńców, przeważnie oficerów, 
wziętych do niewoli w wyniku kampanii wrześniowej. 
Kilka tysięcy spośród nich odnaleziono w zbiorowych 
mogiłach Katynia. Ta zbrodnia, jedna z największych 
w ciągu minionej wojny, była przedmiotem procesu 
w Norymberdze, ale niemieckim zbrodniarzom wo-
jennym, oskarżonym o jej popełnienie, nie została ona 
udowodniona i przez to sprawcy jej nie zostali dotąd, 
ani formalnie przed całym światem napiętnowani, ani 
ukarani.

Lecz pomimo, że zasadom sprawiedliwości w tej 
sprawie nie stało się dotąd zadość, wszelkie starania 
o powołanie nowego trybunału dla osądzenia zbrodni 
katyńskiej pozostały, jak dotychczas, bezowocne. Rzą-
dy wielkich demokracji są wciąż jeszcze głuche na wo-
łanie o sąd i karę na morderców Katynia, chociaż głosy 

te rozlegają się coraz donośniej i powszechniej, a wstęp-
ne prace dla zbadania sprawy i powołania sądu zostały 
już rozpoczęte.

W jedenastą rocznicę popełnienia zbrodni wyraża-
my więc głęboką wdzięczność wszystkim tym przed-
stawicielom obcych narodów, którzy zwłaszcza podczas 
minionego roku dziesiątej, szczególnie manifestacyjnie 
obchodzonej w wielu krajach świata wolnego rocznicy, 
podnieśli odważnie głos w sprawie Katynia i poparli 
nasze żądania powołania nowego sądu międzynarodo-
wego.

W szczególności dajemy wyraz naszemu unaniu dla 
szlachetnej inicjatywy Amerykańskiego Komitetu dla 
zbadania Masowego Mordu w lesie Katyńskim, któ-
ry powstał w Nowym Jorku na jesieni roku 1949 pod 
przewodnictwem Ambasadora Artura Bliss Lane‘a, 
a którego prace — jak się spodziewamy — posuną się 
możliwie najrychlej naprzód, a sąd powołany do rozpa-
trzenia sprawy, rozpocznie swoją działalność.

My Polacy, ze swojej strony oświadczamy ponownie, 
że zbrodni katyńskiej na rodakach naszych popełnio-
nej, nie zapomnimy nigdy i światu o niej zapomnieć 
nie damy. Niezrażeni przeciwnościami, pokrzepieni 
częściowymi rezultatami, dotąd osiągniętymi i przeko-
nani głęboko, że silna wola i wytrwałość musi w końcu 
spełnienie naszych słusznych żądań przynieść, będzie-
my uparcie dążyli do powołania międzynarodowego 
Trybunału dla osądzenia tej wojenne zbrodni. I ufamy 
też niezłomnie, że cel ten ostatecznie będzie osiągnię-
ty, a sprawcy mordu katyńskiego podzielą los głównych 
zbrodniarzy wojennych, skazanych w Norymberdze“.

Zebrani przyjęli oświadczenie oklaskami, świad-
czącymi o pełnym zsolidaryzowaniu się z jego treścią.

Na tym gen. Wł. Anders zamknął zebranie, dzięku-
jąc wszystkim obecnym za przybycie.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1951, nr 16  
z 21 kwietnia, s. 5, 8.

„The Katyn Wood Murders“, J. Mackiewicza z przed-
mową A. Bliss Lane‘a Londyn, Hollis & Carter, stron 
252. Książka jest angielską wersją pracy, opublikowa-
nej pierwotnie po niemiecku p. t. „Katyń“ — unge-
sühntes Verbrechen“ w roku 1949 (Thomas Verlag, 
Zurich). Autor, który na wiosnę roku 1943 miał moż-
ność zwiedzić teren zbrodni z delegacją dziennikarzy, 
zorganizowaną przez władze niemieckie, i przebywać 
tam przez kilka godzin, robi próbę podania czytel-

nikowi angielskiemu dokumentacji o sprawie Katynia, 
ogłoszonej w całości przed trzema laty po polsku, a na-
stępnie po francusku w książce „Zbrodnia Katyńska 
w świetle dokumentów“ z przedmową gen. Władysława 
Andersa, która stanowi naszą „białą księgę“ tej masowej 
rzezi polskich jeńców.

Zaznajomiony z nią polski czytelnik znajdzie więc 
w omawianej publikacji znaczną część znanego mu 
materiału jednak w formie reportażowej, uzupełnio-
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nej wskazówkami, które w języku dziennikarstwa 
brytyjskiego nazywają się „stories“, a ujętego w ramy 
sensacji kryminalnej. Np. rozdział XV, omawianej 
książki dotyczący I. Kriwozercowa, jedynego świadka 
rosyjskiego, który przedostał się na zachód i nawią-
zał kontakt z polską armią, otrzymał w tej redakcji 
formę osobistej z nim rozmowy autora, rzeczywiście 
pewnego dnia odbytej. Główną jednak osnowę tekstu 
— urozmaiconą szczegółami o charakterze reportażo-
wym — stanowi na str. 176-194 relacja Kriwozercowa, 
którą spisał z nim w jesieni r. 1946 po polsku (świadek 
ten nie władał językiem polskim) p. F. Goetel, wybitny 
pisarz wówczas oficer propagandy 2 Korpusu. Było to 
poprzedzone komisyjnym przesłuchaniem Kriwozer-
cowa, a relacja jego następnie weszła w skład książki 
„Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów“ jako 
rozdział XI. Innym przykładem charakteru książki jest 
wplatanie w oficjalne protokóły rozmów na Kremlu 
wstawek, będących dziełem wyobraźni autorskiej, jak 
np. „Stalin wtedy rzucił swoje na pozór niezrozumiałe 
zdanie. Powiedział to mimochodem, rysując na skraw-
ku papieru tym razem sylwetkę, wyobrażającą byka...“ 
(Str. 83), czego żadne źródła nie zanotowały i co nie 
odpowiada zresztą znanym szczegółom. Z punktu wi-
dzenia literackiego nasuwa się wątpliwość, czy takie 
połączenie materiału źródłowego z sensacyjno-repor-
tażowym, a dokumentacyjnego z formą osobistą, dało 
wyniki szczęśliwe. Podobne beletryzowanie źródeł ob-
niża i zaciera ich autentyczność, a zbyt mało dodaje, 
by czynić z nich obraz literacki. Dzieło powinno mieć 
chyba charakter jednolity i określony, dokumentacyjny 
albo powieściowy.

Fakt opublikowania książki o Katyniu przez firmę 
angielską, która nadała jej staranną oprawę wydaw-
niczą, należy powitać, jako pomyślny objaw ewolucji 
nastrojów.

* * *

„The Responsibility for the Katyn Massacre”, Janusz 
Zawodny, B.S.C.; M.A. in Political Science. Pracę pod 
tym tytułem napisał w Stanach Zjednoczonych Polak, 
który ukończył tam studia już po ostatniej wojnie. 
W przeciwieństwie do omówionej poprzednio, jest to 
studium o charakterze naukowym i traktujące problem 
zbrodni katyńskiej na szerokim tle nie tylko dokumen-
tacji, dotyczącej bezpośrednio tego masowego mordu, 
ale ideowo-politycznego tła, z którego zbrodnicza 
decyzja władców Kremla się narodziła. Autor poda-
je niezmiernie interesującą i bogatą bibliografię, swe-
go szerzej pojętego tematu, które obejmuje 59 pozycji, 
z czego źródeł: brytyjskich — 7, niemieckich — 2, wło-
skich — 1, międzynarodowych (o procesie norymber-
skim) — 2, polskich — 14, sowieckich — 7, amerykań-
skich — 26.

Główną podstawą, na której autor się opiera i na 
którą się powołuje jest „Zbrodnia Katyńska w świetle 
dokumentów“.

Praca liczy dziewięć rozdziałów pod następujący-
mi tytułami: 1) Polscy jeńcy, zagarnięci przez Rosjan 
w r. 1939, 2) Dyplomatyczne próby odszukania pol-
skich jeńców w Rosji, 3) Odnalezienie polskich ofice-
rów — w grobach Katynia, 4) Dowody miejsca zbrodni,  
5) Odtworzenie okoliczności, poprzedzających zbrod-
nię, 6) Sowieckie śledztwo w sprawie masakry katyń-
skiej, 7) Zestawienie faktów, analiza dowodów i wnio-
ski, co do odpowiedzialności za zbrodnię. 8) Katyń 
w procesie norymberskim głównych zbrodniarzy wo-
jennych, 9) Stanowisko Związku Sowieckiego wobec 
polskich oficerów w świetle komunistycznej ideologii. 
Bibliografia. Autor wykazuje na podstawie źródeł, że 
nie tylko fakty wskazują na sowieckich morderców, ale 
i „komunistyczna koncepcja walki klas i komunistyczne 
stanowisko wobec wrogów klasowych nasuwa wytłu-
maczenie zbrodni“.

(s)
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Uchwała Komisji Regulaminowej amerykańskiej Izby 
Reprezentantów z dnia 16 sierpnia br. o powołaniu ko-
misji specjalnej, dla zbadania zbrodni katyńskiej, nie 
jest pierwszym objawem zainteresowania Kongresu 
Stanów tą tragiczną, a bliską nam sprawą. Od dwu prze-
szło lat bowiem na terenie tej niższej izby ustawodaw-
czej wielkiej republiki odzywały się uparte głosy roz-
maitych posłów, przypominające nieosądzoną zbrodnię 
wojenną i żądania jej zbadania.

Jeszcze 7 lipca 1949 podniósł sprawę poseł republi-
kański z Michigan G. A. Dondero, a 29 września tego 
samego roku przemawiał na ten temat demokratyczny 
poseł ze stanu Indiana Ray J. Madden, przedstawiając 
Izbie rezolucję, uchwaloną podczas masowej uroczy-
stości żałobnej, poświęconej pamięci ofiar Katynia, 
w Gary (Indiana) urządzonej przez miejscowe społe-
czeństwo polskie z inicjatywy p. W. Basińskiego, człon-
ka Polskiego Stowarzyszenia b. Sowieckich Więźniów 
Politycznych. Poseł R. J. Madden uczestniczył w tym 
obchodzie i wygłosił tam przemówienie.

Rok 1950 zaznaczył się na terenie Kongresu, pomyśl-
nie przeprowadzoną akcją niezmiernej wagi, dotyczącą 
słynnego raportu katyńskiego, złożonego w r. 1945 przez 
amerykańskiego podpułkownika J. H. Van Vliet’a. Roz-
począł ją poseł G. A. Dondero listem, zwróconym do 
Departamentu Obrony (Pentagonu), w pierwszych mie-
siącach roku, a poparł po wybuchu wojny koreańskiej 
republikański poseł J. D. Lodge (obecny gubernator 
Connecticut), uzasadniając żądania ogłoszenia raportu 
świeżymi faktami mordowania jeńców amerykańskich 
przez komunistów na Korei. W wyniku tych upartych 
starań ostatecznie dnia 18 września 1950 Pentagon 
zdecydował się na publikację tego sensacyjnego doku-
mentu, który następnego zaraz dnia został odczytany 
z trybuny Izby Reprezentantów przez posła z Missisi-
pi J. E. Rankina i omówiony przez Daniela J. Flood’a, 
demokratycznego posła z Pensylwanii. Sensacyjność 
raportu ppłk. Van Vlieta polegała zarówno na jego tre-
ści, jak i na dziwnych, a tajemniczych losach. Został 
on złożony w maju 1945, bezpośrednio po powrocie 
tego oficera z niewoli niemieckiej i następnie zaginął 
bez śladu, rzekomo pomiędzy Departamentem Obrony 
a Departamentem Stanu. O istnieniu tego dokumentu, 
którego tajemnicy urzędowej pilnie strzeżono, dowie-
dzieli się jednak wymienieni posłowie i zmusili rząd do 
jego ujawnienia. Jak okazało się i czego domyślali się 
podejrzliwi posłowie, trzymany przez pięć lat w ścisłej 
tajemnicy raport oficera, który zwiedzał groby katyń-
skie, zawierał wyraźne stwierdzenie winy sowieckiej. 
Ujawnienie tego dokumentu było poważnym krokiem 

na drodze formowania się opinii Kongresu Amerykań-
skiego o potwornej, masowej zbrodni, popełnionej na 
polskich jeńcach.

W bieżącym roku 1951 pierwszym, który poruszył 
ze swej strony ponownie sprawę Katynia, był poseł de-
mokratyczny ze Stanu Indiana Ray J. Madden. Zrobił 
to naprzód dnia 26 lutego, powołując się na uchwały 
zgromadzenia Polaków w Gary (Indiana), odbytego 
7 października. 1950 w 10-tą rocznicę zbrodni katyń-
skiej, a powtórnie dnia 6 czerwca, kiedy odczytał w Izbie 
rezolucję, powziętą podczas uroczystej akademii, urzą-
dzonej w South Bend (Indiana) dnia 6 maja, a stawiającą 
żądanie powołania „międzynarodowego trybunału pod 
auspicjami Narodów Zjednoczonych, celem przeprowa-
dzenia śledztwa i dokonania sądu nad rzezią, aby za-
pobiec w przyszłości podobnym aktom barbarzyństwa“.

Niedługo później bo już 26 czerwca republikański 
przedstawiciel Chicago poseł T. P. Sheehan wzniósł 
z kolei rezolucję, żądającą powołania 13-osobowej Ko-
misji dla zbadania zbrodni katyńskiej przez Izbę Re-
prezentantów. W ten sposób sprawa, nareszcie w po-
staci konkretnego wniosku, znalazła się na porządku 
obrad Komisji Regulaminowej Izby (Committee on 
Rules) dnia 15 i 16 sierpnia. Ostatecznie przedmiotem 
dyskusji stały się jeszcze cztery inne wnioski, mianowi-
cie posłów: Flooda, Maddena, Machrowicza i Lathama. 
Uchwalono rezolucję, opartą o tekst posła R. J. Madde-
na i ona to właśnie, jako House Resolution 390. ma wejść 
pod obrady Izby Reprezentantów.

Czy i kiedy pod te obrady wejdzie? Kiedy i jak za-
cznie działać owa siedmioosobowa komisja śledcza, 
której powołanie przez Izbę Reprezentantów wniosek 
Komisji Regulaminowej przewiduje? Dla znawców sto-
sunków amerykańskich szybkie uchwalenie wniosku 
katyńskiego przez Komisję Regulaminową było po-
dobno niespodzianką i obecnie przewidują oni równie 
rychłe przedłożenie sprawy zebraniu plenarnemu Izby. 
Czynnikiem, który dąży szczerze w tym kierunku, 
jest opinia publiczna, reprezentowana przez posłów, 
zarówno demokratycznych, jak i republikańskich, po-
chodzących z wyborczych okręgów o większości pol-
skiej. Z drugiej strony wchodzi w grę stanowisko De-
partamentu Stanu i względy „wyższe“, dyktowane przez 
taktykę, uprawianą w danym okresie na terenie między-
narodowym. Obawa przed drażnieniem Rosji Sowieckiej 
i każda fala „appeasementu“ spowodować może zawsze 
zahamowanie akcji katyńskiej w zasięgu wpływów rzą-
du, a Sekretarza Stanu p. D. Achesona w szczególno-
ści. W miarę zaostrzania się stosunków z Sowietami, 
a w każdym razie w przede dniu konferencji w San Fran-
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cisko i podpisania traktatu z Japonią, hamulec polityki 
zagranicznej w tym kierunku zdaje się jednak nie dać 
się odczuć.

Niemniej doświadczenia dotychczasowe nakazują 
ocenić spokojnie i ostrożnie rozwój tej sprawy. Nie 
wolno zapominać, że Amerykański Komitet dla zba-
dania Zbrodni Katyńskiej pod przewodnictwem amb. 
Artura Bliss-Lane‘a, który powstał dwa lata temu 
w sierpniu 1949, pomimo najlepszej zapewne woli 
jego prezydium i członków, natrafił w swoich dąże-
niach, do powołania odpowiedniego organu sądowe-
go i rozpoczęcia przewodu, na znaczne przeszkody 
i celu tego bezpośrednio osiągnąć nie zdołał. Dopiero 
związanie zamierzeń tego Komitetu z akcją amery-
kańskiej Polonii i jej parlamentarnymi przedstawicie-
lami, doprowadziło do rezultatów, wyżej wymienio-
nych, na terenie Kongresu. Należy też przypuszczać, 
że opinia publiczna i posłowie, w jej imieniu występują-
cy, będą czynnikiem bardziej niezależnym od nacisków 
administracji, a zwłaszcza od nastrojów ugodowości 
wobec Rosji Sowieckiej.

Dzieje sprawy Katynia na terenie amerykańskim są 
nowym dowodem skuteczności akcji wytrwałej i obli-
czonej na dalszą metę, stawiającej sobie jako cel prze-
łamywanie oporów międzynarodowych, a nie tylko 
grzeczne dostosowywanie się do modnych prądów opi-
nii i dyrektyw, dawanych przez możnych tego świata. 
Powtóre dzieje te świadczą, że najpewniejszym czynni-
kiem i podstawą każdego działania jest zawsze własny 
naród, choć na wygnaniu i rozsiany szeroko po świecie.

W swojej przedmowie do książki „Zbrodnia Katyń-
ska w świetle dokumentów“, wydanej po raz pierwszy 
w kwietniu r. 1948 w Londynie, pisał gen. Władysław 
Anders: „Ofiary mordu katyńskiego, bezbronni jeńcy 
strzelani tysiącami przez swoich katów na: krawędzi 
otwartych grobów, to byli nasi rodacy, towarzysze bro-

ni i koledzy, ojcowie rodzin, mężowie, bracia, synowie. 
Nie ma prawie Polaka, który by kogoś bliskiego w tych 
mogiłach nie stracił. Ujawnić tych morderców i doma-
gać się dla nich kary, to moralny obowiązek przede 
wszystkim nas Polaków, znajdujących się poza oku-
pacją sowiecką, w krajach wolnych świata cywilizo-
wanego. Niechaj ta książka, zawierająca zestawienie 
dokumentów i materiałów, stanie się punktem wyjścia 
i początkiem akcji wytrwałego odwoływania się do su-
mienia świata i sprawiedliwości międzynarodowej...“

W rzeczywistości tak się stało. W roku 1949 po-
wstało w Londynie Polskie Stowarzyszenie Byłych 
Sowieckich Więźniów Politycznych, które przyjęło za 
główny cel ogłoszenie prawdy o zbrodniczości i grozie 
systemu sowieckiego. W ubiegłym roku 1950, w dzie-
siątą rocznicę zbrodni katyńskiej, organizowało ono we 
wszystkich krajach polskiego wygnańczego osiedlenia 
żałobne obchody i manifestacje, żądające sądu na mor-
derców Katynia. Jako Prezes Rady tego Stowarzyszenia, 
gen. W. Anders w oświadczeniu do prasy międzynaro-
dowej z dnia 28 kwietnia 1950, sformułował wyraźne 
i publiczne oskarżenie rządu sowieckiego o popełnienie 
zbrodni katyńskiej i wystosował apel do wolnych naro-
dów demokratycznych o „powołanie nowego trybunału 
międzynarodowego, który by zbadał tę zbrodnię i uka-
rał jej sprawców“.

Powzięta pod naciskiem, opinii, uchwała amerykań-
skiej Izby Reprezentantów zdaje sie być poważnym 
krokiem na drodze do tego celu.

Z. S.
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Podajemy ważniejsze wyjątki przemówień dnia 
18 września, wygłoszone w czasie rozprawy katyń-
skiej w Izbie Reprezentantów U. S. A. (Komisji Re-
gulaminowej). 

A.J.Sabath (dem. Chicagio): „Odkąd ten zły czyn 
został popełniony tajemnica osłoniła prawdę faktów. 
Przez lata byłem skłonny wierzyć, że niecnego tego 
okrucieństwa dopuścili się naziści. Było ono bowiem 
w rodzaju wielu podobnych i niewiarygodnych ma-
sowych mordów Hitlera i jego diabelskiej szajki. 
Jednakowoż fragmentaryczne świadectwa następnie 
ogłoszone wskazują, że nieludzkiej tej zbrodni mogli 

dopuścić się Rosjanie. Dlatego sądzę, że cały świat 
ma prawo się dowiedzieć, kim są winowajcy. Rezo-
lucja zasługuje na jednomyślne przyjęcie przez Izbę 
i proszę usilnie o jej przyjęcie.“

T. P. Sheeham (rep. Illinois): „Jeśli by niemieckie, 
a nie sowieckie władze były odpowiedzialne za mord 
katyński, to dlaczego te ostatnie nie podały do wiado-
mości losu polskich oficerów, wziętych przez nich do 
niewoli w r. 1939? Dlaczego czekały one, aż do od-
krycia przez Niemców masowych grobów w r 1943, 
ze swoim pierwszym oświadczeniem co do oficerów, 
których Rząd Polski na wygnaniu starał się odnaleźć 
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i wcielić do polskiej armii? Gdyby tłomaczenie się Ro-
sjan było przekonywujące, na pewno nie sprzeciwiali by 
się bezstronnemu śledztwu Międzynar. Czerw. Krzyża, 
którego zarządał Rząd Polski na wygnaniu i na które 
zgodził się nawet Berlin... Rosjanie mieli drugą szan-
sę udowodnienia swojej niewinności podczas procesu 
w Norymberdze... lecz końcowy wyrok trybunału nie 
zawiera nawet wzmianki o sprawie lasku katyńskiego. 
Sądzę, że wyśledzenie tej zbrodni spada na Rząd Ame-
rykański, jako obowiązek — obowiązek tak wielki, ja-
kim było ukaranie nazistowskich i japońskich zbrod-
niarzy wojennych...”.

R. J. Madden (dem. Indiana) „Masowy mord i za-
ginięcie około 14.000 polskich oficerów i żołnierzy” 
na wiosnę 1940 musi być, w miarę ludzkiej możliwo-
ści, dokładnie zbadane przez Kongres. Wywiązując 
się z tego spełnimy nasz obowiązek wobec wolnego 
narodu polskiego, który był naszym sprzymierzeńcem 
i wobec tysięcy bohaterów, którzy zostali wymordo-
wani i pochowani w zbiorowych mogiłach, za swoją 
walkę o wolność. Materiał dowodowy i świadectwa, 
zebrane i zabezpieczone przez wybraną komisję oraz 
w przyszłości przedłożone tej Wysokiej Izbie, będą 
również przedstawione Narodom Zjednoczonym z żą-
daniem postępowania przeciw sprawcom tej między-
narodowej zbrodni, aż do skazania ich indywidualnie 
i zbiorowo przed sądem.

Jeśli Kongres Stanów Zj. przy pomocy innych wol-
nych narodów, pójdzie za swoimi międzynarodowymi 
zobowiązaniami, zbrodniarze, którzy dopuścili się mor-
du katyńskiego, zapłacą za to tym samym, co Hitler, 
Goeringi, Goebelsy, von Ribbentropy i wszyscy inni za 
swoje barbarzyńskie i zbrodnicze czyny podczas dru-
giej wojny światowej... Rzeź katyńska nie może być 
oceniana, jako zwykłe wojenne okrucieństwo. Będzie 
ona przez historię określona, jako jeden z najbardziej 
podstępnych aktów ludobójstwa w kronikach zbrodni... 
Wyniki śledztwa komisji kongresowej uświadomią na-
stępnie wszystkim wolnym narodom, a także dojdzie 
to za „żelazną kurtynę“, nawet do milionów więźniów 
w obozach niewolnej pracy, że Stalin i jego ludzie 
z Kremla mają umysłowość zbrodniczą, a ich dyktatura 
utrzymuje się jedynie dzięki trzymaniu narodu pod cią-
głym terrorem ich rządów. Nigdy w historii nie utrzy-
mał się długo system, którego przywódcy odwołują się 
do takiego barbarzyństwa, by zachować władzę...

Rząd Polski na wygnaniu przyczynił się znacznie 
do zebrania materiałów, dotyczących mordu w Katy-
niu i współdziałał ze wszystkimi wysiłkami, zmie-
rzającymi do postawienia przed sąd winnych zbrod-
ni. Chcę również dołączyć tu list otrzymany od gen. 
W. Andersa, w imieniu Polskiego Stowarzyszenia By-
łych Sowieckich Więźniów Politycznych w Londynie. 
Mówi on sam za siebie... (mówca odczytuje list, któ-
rego tekst podaliśmy w ostatnim numerze). Ostatnio 

(14 września) mój kolega, przedstawiciel Michigan  
(rep. G. A. Dondero) przedstawił oświadczenie gen. An-
dersa (z 28. 4. 1950, złożone wobec prasy międzynaro-
dowej w Londynie — przyp. red.), które każdy członek 
kongresu winien przeczytać. 

Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby każdy to uczynił. 
Wierzę szczerze, iż dokumentarne oraz osobiste świa-
dectwa, starannie i systematycznie zbierane od r. 1941, 
zostaną zbadane i pozwolą członkom Izby Reprezentan-
tów wyrobić sobie zdanie o mordercach Katynia... Mam 
głęboką nadzieję, że Kongres udzieli jednomyślnej 
aprobaty Rezolucji 390 i przyczyni się wszelkimi spo-
sobami do wymierzenia sprawiedliwości mordercom 
bohaterów, którzy dziś spoczywają w katyńskim lesie, 
jako ofiary komunistycznej zdrady i tyranii. Z naszej 
strony możemy przynajmniej zapewnić tych, którzy pa-
dli oraz ich rodaków, że ich ofiara nie była daremna.“

G. A. Dondero (rep. Michigan): „Myślę, że warto 
powiedzieć Izbie, jak ludzie ci byli zabijani. Mieli ręce 
związane z tylu i czaszki przestrzelone amunicją nie-
miecką. Gdyby Niemcy zabijali, nie użyliby napewno 
własnej amunicji, która więc wskazuje na sprawcę in-
nej narodowości; jest też i drugi fakt, mianowicie że 
zostali znalezieni w płaszczach.. Czyli nie byli zamor-
dowani w sierpniu..“

K. B. Keating (rep. Rochester, N. York): „Jak wia-
domo mi, oficerowie znalezieni w katyniu, byli z Ko-
zielska, podczas gdy, jak Panowie wiedzą, było jeszcze 
3.900 oficerów w Starobielsku i 6.900 w Ostaszkowie, 
po których ślad zaginął. Innymi słowy nie doliczono 
się 15.000... Chciałbym otrzymać zapewnienie, że ro-
zumie się okoliczność rozszerzenie śledztwa na dzieje 
polskich oficerów we wszystkich trzech obozach.“

R. J. Madden: „Tak jest“.
K. B. Keating: „Rozumiem, że wszelki materiał do-

wodowy, tyczący Katynia i wszelka dyskusja na ten 
temat podczas procesu w Norymberdze, lub później, 
będzie objęta zakresem śledztwa.“

R. J. Madden: „Tak“...
Hoffman (Illinois’): „Prowadzimy dziś dwa rodzaje 

wojny z Czerwoną Rosją. Jedną, wojskową na froncie 
w Korei, gdzie nasi chłopcy powstrzymują komuni-
styczne hordy chińskie, kierowane przez konspirato-
rów na Kremlu. Drugi front to walka o duszę wolnego 
człowieka na całym świecie, walka w której Ameryka 
dąży do niesienia prawdy wszystkim ludziom dobrej 
woli. Pełne wyśledzenie rzezi katyńskiej i ustalenie 
odpowiedzialności za tę barbarzyńską zbrodnię, może 
stać się ważnym zwycięstwem w tej walce o prawdę.“

K. B. Keating: „...należało by również zbadać, czy 
nie było jakichś układów z Sowietami na temat okru-
cieństw wojennych w Jałcie i Poczdamie. Czy rezolu-
cja zawiera upoważnienie do zajęcia się tym?...

R. J. Madden: „Tak jest, zawiera“.
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K. B. Keating: „Zbrodnia katyńska była może naj-
podlejszą, na zimno popełnioną, i okrutną spośród 
znanych w historii. Nie była ona zwykłym okrucień-
stwem wojennym. Był to otwarty, jaskrawy brutalny 
akt ludobójstwa. Była to zbrodnia przeciw ludzkości 
i złamanie przykazania o bożej godności człowieka. 
Było to wymordowanie kwiatu narodu, by zniszczyć 
go fizycznie, moralnie i kulturalnie. Nie był to po pro-
stu sporadyczny akt gwałtowności i namiętności. Był 
to w całej pełni przemyślany plan wyniszczenia katolic-
kiej przeważnie Polski, aby kreatury, wierne bezbożni-
czej filozofii mogły być narzucone jako przywódcy i nie 
byli zmuszeni mierzyć się z polskimi oficerami, którzy 
wielokrotnie wykazywali swoja niezłomną odwagę.”

T. M. Machrowicz (dem. Michigan): „Dlaczego śledz-
twa nie rozpoczęto wcześniej? W kwietniu 1943 Rząd 
Polski na wygnaniu zażądał od Międzynar. Czerw. 
Krzyża bezstronnego zbadania sprawy. Rezultatem 
jednak tego uczciwego postulatu poznania prawdy 
było zerwanie stosunków przez Kreml z tym Rządem, 
a spowodu sprzeciwu Sowietów, Czerw. Krzyż nie mógł 
śledztwa przeprowadzić. Były też dziwne i sprzeczne 
działania podczas procesu norymberskiego. Niewątpli-
wie, ponieważ była to zbrodnia z okresu drugiej wojny 
światowej, Norymberga była miejscem właściwym do 
jej sądzenia. Oskarżał sowiecki płk. Pokrowski. Kiedy 
jednak stało się jasne, że może nastąpić śledztwo, so-
wiecki prokurator jeszcze raz zablokował wszechstron-
ne wyświetlenie tajemnicy i ta część oskarżenia została 
usunięta..“

D. F. Flood (dem., Pensylwania): „Wiele lat przed-
kładałem tę sprawę Wysokiej Izbie... Dyskutowałem 
ją z przedstawicielami Rządu Polskiego w Londynie... 
Mamy wiele milionów obywateli, w których żyłach 
płynie krew polska. Mają oni prawo dowiedzieć się 
prawdy w tej sprawie. Nie może też być lepszej broni 
dla Voice of America, jak podawanie faktów ujawnia-
nych przez to śledztwo. Zajmowałem się okrucień-
stwami Niemców i wnosiłem rezolucje za procesem 
norymberskim, lecz to jest zbrodnia komunistycznej 
Rosji“.

J. C. Kluczyński (dem., Chicago): „Jak mówi Szek-
spir, zbrodnia zawsze wyjdzie na jaw. Od r. 1943, kie-
dy sprawa stała się znana, prawda nie mogła dotrzeć 
do opinii publicznej. Tymczasem ogromny materiał 
dowodowy zgromadzono, który wskazuje na Sowiec-
ką Rosję i materiał ten wymaga ujawnienia w świetle 
prawdy i sprawiedliwości... Spisek milczenia dokoła 
zbrodni katyńskiej musi być przełamany. Musimy 
wskazać światu, kto wymordował 15 tysięcy polskich 
jeńców...”

F. Furcolo (dem., Pensylwania): „Świat wysnuwa, 
wniosek, że już wówczas (1940) bolszewicy knuli za-
miar zawładnięcia całą Polską i w tym celu skorzy-
stali z możności pozbawienia Polski jej najlepszych 

oficerów. Obupartyjny charakter tego amerykańskie-
go śledztwa powinien, przekonać świat, że jesteśmy 
obiektwni i powodowani wyłącznie motywami huma-
nitarnymi“.

H. D. Donohue (dem., Massachussets): „Było by 
to strasznym oskarżeniem chrześcijańskiej godności 
i przyzwoitości, gdyby tragiczne zniknięcie i śmierć 
przeszło 14 tysięcy polskich oficerów mogła pozostać 
nierozstrzygnięta. Nie potrzebuję przypominać wiel-
kich usług, jakie oddali polscy patrioci i żołnierze na-
szemu krajowi. Nie potrzebuję przypominać odwagi 
i heroizmu 2 Polskiego Korpusu pod Monte Cassino 
i walk polskich wspólnie z nami przeciw dyktaturze 
w 2 wojnie światowej. Śledztwo w sprawie Katynia 
będzie zaledwie małym gestem sprawiedliwości wo-
bec Polski...“.

F. Reams (niezależny, Ohio): „Wolne narody, a zwłasz-
cza Stany Zj. szanowały zawsze prawa: indywidualne. 
Nawet w ogniu wojny jeńcy byli traktowani zgodnie 
z prawem narodów. Lecz w rzezi katyńskiej mamy przy-
kład — straszny — totalitarnego okrucieństwa, z którego 
świat musi sobie w pełni zdać sprawę”.

C. J. Zabłocki (dem., Wisconsin): „Rok 1939, kiedy 
armie sowieckie, łącząc się z Hitlerem, łamiąc układy, 
zaatakowały ten kraj, stał się podstawą do popełnienia 
zbrodni... Sprawiedliwość wymaga, by mord ten został 
ukarany...“.

A. D. Siemiński (dem., N. Jersey): „Wola narodu pol-
skiego do niepodległości, w duchu zasad wilsonowskiej 
demokracji nie podobała się sowiecko-nazistowskiej 
osi...”.

J. D. Dingell (dem., Massachussets): „Nie wolno nam 
zapomnieć, że mord katyński to wynik zbrodniczego 
niemiecko-rosyjskiego układu...“.

A. P. Morano (rep., Connecticut): „Czy Pan nie oba-
wia się, że Prezydent zakaże Departamentom Obrony 
i Stanu udzielania informacji Komisji?

E. P. Radwan (rep., N. York): Spodziewam się, że 
nie, ale jest obowiązkiem Kongresu dbać, by tak się 
nie stało...“.

Przewodniczący poddaje rezolucje pod głosowanie. 
Przechodzi ona jednomyślnie.

Z. S.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1951, nr 40  
z 6 października, s. 5.
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Niespodziewanie rychło i niejako nadprogramowo 
czyli poza przewidywanym porządkiem kolejności 
zeznań Komisja Katyńska Izby Reprezentantów Ame-
rykańskiego Kongresu przesłuchała ppłk. Donalda 
M. Steward’a, jednego z dwu oficerów amerykańskich, 
którzy należeli do grupy alianckich jeńców, przywie-
zionych przez Niemców przymusowo na wiosnę roku 
1943 na odkryte groby katyńskie. Historię tej wizy-
ty podaje szczegółowo książka „Zbrodnia Katyńska 
w świetle dokumentów“ z przedmową gen. W. Andersa 
w swoim drugim wydaniu na str. 438 i nast., zawierając 
również trzy zdjęcia alianckiej grupy, podczas zwie-
dzania terenu grobów. Na zdjęciach tych D. M. Ste-
ward, wówczas młody kapitan artylerii amerykańskiej, 
występuje najwyraźniej, zwłaszcza na ilustracji nr. 64, 
str. 439. Drugim Amerykaninem w składzie zespo-
łu alianckiego, przywiezionego do Katynia, był ppłk 
John H. Van Vliet, autor słynnego raportu z tej podró-
ży, który rok temu, 18 września 1950, został ujawniony 
przez Pentagon i odczytany w Izbie Reprezentantów 
przez posła J. E. Rankina (patrz „Orzeł Biały“, nr. 431 
z 7.X.1950, art. „Raport amerykański o Katyniu“, 
oraz jedno ze zdjęć oficerów alianckich w Katyniu 
w „Orle Białym“ nr. 432).

Przesłuchanie ppłk. D. Stewarda doszło do skut-
ku niespodzianie i przed rozpoczęciem planowanego 
postępowania. Jak doniosła prasa, już w dwa dni po 
powstaniu Komisji, do jej przewodniczącego posła 
Ray J. Maddena zwrócił się przedstawiciel Pentagonu 
(Dep. Obrony), proponując skorzystanie ze sposobno-
ści chwilowego pobytu ppłk. Stewarda w Waszyngto-
nie i przesłuchanie go przed powrotem na Koreę, gdzie 
pełni służbę na froncie, czyli jest narażony na niebez-
pieczeństwo życia. Przewodniczący Komisji uznał ar-
gument za słuszny i przesłuchanie nastąpiło nazajutrz.

Zeznania ppłk. Stewarda trwały cztery godziny i były 
nie tylko stenografowane, ale zostały nagrane na ta-
śmę radiową, co wydało się konieczne po smutnych 
doświadczeniach z raportem ppłk. Van Vlieta, którego 
oryginał, jak wiadomo, w tajemniczy dotąd niewy-
jaśniony sposób, zaginął pomiędzy Departamentem 
Obrony i Dep. Stanu.

Opowiadając szczegółowo dzieje swojej podróży 
pod Smoleńsk, ppłk. Steward zaczął od stwierdzenia, 
że odbył ją pod przymusem, żądaniu udania się do 
Katynia dobrowolnie odmówił on i otrzymał dopie-
ro rozkaz na piśmie, przeciw któremu zaprotestował. 
Oryginał tego rozkazu świadek przedłożył Przewod-
niczącemu Komisji Maddenowi. Jadąc pod Smoleńsk 
ppłk. Steward był przekonany o winie niemieckiej: 
„Znając dobrze okrucieństwa niemieckie — mówił 

w swoich zeznaniach — i będąc świadkiem tego, co 
działo się w niemieckich komorach gazowych i w licz-
nych obozach koncentracyjnych, byłem najgłębiej prze-
konany, iż morderstwa oficerów polskich dokonali 
Niemcy, ...iż propaganda niemiecka sfabrykowała oskar-
żenie Rosjan, celem rozbicia obozu alianckiego“. Na miej-
scu zbrodni jednak, po obejrzeniu zwłok ppłk. Steward 
zmienił zdanie, przy czym argumentem rozstrzygającym 
były dla niego, jak stwierdza, nie daty dokumentów, zna-
lezionych przy zwłokach, ale stopień zużycia odzieży 
i butów na zamordowanych:

„Zmieniać opinię o winie Niemców zacząłem wów-
czas, gdy pozwolono nam bardzo dokładnie zbadać 
odzież i obuwie zamordowanych oficerów. Znam się 
dobrze na odzieży wojskowej — mówił pułk. Steward 
— po kilku godzinach badania materiałów, skór i t. d., 
wyrabiałem w sobie, wbrew własnej woli — podkre-
ślał — przekonanie, iż sukno i skóra głosiły prawdę. 
To były mundury i buty noszone najwyżej kilka mie-
sięcy. Wyraźnie pochodziły w przeważającej liczbie 
ze składów mobilizacyjnych wydanych do użytku ofi-
cerów w momencie mobilizacji polskiej w roku 1939. 
W moim przekonaniu, żaden z mundurów i żadna z se-
tek par butów jakie oglądałem nie były noszone dłużej 
niż 6 do 8 miesięcy. Wiedziałem jak szybko niszczy się 
mundur i buty w warunkach pobytu w obozie jeńców. 
Żaden z tych mundurów, które widziałem, nie mógł 
być noszony w obozie aż do 1942, czy nawet do roku 
1941, to jest do chwili, kiedy teren Smoleńska opano-
wali Niemcy.

Rozmowy z lekarzami, dokonującymi badań na-
ukowych na zwłokach, przekonały mnie do reszty. 
Przyjechałem — kończył ppłk. Steward — do Katy-
nia, przekonany o winie Niemców — opuszczałem 
Katyń z najgłębszym i nieodwołalnym przekonaniem, 
iż mord popełniony był w roku 1940 przez Rosjan“.

Argument o winię bolszewickiej, oparty na stanie 
odzieży i obuwiu zamordowanych jeńców, jest trafny 
i przekonywujący, a został wysunięty również przez 
ppłk. Van Vlieta, w jego znanym raporcie, która to 
zgodność poglądów obu oficerów amerykańskich, 
uczestników wspólnej podróży do Katynia jest natu-
ralna, gdyż musieli dzielić się wzajemnie swoimi wra-
żeniami i razem wyrabiać zdanie. Tak samo jest zrozu-
miałe, że sprawa daty dokumentów, znalezionych przy 
zwłokach, jakkolwiek w istocie rzeczy równie istotna, 
dla osób, zwiedzających groby zaledwie w ciągu kil-
ku godzin, mogła się nie rzucić w oczy, jako argument 
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równej wagi. Nie musieli oni bowiem, w ciągu tego 
krótkiego czasu, przekonać się, że Niemcy nie stosowali 
żadnej, specjalnej kontroli znajdowanych przy zwło-
kach przedmiotów i np. polski zespół Czerwonego 
Krzyża, z dr. M. Wodzińskim na czele, przeprowadzał 
samodzielnie dobywanie i pierwsze oględziny tysięcy 
zwłok, mając pełną możność spotkania się z doku-
mentami, w postaci pamiętników, legitymacji, listów, 
czy gazet, o dacie późniejszej, niż wiosna 1940, jeśli 
by takie rzeczy przy zamordowanych się znajdowały. 
Dokumentów takich jednak nigdy nie znaleziono, co 
stwierdza wyraźnie dr. Wodziński w swej obszernej 
relacji pt. „Pięć tygodni pracy na miejscu zbrodni“, sta-
nowiącej rozdział IX-ty książki „Zbrodnia Katyńska 
w świetle dokumentów“.

Będzie bardzo interesujące przekonać się, czy otrzy-
mają zezwolenie na zeznania przed Komisją amery-
kańskiego Kongresu oficerowie brytyjskiej Wspólnoty 

Narodów, czyli Płd. Afrykański ppłk. Stevenson i bry-
tyjski lekarz, ówczesny kapitan Stanley S. B. Gilder, 
który zwiedził wspólnie z Amerykanami katyńskie mo-
giły. Osoby świadków są bowiem dla opinii publicznej 
niezmiernie ważne. Kto mówi jest równie ważne, jak 
co mówi. Dla społeczeństw Anglii i Ameryki zeznania 
własnych obywateli mają na pewno największą wagę 
i z tego powodu świadectwa alianckich oficerów-jeń-
cow w sprawie Katynia odegrają dużą rolę. Ale dlatego 
jest też rzeczą niezmiernie ważną, by świadkowie pol-
scy, którzy w procesie katyńskim wystąpią byli ludźmi 
o niespornym i nieposzlakowanym charakterze. Od tego 
będzie zależała waga polskiego głosu. (Z.S.)

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1951, nr 43  
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Są sprawy, które wywołują taki natłok myśli, które 
wyciągają z pamięci tyle wydarzeń, treść przeczytanych 
ongiś książek, zasady religijne i etyczne, wtłaczane 
w głowy od dzieciństwa, rozważania mędrców i filo-
zofów oraz osobiste, nieraz gorzkie doświadczenia, że 
trudno jest to wszystko uporządkować i przelać na pa-
pier, jako jasny i logicznie pomyślany artykuł.

Przedstawiciel amerykańskiego wojskowego sądow-
nictwa płk. H. Hanley oznajmił w prasie w wyniku 
swoich dochodzeń, że komuniści zamordowali co naj-
mniej 5.790 jeńców z wojsk ONZ, w czym ok. 5.500 
Amerykanów, a ponadto ćwierć miliona koreańskiej 
ludności cywilnej. W polskich umysłach wiadomość ta 
wzbudziła natychmiast wspomnienie o Katyniu. 

Doznaliśmy podwójnego wstrząsu, zaczęły napły-
wać reakcje zachodniego świata na te wydarzenia. 
Spodziewaliśmy się bowiem, że zachodni świat może 
wziąć bliżej do serca wymordowanie amerykańskich 
jeńców wojennych, niż uczynił to w stosunku do jeńców 
polskich, że potraktuje inaczej wyczyn komunistycz-
ny teraz, gdy komuniści są wrogami, niż potraktował 
mord katyński wtedy, gdy Rosja była sprzymierzeńcem 
w wojnie przeciw Niemcom. Okazało się jednak, że oba 
wypadki wywołały takie samo dążenie do zatuszowa-
nia sprawy, do zbagatelizowania jej znaczenia, do po-
dania w wątpliwość prawdziwości ogłoszonych faktów 
i uznania tych, co je odgłosili, za ludzi pozbawionych 
„politycznej mądrości“. I doznaliśmy na skutek tego 
dwóch objawień: po pierwsze — że nie jesteśmy tak bar-
dzo upośledzeni, bo mordowanie jeńców Polaków jest 

uznawane za jednakowo wybaczalne, jak jeńców Ame-
rykanów; po drugie — że świat współczesny jest gotów 
pogodzić się z mordowaniem jeńców, jak ze zjawiskiem 
normalnym, należącym do ustalonego dziś porządku 
rzeczy, nie przeszkadzającym „pokojowemu współist-
nieniu“ narodów.

W Stanach Zjednoczonych należy rozróżniać między 
opinią publiczną a stanowiskiem czynników oficjalnych. 
Opinia publiczna jest wzburzona, ale czynniki oficjalne, 
mając na względzie pragnienie swych europejskich so-
juszników zakończenia wojny w Korei nawet za wszelką 
cenę, są ostrożne i powściągliwe. Czynniki te orzekły, 
że płk. Handley nie był upoważniony do ogłoszenia wy-
ników swoich dochodzeń lecz nie podają w wątpliwość 
ich prawdziwości. Stwierdziły one jedynie, że spraw-
dzono urzędowo ponad wszelką wątpliwość zamordo-
wanie 350 jeńców, których ciała odkopano i spośród 
których ustalono nazwiska 250 żołnierzy.

Stanowisko państw europejskich wynika właśnie 
z ich dążenia do zakończenia wojny na Korei. Raport 
płk. Handley‘a wywołał wśród nich obawy, że rząd 
Stanów Zjednoczonych, licząc się ze swoją opinią pu-
biczną, przerwie rokowania, a być może zastosuje na 
terenie Korei bombę atomową. Obawy te wypowiedzia-
ła w brytyjskim parlamencie członkini grupy Bevana, 
elegancka p. Barbara Castle, nazywając raport Handley-
‘a „nieuzasadnionymi historyjkami o okrucieństwach“. 
Poprzedniego dnia wypowiedziała ona pogląd, że po-
nieważ ONZ ma w swoim ręku znacznie więcej jeńców 
komunistycznych, niż strona przeciwna, to uzgodnienie 
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sprawy wymiany jeńców nie powinno nasuwać trudno-
ści. Odpowiedział jej śmiech na ławach ministerialnych. 
Niezrażona tym, p. Castle dodała pytanie: „Czy rzeczy-
wistej trudności nie stwarzają, jak zwykle, rokujący 
w Korei Amerykanie dzięki swym niezwykłym właści-
wościom umysłowym?“.

Śmiech na ławach ministerialnych był wyrazem cał-
kiem właściwej oceny politycznej naiwności eleganc-
kiej kobiety o wybitnie postępowych poglądach. Ona 
widocznie nigdy nie interesowała się stosunkiem komu-
nizmu do jeńców wojennych. Gdy na początku wojny 
rosyjsko-niemieckiej sowieccy żołnierze poddawali się 
masowo, Kreml oświadczył, iż nie interesuje się losem 
tych, co poddają się zamiast walczyć. Niemcy wymordo-
wali głodem, jak obliczono,, ok 2,500 tysięcy rosyjskich 
jeńców, a Kreml, zgodnie ze swoim poglądem nie zrobił 
z tego wielkiego zagadnienia. Przecież, gdyby ci ludzie 
wyżyli, to posłano by ich na Kołymę. Komunizm, nie 
uznaje żadnych chrześcijańsko-rycerskich zasad, a już 
w szczególności do oficerów, w których widzi przedsta-
wicieli klasy kapitalistycznej.

W czasie rewolucji urządzono tzw. oficerskie szkoły 
pływania, co oznaczało zrzucanie oficerów z okrętu do 
morza, z ciężarem umocowanym u nóg. Katyń był za-
stosowaniem tej samej metody w stosunku do oficerów 
polskich. W Teheranie, wedle słów Churchilla, Stalin 
proponował rozstrzelanie 50 tysięcy oficerów niemiec-
kich. Setki tysięcy jeńców niemieckich, japońskich 
i włoskich zginęło w Rosji bez wieści. Komuniści chiń-
scy i koreańscy mają jeszcze mniej powodów do sza-
nowania zrodzonych przez chrześcijańsko-europejską 
cywilizację przepisów o ludzkim traktowaniu jeńców 
wojennych. Mając ogromny rezerwuar ludzi nie dbają 
zupełnie o los swoich żołnierzy, którzy dostali się do 
niewoli, a nawet pragnęliby, by los ten był jak najgorszy. 
Pragnienie to wyraża się w ustawicznym rozpowszech-
nianiu przez propagandę komunistyczną fałszywych 
wieści o rzekomym używaniu przez Amerykanów kore-
ańskich i chińskich jeńców jako królików doświadczal-
nych, na których wypróbowuje się działanie bakterii 
chorobowych, promieniowania atomowego itd.

Komunizm przyjął za system tzw. fizyczną likwi-
dację, czyli po prostu mordowanie, wszystkich swoich 

przeciwników, w tym jeńców wojennych, i dąży do 
tego, by system ów powszechnie przyjęto. Obojętność, 
z jaką liczne koła opinii zachodnio-europejskiej przy-
jęły wiadomość o wymordowaniu żołnierzy O.N.Z. 
przez komunistów, skwapliwość, z jaką podaje się 
w wątpliwość prawdziwość ogłoszonych faktów, for-
malistyczne wytykanie płk. Handley‘owi, że nie był 
on uprawniony do ogłoszenia wyników swoich docho-
dzeń — wszystko to świadczy, że wspomniane wyżej 
komunistyczne dążenia znajdują w zachodniej Euro-
pie podatny grunt. Jakież to jest charakterystyczne, 
że p. Barbara Castle określa postawę amerykańskich 
czynników delegacji do rokowań o zawieszenie bro-
ni „niezwykłą reakcją umysłową“. Czyżby za reakcję 
zwykłą i normalną w stosunku do takich wydarzeń na-
leżało uznać zimną obojętność?

Oczywiście za tym wszystkim czai się strach przed 
wojną. Ponadto, gdy chodzi o reakcje brytyjskie, nale-
ży wziąć pod uwagę, że Brytyjczycy przez parę wie-
ków toczyli wojny z ludami mało cywilizowanymi lub 
wręcz dzikimi, i przywykli do tego, że w tego rodzaju 
wojnach jeńcy byli często mordowani. Były to jednak 
drobne wojny kolonialne i nie dotyczyły cywilizowane-
go świata. Nie należy traktować wojny na Korei, jako 
wojny wyżej opisanego gatunku. Stoimy dziś przed 
faktem mordowania jeńców wojennych, stosowanego 
jako system, rozpowszechniający się na cały świat. 
Obojętność w stosunku do tej sprawy jest zjawiskiem 
groźnym.

„Times“ usiłuje przeciwstawić los, mordowanych 
jeńców wojennych losowi żyjących żołnierzy, prowa-
dzących trudną i krwawą wojnę. Dziennik ten podsu-
wa myśl, że przechodząc do porządku dziennego nad 
popełnianymi morderstwami zapobiegnie się śmierci 
wielu innych na polu bitwy. Czy naprawdę się zapo-
biegnie? Czy dzieje ludzkości uprawniają do takiego 
wniosku ? Czy mądrość ludzka i boska nie dała na to 
pytanie już dawno odpowiedzi w słowach biblijnych: 
„Kto nie wyjdzie z domu, ażeby zło znaleźć i z oblicza 
ziemi wygładzić, do tego zło samo przyjdzie i stanie 
przed obliczem jego“.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1951, nr 49 z 8 grudnia, s. 5.

SPRAWA „NAOCZNEGO ŚWIADKA”

Dnia 4 lutego rozpoczęła w Waszyngtonie swoje prace 
Komisja Katyńska Amerykańskiej Izby Reprezentantów, 
utworzona we wrześniu ub. roku. W przededniu rozpo-
częcia prac członkowie Komisji z przewodniczącym 
R. J. Maddenem na czele byli przyjęci przez Prezydenta 
Trumana, któremu wręczyli list nast. treści: „Nasza Ko-

misja uprzejmie prosi Pana Prezydenta, aby zechciał 
polecić poszczególnym resortom swej administracji 
udzielenie na użytek Komisji wszelkich informacji, za-
pisów z archiwów, odnoszących się do sprawy zaginio-
nych oficerów armii polskiej i odnalezienia ich grobów 
masowych w lesie katyńskim”. W odpowiedzi Prezydent 
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zapewnił członków Komisji o gotowości do współdzia-
łania z nią, celem wykrycia prawdy oraz, że wydał już 
odpowiednie instrukcje szefom departamentów i urzę-
dów federalnych. Jak przypominamy, w skład Komisji, 
liczącej siedmiu członków, wchodzą obok R. J. Maddena 
trzej jeszcze posłowie demokratyczni: D. J. Flood, F. Fur-
golo i T. M. Machrowicz oraz trzej republikanie: G. A. 
Dondero, A. E. O’Koński i T. P. Sheehan. Pięciu spośród 
wyżej wymienionych to prawnicy, a trzech jest pocho-
dzenia polskiego.

Dnia 4 bm. zeznawał jako pierwszy płk Van Vliet, 
którego raport z pobytu na grobach Katyńskich w cha-
rakterze jeńca, przywiezionego tam przez władze nie-
mieckie na wiosnę roku 1943, był już omawiany na ła-
mach „Orła”. Płk Van Vliet podtrzymał w zeznaniach 
tezy swego raportu z roku 1945 i dał ponownie wyraz 
przekonaniu o sowieckiej odpowiedzialności za zbrod-
nię katyńską.

Jak przypominamy, twierdzenia te podtrzymał był 
ze swej strony ppłk D. B. Stewart, który należał rów-
nież do grupy alianckich jeńców przywiezionych na 
groby katyńskie, a złożył swoje zeznanie Komisji dnia 
11 października 1951, jeszcze przed oficjalnym rozpo-
częciem jej prac. Bawił on wówczas chwilowo w Wa-
szyngtonie, dokąd przyjechał z frontu koreańskiego, 
gdzie pełni służbę liniową.

Listę świadków polskich otworzył p. Marian Ga-
wiak, przebywający obecnie w Kanadzie. Był on jednym 
z uwięzionych w obozie Kozielskim, gdzie przebywał 
wraz ze swoim ojcem. Należy do grupy ocalonych i jest 
osobą znaną w polskich kołach. Zeznania jego dotyczyły 
ewakuacji obozu w Kozielsku, skąd jedynie dwa trans-
porty odnalazły się następnie wśród czterystu ocalonych. 
Drugim z kolei świadkiem był ambasador Tadeusz Ro-
mer, przybyły również z Kanady, który przebywał w Ro-
sji od października 1942 r, do czasu zerwania stosunków 
przez rząd sowiecki z Polską w kwieniu 1943 r. Amb. 
Romer, który zeznawał następnego dnia, 6 b.m., wyra-
ził również przekonanie o winie sowieckiej, powołując 
się m.in. na setki listów od rodzin polskich z rozmaitych 
stron Rosji z zapytaniami o jeńców, zaginionych od wio-
sny 1940. Dalej wyraził on przekonanie, że „w okresie 
przyjaźni niemiecko-sowieckiej oba państwa totalne 
porozumiały się co do likwidacji kierowniczych warstw 
polskiego narodu“.

Również z Kanady przybył płk dypl. Jerzy Grobic-
ki, który zeznawał dnia 7 lutego. Należał an także do 
grupy oficerów ocalonych z Kozielska, a relacja jego 
jest znana z książki „Zbrodnia Katyńska w Świetle 
Dokumentów”. Płk Grobicki m.in. był pytany, czy 
znany z Kozielska i opisany w tejże książce kombrig 
Zarubin, jest osobą tożsamą z obecnym ambasadorem 
sowieckim w Londynie tego samego nazwiska. Świa-
dek nie mógł udzielić na to odpowiedzi stanowczej, 
co — jak nam wiadomo — wynika m.in. z trudności  

wypowiedzenia ostatecznego zdania na podstawie obec-
nej fotografii sowieckiego dyplomaty, którego podobi-
zny ukazują się obecnie w ubraniu cywilnym. Z relacji 
jeńców kozielskich wiadomo jedynie, że „Kombrig” był 
człowiekiem wykształconym i mówiącym zachodni-
mi językami, a dobre jego maniery odbijały od innych 
NKWD’zistów. Płk Grobicki stwierdził przed Komisją 
jedynie, że według fotografii podobieństwo „Kombriga” 
do ambasadora jest duże.

Tego samego dnia zeznawali jeszcze katolicki du-
chowny amerykański ks. Brown, który spędził osiem-
naście lat w Moskwie i korespondent Associated Press 
H. C. Cassidy, który zwiedzał groby katyńskie w r. 1944 
na zaproszenie Moskwy. Obaj wymienieni wyrazili 
przekonanie o winie sowieckiej.

Dnia 7 lutego stanął przed Komisją tajemniczy i ano-
nimowy świadek, występujący w kapturze zakrywają-
cym twarz, który został przedstawiony przez Przewod-
niczącego, jako „świadek naoczny” i rzekomo będący 
narodowości polskiej. Świadek ten, którego wystąpienie 
nabrało w ten sposób charakteru sensacyjnego i uzyska-
ło duży rozgłos, opowiedział natomiast historię, która 
nie może mieć żadnego związku ze zbrodnią katyńską, 
jeśli — o czym należy wątpić — jest w ogóle prawdzi-
wa. Stwierdził on, że wydostawszy się w październiku 
roku 1939 z obozu jeńców w Pawliszczew Borze, za na-
mową jakiegoś księdza i jeszcze innego jeńca udał się 
do lasku katyńskiego, gdzie ukryty w konarach drzew 
miał możność być świadkiem sceny mordowania pol-
skich oficerów. Scenę mordu opisuje na ogół wiernie, 
co nie znaczy, że ją widział, ba jest ona znana z doku-
mentów źródłowych, ogłoszonych w druku. Jeśli nawet 
przyjąć jednak, że anonimowy świadek istotnie widział 
podobną scenę, to nie mogła ona w żadnym razie doty-
czyć jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk, 
ponieważ pozostawali oni przy życiu do wiosny r. 1940, 
na co posiadamy wystarczającą ilość dowodów.

„Naoczny świadek” spowodował wprawdzie kilko-
dniową sensację w prasie, ale należy wyrazić zdziwienie, 
że został w ogóle dopuszczony przed Komisję. Wpraw-
dzie podano jego narodowość jako polską, nie tylko nie 
został on jednak przedstawiony Komisji Kongresu ze 
strony polskich kół odpowiedzialnych, ale nie jest niko-
mu w polskich kołach znany, a w szczególności nic o nim 
nie wiadomo w Polskim Stowarzyszeniu b. Więźniów So-
wieckich. Relacje jego nie zostały też nigdy przedstawio-
ne cywilnym ani wojskowym ośrodkom polskim, które 
od wielu lat zbierają skrzętnie wszelką dokumentację 
katyńską. Nic podobnego nie znajdziemy też w książce 
„Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów” z przed-
mową gen. Andersa.

Z. S.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1952, nr 7 z 16 lutego, s. 8.
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Dużą sensację w Stanach Zjednoczonych wywołało 
„zaginięcie” z archiwum wywiadu armii amerykań-
skiej „G2“ drugiego raportu w sprawie mordu katyń-
skiego.

Dokument ten był opracowany przez pułkownika 
amerykańskiego Henryka J. Szymańskiego, który bę-
dąc oficerem łącznikowym przy 2. Korpusie we Wło-
szech, przez dwa lata zbierał zeznania od pozostałych 
przy życiu świadków tej straszliwej zbrodni. Raport 
został przesłany do oddziału „G2“, na którego czele 
stał podówczas gen. Clayton Bissel, obecnie w sta-
nie spoczynku. Raport ów „zaginął“ jak twierdzono 
„w czasie czyszczenia teczek archiwalnych“.

Na szczęście pułkownik Szymański posiadał od-
pis swego raportu, który przekazał Komisji Kongre-
sowej badającej sprawę Katynia. Umożliwiło to Ko-
misji zapoznanie się z zawartym w nim materiałem 
rzeczowym. Mimo to, kongresman Machrowicz, ze 
względów zasadniczych bardzo stanowczo domagał 
się wyjaśnienia sprawy rzekomego zaginięcia tak waż-
nego dokumentu, mówiąc m. in.

„Podobnie jak raport płk. Van Vlieta tak samo ra-
port płk. Szymańskiego oznaczony był słowem „taj-
ne“. Dotyczył bowiem bardzo kontrowersyjnej sprawy 
w międzynarodowej polityce. Były to zapewne pierw-
sze konkretne dowody, jakie uzyskał rząd amerykań-
ski, że „nasi rosyjscy alianci“, a nie Niemcy popełnili 
tę straszną zbrodnię. Dlatego też „zaginięcia“ obu tych 
dokumentów nie można traktować jako wypadku zu-
pełnie przypadkowego“.

Ciekawy jest fakt, że gen. Bissel osobiście odebrał 
raport pułk. Van Vlieta w r. 1945, że dokument ten nie 
został odnotowany w rejestrze otrzymanych aktów, że 
o „przejściu“ tego raportu do Departamentu Stanu na 
ręce wiceministra Juliusza C. Holmesa nie ma żadnego  

śladu w rejestrze tegoż Departamentu i że płk. Van Vliet 
otrzymał od gen. Bissela specjalny zakaz na piśmie roz-
mawiania z kimkolwiek o swoich obserwacjach i wnio-
skach. Dopiero na pisemne żądanie Pentagonu płk. Van 
Vliet mógł udzielić odpowiedzi w sprawie Katynia.

Pierwszym, który wykrył, że płk. Van Vliet ma bez-
pośrednie dowody dotyczące zbrodni katyńskiej był 
kongresman Dondero, republikanin z Royal Oak, Mich. 
Kongresmanem, który zajął się raportem płk. Szymań-
skiego jest Tadeusz Machrowicz. Na skutek też jego wy-
stąpienia, poszukiwania zaginionego raportu płk. Szy-
mańskiego zostały wreszcie uwieńczone powodzeniem!

Gen. A. R. Bolling, obecny szef wywiadu armii ame-
rykańskiej podał do wiadomości, że raport się odnalazł 
w kartotece zwanej „dead“ w Archiwum Wojskowym 
w Alexandria, Va. Przy tej okazji gen. Bolling wyja-
śnił, że „przeprowadziliśmy poszukiwanie zaginionego 
raportu i skonstatowaliśmy, iż przez pomyłkę złożony 
został do martwej teczki z nagłówkiem „Poland“. Zna-
leźliśmy w niej oryginał raportu z listem z dn. 25 maja 
1943 do gen. majora George V. Strong, oraz osiem za-
łączników do raportu. Dziewiąty załącznik był wysłany 
na proces norymberski: gdy sądzono zbrodniarzy wo-
jennych w Niemczech“.

Odnalezione dokumenty przesłano Komisji Kongre-
sowej.

Przy tej okazji wywiad amerykański zawiadomił 
p. Johna Mitchella, radcę specjalnego Komisji badają-
cej zbrodnię katyńską, że otrzyma ona wszelkie doku-
menty, jakie w tej sprawie wywiad posiada.

J. K.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1952, nr 8 z 23 lutego, s. 8.

W ostatnich dniach lutego ujawniono, że Komisja 
Katyńska Izby Reprezentantów Kongresu Amerykań-
skiego zwróciła się formalnie do rządu ZSRR o przed-
stawienie materiału dowodowego, uzasadniającego so-
wiecką tezę, odnośnie zbrodni, popełnionej na polskich 
jeńcach, przeważnie oficerach, w lesie katyńskim pod 
Smoleńskiem. Wezwanie to skierowano drogą oficjal-
ną, za pośrednictwem Departamentu Stanu, który do-
ręczył je sowieckiemu ambasadorowi w Waszyngtonie 

Paniuszkinowi, celem przekazania Moskwie. Licząc 
się ze znanymi bolszewickimi metodami (sowiecki 
minister spraw zagr. A. Wyszyński pozostawił bez od-
powiedzi dwa listy w tej sprawie amb. Bliss Lane‘a), 
Komisja wyznaczyła termin, do którego gotowa była 
oczekiwać na wyjaśnienie Kremla.

Przewodniczący Komisji poseł R. J. Madden, ko-
mentując ten doniosły krok organu Izby Reprezentan-
tów, podkreślił, że jest to pierwszy wypadek w historii 
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Stanów, by zawezwano obcy rząd do złożenia zeznań 
przed komisją Kongresu, a dyplomatyczne koła Wa-
szyngtonu oceniły tego rodzaju wystąpienie, usank-
cjonowane przez pośrednictwo rządu amerykańskiego, 
za czynnik poważnego zadrażnienia stosunków z So-
wietami, choć przewidywano na ogół, że — zgodnie 
ze swoją dotychczasową taktyką w tej sprawie — Mo-
skwa nabierze wody w usta i uzna grobowe milczenie 
za najlepszą dla siebie odpowiedź.

Tymczasem już pierwszego marca prasa podała, że 
rząd sowiecki, doszedłszy widać do przekonania, że 
sprawa nabrała ostatnio zbyt dużego, międzynarodo-
wego rozgłosu i Komisja parlamentarna Stanów jest 
ciałem nadto poważnym, by móc jej wezwanie zlek-
ceważyć, przerwał swoje długoletnie milczenie i odpo-
wiedzi udzielił. Nastąpiła ona w formie protestu, który 
stwierdza, że akcja Komisji Katyńskiej Kongresu sta-
nowi obelgę dla Związku Sowieckiego, a uchwała Izby 
Reprezentantów z 18 września 1951 r. o powołaniu ko-
misji śledczej jest „pogwałceniem powszechnie przy-
jętych zasad międzynarodowych“, w związku z czym 
ambasada sowiecka pismo Komisji Katyńskiej odsyła. 
Do noty protestacyjnej dołączono jednak znany i osła-
wiony komunikat sowieckiej „Komisji specjalnej“.

Za swoimi zwierzchnikami z Moskwy, odezwała 
się również na temat — dotąd zakazany — bierutowa 
agentura w Warszawie. Dnia 29 lutego, czyli równo-
cześnie z wręczeniem w Departamencie Stanu przez 
amb. Paniuszkina noty sowieckiej, „premier“ Cyran-
kiewicz ogłosił oficjalne „potępienie prowokacyjnej 
akcji amerykańskiej Izby Reprezentantów“, co stało 
się hasłem wytężonej propagandy radia warszawskie-
go po znanych liniach kłamliwych wykrętów sowiec-
kich i w przyjętym tonie niewybrednych wyzwisk 
pod adresem Zachodu.

Protestacyjna nota Moskwy, będąca odpowiedzią 
na apel Komisji Katyńskiej Kongresu, przez załącze-
nie komunikatu sowieckiego z roku 1944, podkreśla 
raz jeszcze, że komunikat ten jest wszystkim, co So-
wiety w sprawie Katynia mają do powiedzenia.

Komunikat sowiecki sprzed lat ośmiu, pełen zuchwa-
łych kłamstw i prymitywnych, łatwych do napiętnowa-
nia wykrętów (patrz rozdział XIII, tej samej książki, 
w którym ta oficjalna wersja sowiecka została podda-
na szczegółowej analizie) stał się odtąd z konieczności 
jedynym i ostatnim słowem Kremla w sprawie mor-
du w Katyniu. Kto raz sformułuje swoją oszukańczą 
i kłamliwą obronę przed odpowiedzialnością za zbrod-
nię, ten następnie musi już niewolniczo i niezmiennie 
swoje kłamstwo podtrzymywać, aby się nie uwikłać 
w sprzeczności jeszcze bardziej jaskrawe. Toteż na pro-
cesie norymberskim, kiedy zbrodnia katyńska weszła 
na porządek dzienny dnia 14 lutego 1946 r. płk Pokrow-
skij, jako występujący imieniem ZSRR prokurator, nie 
odwołał się również do świadectw nowych i przedstawił 

jedynie tenże sam raport sowieckiej komisji z r. 1944, 
którym obecnie Sowiety postanowiły utraktować Ko-
misję Kongresu Amerykańskiego.

Pomiędzy Trybunałem Norymberskim sprzed lat 
sześciu a dzisiejszą komisją parlamentarną Stanów Zj. 
leży jednak przepaść moralnej i politycznej różnicy. 
Wówczas dla przypodobania się wojennemu sojuszni-
kowi i zapewnienia sobie jego pokojowej współpracy 
Zachód gotów był poświęcać wiele, nie wyłączając 
szacunku dla prawdy i sprawiedliwości. Dziś szlachetna 
i śmiała inicjatywa Kongresu Amerykańskiego jest wy-
razem obudzonego sumienia zachodnich społeczeństw, 
nawrotu do zasad i moralności oraz zapowiedzią, oby 
niezawodną, wkroczenia także realnej polityki mo-
carstw demokratycznych na nową drogę.

Z okazji tej warto przypomnieć, jakie były dotych-
czasowe reakcje rządu sowieckiego od pierwszej chwi-
li powstania sprawy polskich jeńców z września 1939, 
zaginionych w rękach ZSRR. W okresie poszukiwań 
od sierpnia 1941 do lipca 1942 i po zerwaniu dyploma-
tycznych stosunków na wiosnę 1943, przedstawiciele 
sowieccy twierdzili, że los jeńców zaginionych jest im 
bezwarunkowo niewiadomy, że przywrócili wolność 
wszystkim oraz wysuwali przypuszczenia, że niektó-
rzy zbiegli — jak sugerował Stalin — może do ... Man-
dżurii. Drugą z kolei wersję skomponowali bolszewicy 
po odkryciu grobów katyńskich. Radio Moskwa już 
następnego dnia po ujawnieniu ponurej prawdy ogło-
siło, że jeńcy polscy byli zatrudnieni przy drogach 
pod Smoleńskiem, zostali zagarnięci przez Niemców 
i rozstrzelani; dodatkowo rozgłośnia moskiewska po-
dała inne kłamstwo, które następnie poszło w niepa-
mięć o rzekomym „wykopalisku archeologicznym 
historycznego cmentarzyska Gniezdowaja“ (od nazwy 
stacji kolejowej koło grobów katyńskich). Wówczas też 
odrzuciła Moskwa wniosek polski o zbadanie sprawy 
przez Międzynar. Czerw. Krzyż i zerwała stosunki 
z polskim rządem w Londynie. Trzecią wersją Moskwy 
stał się wreszcie komunikat komisji „specjalnej“, który 
nabrał już cech stanowiska oficjalnego i ostatecznego.

Od czasu procesu w Norymberdze, gdzie nie uda-
ło się sowieckiemu prokuratorowi przerzucić winy 
na Niemców — w wypadku tej zbrodni rzeczywiście 
niewinnych — pomimo daleko idącej wówczas ustępli-
wości państw zachodnich, Moskwa zastosowała wobec 
zagadnienia nieosądzonej zbrodni katyńskiej taktykę 
wytrwałego przemilczania wszelkich oskarżeń i uni-
kania jakiejkolwiek na ten temat dyskusji. Jest więc 
niewątpliwą zasługą Komisji Katyńskiej Izby Repre-
zentantów Kongresu Amerykańskiego, że zdołała prze-
łamać to milczenie i zmusiła Kreml do zabrania głosu.

Z. S.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1952, nr 10 z 8 marca, s. 8.
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Nasz korespondent w Detroit donosi nam, że w dniu 
22 marca br. członkowie Kongresu St. Zjedn. O‘Koński 
i Flood z Komisji Katyńskiej Kongresu wyjadą ze szta-
bem na kontynent europejski i do Anglii celem przygoto-
wania przesłuchiwań świadków, znajdujących się na tych 
terenach. Poseł O‘Koński zajmie się przygotowaniem 
przesłuchiwań w Londynie i w Paryżu, a poseł Flood — 

w Niemczech. Od nich będzie zależało ustalenie dat tych 
badań. Inni członkowie Komisji, a m. in. poseł Tadeusz 
M. Machrowicz, wyjeżdżają dnia 3 kwietnia br. okrętem 
„Liberté“ do Francji, skąd po ukończeniu przesłuchiwań 
w Paryżu udadzą się do Anglii

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1952, nr 12 z 22 marca, s. 1.

W ciągu pierwszej połowy marca Komisja Katyń-
ska Izby Reprezentantów Kongresu Amerykańskiego 
prowadziła dalej swoje prace i zwróciła się ponownie 
do plenarnego posiedzenia Izby o nowe kredyty i upo-
ważnienia.

Przesłuchano świadka-rzeczoznawcę w osobie chor-
wackiego lekarza prof. dr. Miłosławicza, b. prof. med. 
sądowej i kryminalnej w Zagrzebiu, który w kwietniu 
roku 1943 brał udział w Lekarskiej Komisji Europej-
skiej, zaproszonej przez Niemców na groby katyńskie 
(patrz „Zbrodnia Katyńska w świetle Dokumentów“ 
z przedmową gen. Andersa, rozdz. VIII). Prof. Miło-
sławicz, obecnie dyrektor oddziału szpitala St. Louis 
w Stanach Zj., potwierdził przed komisją winę sowiecką.

Około 300 senatorów i posłów amerykańskiego Kon-
gresu oglądało obydwa filmy, nakręcone na grobach ka-
tyńskich, czyli niemiecki z wiosny roku 1943 i sowiecki 
ze stycznia 1944. Autentyczne zdjęcia z miejsca zbrod-
ni, groby i exhumowane zwłoki wywarły na amerykań-
skich widzach wstrząsające wrażenie.

Przewodniczący Komisji R. J. Madden zwrócił się 
do Izby o upoważnienie Komisji do udania się na teren 
Europy w drugiej połowie kwietnia, celem przesłucha-

nia przebywających tam świadków i zapoznania się 
z materiałami dowodowymi. Komisja odwiedzić ma 
Londyn, Paryż, Genewę (dla przesłuchania szwajcar-
skiego rzeczoznawcy prof. Fr. Naville‘a) oraz udać 
się na teren Niemiec. Dla tego celu Komisja uzyskać 
musiała dodatkowe upoważnienie Izby i dodatkowy 
kredyt 100.000 dol. Po przemówieniu R. J. Maddena, 
posłowie Carl M. le Compte i Edward L. Sittler, jr., 
zakwestionowali ten wydatek. Niemniej wniosek Ko-
misji przeszedł większością 206 głosów na 115.

W swoim przemówieniu Przew. R. J. Madden zaata-
kował ambasadę reżymową w Waszyngtonie za ob-
raźliwy komunikat prasowy, którego tekst rząd war-
szawski ogłosił na kilka dni przedtem. R. J. Madden 
powiedział, że jeżeli ambasada polska w Waszyngto-
nie nie przeprosi i jeśli nie przestanie być placówką 
komunistycznej propagandy, szerzonej przez Kreml, 
Departament Stanu powinien zażądać odwołania obec-
nego ambasadora bierutowego (Józefa Winiewicza).

(z. s.)

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1952, nr 12 z 22 marca, s. 1.

W dniu 27 marca członkowie Komisji Katyńskiej 
Kongresu Stanów Zjed. A. P. kongresman Alvin E. 
O‘Konski i prowadzący dochodzenia z ramienia tej 
Komisji p. Roman Puciński przybyli do Londynu. 
Równocześnie inny członek tej Komisji, kongresman 
Daniel Flood i radca prawny Mitchell udali się wprost 
na kontynent europejski nie zatrzymując się w Anglii. 

Pełny skład Komisji zbierze się w Londynie w końcu 
kwietnia b.r. dla rozpoczęcia badań i przesłuchiwań.

Przewodniczący Komisji Katyńskiej, kongresman 
Ray Madden, pismem z dnia 20 marca 1952 zwrócił 
się do Rządu R. P. i Gen. Andersa zapraszając władze 
polskie w Londynie do współpracy z Komisją w celu 
przygotowania i przedstawienia wszelkich dowodów, 
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dokumentów i świadków odnoszących się do tej spra-
wy. Kongresman O‘Koński, po swym przybyciu do 
Londynu, otrzymał od Rządu R. P. i Gen. Andersa za-
pewnienie gotowości pełnej współpracy i oddania do 
dyspozycji Komisji posiadanego materiału informa-
cyjnego i dokumentacyjnego.

Kongresman O‘Konski i p. Puciński złożyli 28 b.m. 
wizytę gen. Andersowi.

W dniu 31 marca b.r. członek Komisji kongresman 
Alvin E. O‘Koński i p. Roman Puciński, sędzia śledczy 
Komisji odbyli konferencję prasową w Londynie, na 
której zapoznali zebranych dziennikarzy polskich i bry-
tyjskich z dotychczas osiągniętymi rezultatami, udzielili 
licznych wyjaśnień i omówili dalszy program pracy.

Konferencję zagaił dyr. Wohnout.
Kongresman O‘Koński, którego rodzice pochodzą 

z Wielkopolski, i który sam w Katyniu stracił trzech 
krewnych, przedstawił genezę powstania Komisji. 
Sprawa zbadania Zbrodni Katyńskiej, ustalenia win-
nych i pociągnięcia ich do odpowiedzialności jest ini-
cjatywą własną narodu amerykańskiego, który przez 
usta swych przedstawicieli w Kongresie domagał się 
wyjaśnienia tej ostatniej z wielkich zbrodni, popełnio-
nych w czasie drugiej wojny światowej, której sprawcy 
nie zostali jeszcze ukarani.

Komisja powołana do życia aktem władz ustawo-
dawczych Stanów Zjednoczonych zastąpiła istniejące 
już poprzednio i powstałe samorzutnie organizacje z te-
renu Ameryki. Komisja której przewodniczy p. Madden 
składa się z 4 posłów Demokratów i 3 Republikanów. 
Z wiceprzewodniczącym Komisji p. Tadeuszem Ma-
chrowiczem „Orzeł Biały“ przeprowadził przed kilko-
ma tygodniami wywiad, z którego czytelnicy nasi do-
wiedzieli się już o celach i pracy Komisji.

Komisja przeprowadza śledztwo zgodnie z przepi-
sami prawa amerykańskiego, działalność jej jednak jak 
i sam przedmiot śledztwa — są czymś bez precedensu. 

Jest to pierwszy w dziejach znany wypadek, gdy bada 
się zbrodnię popełnioną przez obywateli, wzgl. przez 
rząd obcego państwa. Nie ulega też wątpliwości, że 
wyrok przez Komisję wydany będzie miał olbrzymie 
znaczenie międzynarodowe.

Komisja zaprosiła do wzięcia udziału w śledztwie 
przez dostarczenie świadków zarówno rząd sowiecki, 
jak i rząd komunistyczny w Warszawie. Odpowiedzią 
jak wiadomo — były gorączkowe inwektywy i wy-
zwiska. Dowiedzieliśmy się ostatnio, że wystąpienie 
„ambasadora“ bierutowego w Waszyngtonie p. Winie-
wicza, było tego rodzaju, iż wywołało natychmiasto-
wą reakcję Departamentu Stanu w postaci zakazu na 
przyszłość wydawania jakichkolwiek publikacji poza 
zwykłym biuletynem informacyjnym.

P. O’Koński i p. Puciński podkreślili doniosłą war-
tość dokumentów i opracowań dotyczących zbrodni, 
które starannie i w niezwykle ciężkich okolicznościach 
zgromadził Rząd Polski na wygnaniu, gen. Anders 
i władze wojskowe polskie, stwierdzając, że bez ich po-
mocy prace Komisji byłyby o wiele trudniejsze. Więk-
szość Polaków mogła się z tym materiałem zapoznać. 
gdyż zostały one zebrane w książce „Zbrodnia Katyń-
ska w świetle dokumentów“.

Komisja przesłuchała ok. 50 świadków w Londynie, 
przyczym apeluje do wszystkich, którzy mogą wnieść 
coś rzeczowego o dobrowolne skomunikowanie się 
z komisją, najlepiej za pośrednictwem Polskiego Sto-
warzyszenia b. Sowieckich Więźniów Politycznych 2, 
Albert Gate, London. S. W. 7.

P. Roman Puciński odbył dwukrotną konferencję 
w Polskim Stowarzyszeniu b. Sowieckich Więźniów 
Politycznych z przedstawicielami jego zarządu. Dal-
sze przesłuchania odbędą się we Francji, Włoszech 
i w Niemczech.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1952, nr 14 z 5 kwietnia, s. 1.

W sobotę 19 kwietnia o godz. 6 pop. odbyła się 
w Westminster Hall zbiorowa manifestacja społeczeń-
stwa polskiego Londynu w 12-tą rocznicę Zbrodni Ka-
tyńskiej zwołana przez Zjednoczenie Polskie, Światowy 
Związek Polaków, SPK i Stow. b. Sowieckich Więźniów 
Polit., w którego rękach spoczywała bezpośrednia orga-
nizacja uroczystości.

Na godzinę przed rozpoczęciem, przy zamkniętych 
jeszcze drzwiach sali, poczęli się gromadzić pierwsi 
przybywający. O g. 6-tej nie tylko sala, ale wszystkie 
przejścia, przedsionki schody i galerie zapełniły się 
szczelnie przybyłą publicznością. Nad estradą widniała 

piękna, prosta dekoracja (p. H. Żeleńskiej), na czarnym 
tle kiru rozwieszony wielki sztandar Rzeczypospolitej, 
pod nim polska szabla, czapka wojskowa i wiązka bia-
łych kwiatów.

W pierwszych rzędach zasiedli członkowie rządu, 
przedstawiciele polskich organizacji, stronnictw poli-
tycznych, duchowieństwa i generalizacji. Przybyli rów-
nież Kongresmani Madden, Flood i Machrowicz oraz 
R. Puciński, współpracownik Komisji Kongresowej.

Punktualnie o godz. 6-tej wszedł na salę, powitany 
przez powstanie Prezydent Rzeczypospolitej A. Zale-
ski w towarzystwie premiera dr. Odzierzyńskiego, 
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i gen. Wł. Andersa, powitany hucznymi oklaskami. 
Pan Prezydent zajął miejsce, poczem rozpoczęła się 
uroczystość. Chór im. Szopena pod dyr. z. Gedla wy-
konał „Bogurodzicę“ i „Sztandary Polskie na Krem-
lu”, p. J. Domańska recytowała wiersz bezimiennego 
poety lwowskiego z roku 1943 p.t. ,,Nad grobami Pol-
skimi w Katyniu“. Pięknie wykonaną część artystycz-
ną zakończyła pieśń „Requiem“.

Na estradę wyszedł entuzjastycznie powitany gen. 
Anders, obok którego zasiedli w Prezydium: prof. 
T. Brzeski (Stow. B. Sow. Więźń. Polit.), prez. T. Drwęski 
(SPK) i prez. E Kozłowski (Zjednoczenie Pol.). Pierw-
szy zabrał głos gen. Anders, który na wstępie witał  
p. Prezydenta R. P. i członków Amerykańskiej Izby 
Reprezentantów, którym zebrani zgotowali gorącą owa-
cję. Dalej gen. Anders mówił:

„Myśmy nigdy nie mieli wątpliwości kto był spraw-
cą zbrodni katyńskiej, poznaliśmy przecież rzeczywi-
stość sowiecką na sowieckiej ziemi. Niestety, świat był 
głuchy na słowa prawdy i — żyjąc w strachu przed 
Kremlem — wolał nie dawać wiary naszym zapewnie-
niom. Dziś już jest inaczej. Zrozumiano na Zachodzie, 
że pokój i wolność są niepodzielne, ale nie wszędzie 
jeszcze wyzbyto się strachu. Dlatego też wyrażamy 
wielką wdzięczność Kongresowi amerykańskiemu 
i Prezydentowi Trumanowi za ich odwagę rzucenia wy-
zwania Sowietom, za to, że postanowili położyć kres 
ludobójstwu. Nam, Polakom chodzi nie tylko o to, 
ażeby zbrodniarze byli przykładnie ukarani. Chcemy 
przede wszystkim pełnego zrozumienia komunistycz-
nego niebezpieczeństwa, pełnej świadomości, że Ka-
tynie mogą się powtórzyć, jeżeli zbrodni nie zostanie 
wydana bezkompromisowa walka. Badania Komisji 
Katyńskiej, przeprowadzone jak najbardziej bezstron-
nie, są pierwszym krokiem w tym śmiertelnym boju 
o panowanie prawa i sprawiedliwości na świecie“.

Na koniec swego przemówienia gen. Anders wezwał 
zebranych do złożenia hołdu poległym przez powsta-
nie i chwilę milczenia, poczem oświadczył: „Wierzymy, 
że krew naszych braci i sióstr nie pójdzie na marne, 
ich ofiara pozwoli Orłowi z koroną rozwinąć skrzydła, 
a nam pomodlić się za nich w wolnej Polsce“.

KOZIELSK, OSTASZKÓW,
STAROBIELSK

Następnym punktem programu były wspomnienia 
trzech spośród ocalonej grupy 400 o życiu w trzech 
obozach i o ich ewakuacji, o śladach pozostałych po 
zaginionych, wreszcie o tym jak do nowego obozu 
Pawliszczew Bór i Griazowiec, zaczęły docierać w li-
stach z Kraju niepokojące zapytania o los pozosta-
łych kolegów... Jako były więzień obozu kozielskiego 
przemawiał por. W., imieniem Starobielska ppłk. J. L. 
i Ostaszkowa sierż. J. R., który do swego opowiadania 
dodał wspomnienia wzruszającej chwili, kiedy — po 

układzie polsko-sowieckim z lipca 1941 — przybył 
do obozu w Griazowcu gen. Wł. Anders, w asyście 
gen. Szyszko-Bohusza i oficerów sow., aby zaświad-
czyć swoją osobą, że układ o tworzeniu Armii Polskiej 
w ZSSR nie jest nowym kłamstwem sowieckim, ale 
prawdą i rzeczywistością. Nakreśliwszy ówczesną syl-
wetkę gen. Andersa, który po wyjściu z więzienia na 
Łubiance chodził jeszcze o kulach z powodu ran odnie-
sionych we wrześniu 1939 r., a wybladły i wychudły po 
dwuletnim więzieniu był wiernym obrazem i symbo-
lem każdego z nas w owych warunkach, mówca zakoń-
czył wyrazami wierności i hołdu, które stały się okazją 
ponownej manifestacji zebranych na cześć generała.

Wszystkie trzy relacje mające charakter prostych 
i bezpretensjonalnych opowiadań posiadały oryginalny 
charakter, który uderzył słuchaczy swoją bezpośred-
niością i autentyzmem.

REZOLUCJE
Po tych przemówieniach gen. Anders przedstawił 

następującą rezolucję.
„Społeczeństwo polskie w Londynie, zebrane 

zgodnie z tradycją minionych lat, na publicznej ma-
nifestacji, jako w 12 rocznicę zbrodni katyńskiej:

— Składa hołd wiernym synom narodu polskie-
go, którzy zginęli w tej nikczemnej rzezi i wyraża 
przekonanie, że ofiara ich życia przyczyniła się do 
obudzenia sumienia świata, zwracając uwagę ludzi 
wolnych na groźbę komunistycznego totalizmu, któ-
ry tego rodzaju ludobójcze zbrodnie popełnia,

— Wyraża wdzięczność Izbie Reprezentantów 
Amerykańskiego Kongresu za inicjatywę zbadania 
zbrodni katyńskiej, a szlachetnemu narodowi ame-
rykańskiemu i jego Prezydentowi za udzielenie po-
parcia tej inicjatywie.

— Dziękuje wszystkim członkom Wysokiej Ko-
misji Katyńskiej Kongresu i jej współpracownikom 
za pełną poświęcenia pracę i dążenie do wykrycia 
prawdy, w czym zapewnia im swoje pełne poparcie 
i pomoc,

— Zwraca się ze słowami wdzięczności do Ame-
rykanów polskiego pochodzenia i prosi ich, aby 
w dalszym ciągu wspierali polską walkę o wymie-
rzenie sprawiedliwej kary barbarzyńskim morder-
com i niszczycielom żywotnych sił narodu polskiego.

— Stwierdza z żalem, że niektóre koła na Za-
chodzie wierne tchórzliwemu spiskowi milczenia 
w sprawie Katynia, głuche na głos sumienia i spra-
wiedliwości, wciąż jeszcze obawiają się nie tylko są-
dzić zbrodniarzy, ale nawet szukać prawdy o wino-
wajcach zbrodni.

— Niemniej pomimo tych oporów i trudności, 
wyrażamy naszą głęboką i silną wiarę, że dzień 
sądu nad zbrodniarzami totalizmu sowieckiego jest 
niedaleki, że krew niewinnie przelana w Katyniu 
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nie pójdzie na marne, a nadzieja złamania tyra-
nii moskiewskiej i wyzwolenia narodów, przez nią 
ujarzmionych, świta już nad kontynentami Europy 
i Azji“.

Po odczytaniu rezolucji zebrani zaaprobowali ją 
hucznymi oklaskami, a głos jedynego oponenta (na-
słanego w tym celu niewątpliwie przez sowieckich 
agentów), stał się jedynie okazją do jeszcze gorętszych 
manifestacji za jej treścią.

MOWY KONGRESMANÓW 
MADDENA, FLOODA I MACHROWICZA

Kongresmani, którzy rozpoczęli swoje przemówie-
nia od powitania Pana Prezydenta, członków Rządu 
wolnej Polski i gen. Andersa, powiedzieli co następuje:

Przewodniczący Komisji R. J. Madden zapewnił pol-
skich słuchaczy imieniem Kongresu Amerykańskiego, 
że mord dokonany na polskich jeńcach w Sowietach nie 
ujdzie bezkarnie, że Kongres nie tylko wyda werdykt, 
ale postara się o to, by sprawiedliwości stało się zadość 
i zbrodniarze byli ukarani. Katyń nie jest już tylko spra-
wą polską, ale sprawą sumienia całego wolnego świata 
i jednocześnie groźbą dla tego świata.

Daniel J. Flood dał wyraz niezłomnej wierze, 
że kiedy armia narodów wolnych pójdzie do walki 
o chrześcijańską zachodnią kulturę, na czele jej bę-
dzie płynął polski Biały Orzeł. „Gdybym był — mó-
wił Flood — rzeźbiarzem — myśląc o Polsce widział-
bym postać kobiety pełnej szlachetności i godności, 
gdybym był malarzem — utrwaliłbym gest heroizmu 
wzniosłości poświęcenia i dałbym mu na imię Pol-
ska, gdybym był poetą — uwieczniłbym najwznio-
ślejsze porywy ludzkie, walki o wolność i miłości dla 
wolności, czego symbolem jest dla narodów wolnych 
Polska. Kończąc oświadczył, że czuje się szczęśliwy, 
widząc Polaków w Londynie, wiernych ideałom wol-
ności i niepodległości, przy swoim Prezydencie i przy 
gen. Andersie, tak znakomitym żołnierzu i dowódcy, 
który zaszczyca mnie swą przyjaźnią.

T. Machrowicz — przemawiając w języku polskim 
podkreślił, że w jego żyłach płynie ta sama krew pol-
ska i ta sama, która popłynęła w Katyniu. Oświadczył, 
że jako Amerykanin jest dumny z tego, że wniosek 
o zbadanie sprawy Katynia, przeszedł w Izbie Re-
prezentantów jednogłośnie. Podkreślił, swoją dumę 
z tego, że w roku 1920 jako żołnierz polski walczył 
pod tym samym sztandarem, który króluje w tej samej 
sali i przekazał zebranym od Polonii Amerykańskiej 
wyrazy uznania za postawę emigracji polskiej, walczą-
cej nieugięcie o całość i niepodległość.

Na koniec, stwierdzając że Ameryka objęła przewod-
nictwo wolnego świata, zapewnił, że jest ona świado-
ma swego moralnego obowiązku ukarania zbrodniarzy 
z Katynia, że nie porzuci świętej sprawy, za którą oddali 
życie pomordowani — za sprawiedliwość i wolność dla 
narodów... „Niech mi będzie wolno użyć słów naszego 
wielkiego poety — oświadczył na zakończenie: niechaj 
żywi nie tracą nadziei“.

Przemówienia kongresmanów były przerywane 
nieustannie, hucznymi oklaskami i żywiołowymi wy-
razami przyjaźni dla narodu amerykańskiego i jego 
przedstawicieli. Zamykając manifestację gen. Anders 
oświadczył, że najlepszym wyrazem naszych uczuć 
będzie odśpiewanie hymnu narodowego i pieśnią „Jesz-
cze Polska nie zginęła“ zakończono uroczystość.

Następnego dnia w kościele Brompton Oratory 
o godz. 1 popoł. odbyła się uroczysta msza św. za du-
szę ofiar Katynia, podczas której kazanie wygłosił ks. 
kan. T. Kirschke. Na tę samą intencję o godz. 11-ej 
w kościele ewangelickim odprawił modły ks. Fierla, 
a kazanie wygłosił ks. Cimała.
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W poniedziałek, dnia 14 kwietnia br. przybyli do 
Londynu członkowie Komisji Katyńskiej Amerykań-
skiej Izby Reprezentantów.

Swoje prace londyńskie prowadziła Komisja w skła-
dzie: Przewodniczący R. J. Madden, a dalej D. J. Flo-
od, Tadeusz M. Machrowicz, George A. Dondero 
i Alvin E. O‘Koński. Dwaj pozostali członkowie Ko-
misji, T. P. Sheehan i F. Furcolo pozostali w Ameryce. 
W ciągu wieczornych godzin dnia 14 kwietnia bez-
pośrednio po przybyciu i porannych dnia następnego, 
toczyły się w amerykańskiej ambasadzie w Londynie 

ostatnie narady, połączone z ożywioną wymianą po-
glądów pomiędzy członkami Komisji, z jednej strony 
z brytyjskim Foreign Office’em, a z drugiej z Departa-
mentem Stanu w Waszyngtonie.

CZTERY DNI PRZESŁUCHAŃ
Rozpoczęte we środę o godz. 9.30 przesłuchania 

polskich świadków w Londynie odbywały się w trzy-
pokojowym apartamencie na pierwszym piętrze ob-
szernego, świeżo odnowionego po bombardowaniu 
wojennym hotelu Kensington Palace. Przesłuchiwania, 
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rozpoczynane od uroczystej przysięgi, toczyły się po 
angielsku i polsku, przy czym tłumaczem świadków, 
nie dość obeznanych z angielskim, był p. R. Puciński, 
podczas gdy zmieniający się szybko stenografowie 
amerykańscy prowadzili protokoły, które następnie 
były natychmiast przepisywane w pokoju obok, zamie-
nionym na kancelarię; w sąsiednim pokoju świadkowie 
oczekiwali swojej kolei. Ważniejsze zeznania lub ich 
fragmenty były nagrywane na taśmę.

Pierwszego dnia zeznawali świadkowie, należący 
do grupy czterystu ocalałych spośród trzech zaginio-
nych obozów, przedstawiając okoliczności związane 
z ewakuacją obozów, transportem na nowe miejsce, 
czyli do Pawliszczew Boru oraz na ślady przewie-
zienia innych transportów do stacji Gniezdowo koło 
Smoleńska. Z tej kategorii stanęli przed Komisją: gen. 
J. Wołkowicki, jedyny ocalały oficer w stopniu gene-
rała, dalej por. W. J. Furtek, który zdołał wywieźć 
w podeszwie buta autentyczną fotografię zabudowań 
poklasztornych obozu kozielskiego, por. W. C., który 
dokładnie opisał polski napis „wyładowują na stacji 
Gniezdowo“, odczytany wewnątrz przedziału więzien-
nego, którym jechał, płk. St. Lubodziecki opisał dzie-
je specjalnego transportu wywiezionego z Kozielska 
wcześniej do Smoleńska, a por. J. Łebiedziewski opo-
wiedział jedyny w swoim rodzaju fakt dowiezienia go 
na samą stację „o kilkanaście kilometrów na zachód od 
Smoleńska“) gdzie wyładowano z wagonu do więzien-
nych samochodów wszystkich jego towarzyszy, od-
dzieliwszy go poprzednio od nich. Zdołał jednak przez 
szparę stwierdzić, że innych jeńców wożono partiami 
w kierunku pobliskiego lasu. Stacja była otoczona gę-
stą, uzbrojoną strażą NKWD-zistów.

Na okoliczności równoczesnego i analogicznego 
rozładowywania obozu w Ostaszkowie zeznawał por. 
Z. Łuszczyński i sierż. J. R. (który stanął przed Ko-
misją w piątek). Ewakuację Starobielska przedstawił 
ppłk J. L., wskazując na okoliczności (rozmowy z ko-
lejarzami na stacji w Charkowie), pozwalające przy-
puszczać, że zaginione transporty Starobielska tam 
wyładowywano, a drugi Katyń znajduje się w pobliżu 
tego miasta. W dalszym ciągu świadek opowiedział 
swoją sensacyjną rozmowę z Narkomem Bezpie-
czeństwa Państwowego ZSSR (UBG) Merkułowem 
w październiku 1940 r. na Łubiance, kiedy na pytanie 
o oficerów-artylerzystów z Kozielska i Starobielska 
otrzymał od tego członka rządu sowieckiego znamien-
ną odpowiedź: „Ich uże nieto, my oszybku zdiełali, 
zdiełali oszybku, dadim drugich“— „Ich już nie ma, 
myśmy błąd zrobili, zrobiliśmy błąd, damy innych“.

Mjr. A. Moszyński, który był również jeńcem 
Starobielska, zeznawał na okoliczności powstawania 
polskich spisów oficerów zaginionych, które sporzą-
dzano od r. 1941 i początków tworzenia armii polskiej 
w ZSSR, a które następnie uzupełnione spisem na-

zwisk zwłok, odnalezionych przez Niemców w gro-
bach Katynia, pozwoliły na ogłoszenie w druku „Li-
sty Katyńskiej“, którą opracował. Z kolei ppłk. dr. 
T. Felsztyn, b. jeniec z Kozielska, zeznawał również 
w charakterze rzeczoznawcy uzbrojenia na okolicz-
ności niemieckiej amunicji, znalezionej w Katyniu, 
jej używania przez armię i policję sowiecką, oraz 
przypuszczalnego pistoletu sowieckiego „Tokarew“, 
używanego przy rozstrzeliwaniach.

Drugą grupę świadków pierwszego dnia stanowili 
dr. J. Kaczkowski, kpt. E. Lubomirski i dyr. R. Voit. 
Dr. Kaczkowski jako szef Biura Rodzin Wojskowych, 
powołanego przy formowaniu armii polskiej w ZSSR 
jesienią r. 1941 w Buzułuku, stwierdził, że od począt-
ku istnienia jego biura napływały masowo od rodzin 
wojskowych zapytania o krewnych z obozów Kozielsk, 
Ostaszków i Starobielsk, przy czym cała ta korespon-
dencja stwierdzała, że później niż wczesną wiosną 
roku 1940 żadne listy od zaginionych nie nadchodziły. 
Zeznania Szefa Biura potwierdzili następnie jego 
ówcześni współpracownicy, kpt. E. Lubomirski i kpt. 
Voit. Z kolei p. Janina Knoppowa, wdowa po oficerze 
zaginionym ze Starobielska, zeznając na tę samą oko-
liczność przedstawiła oryginały swojej własnej kore-
spondencji, ostatnią pocztówkę od męża z marca 1940 
i następnie kartkę, której mężowi już nie doręczono 
lecz odesłano z Moskwy z napisem: „retour — parti“.

Następny, czwartkowy, dzień wypełniły zeznania 
kierowniczych polskich osobistości wojskowych i cy-
wilnych, które w latach 1941-43 prowadziły rozmowy 
z rządem sowieckim w Moskwie, Kujbyszewie lub Lon-
dynie na temat zaginionych oficerów, nie otrzymując ni-
gdy pozytywnej odpowiedzi. Jako pierwszy stanął przed 
Komisją gen. Z. Szyszko-Bohusz, który w charakterze 
Szefa Misji Wojskowej przybył do Moskwy w sierpniu 
1941, rozpoczynając wespół z gen. W. Andersem, świe-
żo wypuszczonym z Łubianki, rozmowy na temat for-
mowania Polskiej Armii. Choć od pierwszej chwili je-
dynym z żądań ze strony polskiej było podanie pełnej 
listy oficerów jeńców wojennych, ze strony rosyjskiej 
nie udzielono w czasie sześciu kolejnych konferencji 
nigdy żadnych informacji, z wyjątkiem doręczenia li-
sty 400 ocalonych z trzech obozów, którzy znaleźli się 
w Griazowcu. Amb. Raczyński, który w okresie 1941-
43 był p.o. Ministra Spraw Zagranicznych w Londynie 
i odbywał rozmowy z amb. sowieckim Bogomołowem, 
przypominał: „Apelowałem do jego rozsądku, wywo-
dziłem, że jest rzeczą niemożliwą, by rząd sowiecki 
nie mógł odnaleźć choćby jednego z zaginionych, że 
tyle tysięcy ludzi nie mogło zniknąć bez śladu. Otrzy-
mywałem od amb. Bogomołowa zawsze tę samą, czysto 
formalną odpowiedz, że rząd sowiecki ściśle wykonuje 
postanowienia umowy polsko-sowieckiej i że zwolnił 
z więzień i obozów wszystkich Polaków, przebywają-
cych na terytorium ZSSR“.
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Gen. M. Kukiel mówił o bezowocnych próbach 
uzyskania jakichkolwiek wiadomości o losach zaginio-
nych jeńców przeważnie oficerów, a w szczególności 
o charakterystycznej rozmowie, jaką odbył w Londynie 
podczas tych wielomiesięcznych starań z ambasadorem 
sowieckim Bogomołowem. Przedstawiciel Moskwy 
oświadczył również i jemu, że wszyscy jeńcy zostali 
zwolnieni a następnie dodał, że lepiej przekreślić prze-
szłość i nie wracać do tego tematu.

KATYŃ WIDZIANY Z KRAJU
Gen. Bór- Komorowski przedstawił, jak spra-

wa Katynia widziana była z Kraju. Stwierdził, że na-
głe urwanie się korespondencji z jeńcami na wiosnę 
r. 1940 wywołało powszechne zaniepokojenie. Dalej 
mówił o daremnych poszukiwaniach zaginionych 
z niewoli sowieckiej, czynionych na terenie Kraju oraz 
za pośrednictwem sieci AK w obozach niemieckich. 
W dalszym ciągu opowiedział o sprawozdaniu z Katy-
nia i autentycznych dokumentach, znalezionych przy 
zwłokach, które otrzymał od własnego zakonspiro-
wanego wysłannika, który zwiedził groby katyńskie. 
Dowódca Armii Krajowej opowiedział także Komi-
sji o konsternacji, jaką wywołała w Kraju w kołach 
komunistycznych wiadomość o odkryciu grobów. Na 
tajnych zebraniach PPR jawnie przyznawano, że „re-
akcjoniści“ polscy zostali zlikwidowani. Na zewnątrz 
natomiast komuniści rozpętali szeptaną propagandę 
w Warszawie, jakoby w jednym z obozów w Sowie-
tach nastąpił bunt i pewna ilość oficerów została roz-
strzelana. Na zapytanie kongresmana O‘Końskiego, 
gen. Bór stwierdził analogię pomiędzy sprawą Katy-
nia, a sowiecką odmową przyjścia z pomocą Powstaniu 
Warszawy. Oba te epizody były przejawem tej samej 
polityki tępienia kierowniczych żywiołów polskich. 
P. O‘Koński określił je jako akty świadomego ludobój-
stwa ze strony Kremla.

Sensacyjne były zeznania polskiego jeńca, Z. R„ 
który z Oflagu niemieckiego przywieziony został na 
groby Katyńskie w kwietniu 1943. Relacja świadka 
z zawodu prokuratora (która znajduje się w książce 
„Zbrodnia Katyńska w Świetle Dokumentów“ na str. 
802-820), zrobiła tym większe wrażenie, że świadek 
wręczył Komisji kawałek sznura, zdjętego w jego 
obecności z rąk ofiary grobów katyńskich, a na-
stępnie przedstawił oryginalne swoje szkice i notatki, 
czynione na miejscu zbrodni. Prace drugiego dnia za-
kończone zostały zeznaniami p. Ferdynanda Goetla, 
który zwiedził miejsce zbrodni w składzie delegacji 
z Warszawy i St. Zamoyskiego, który jako Attache 
wojskowy w Waszyngtonie prowadził również roz-
mowy z sowieckimi dyplomatami.

W piątek, jako w trzeci dzień zeznań, pierwszy sta-
nął przed Komisją płk. A. Sawczyński, który zeznał, 
że w czerwcu i lipcu roku 1940 w niemieckim Oflagu 

w Choszcznie, otrzymał z dwu źródeł informacje na 
temat mordowania polskich oficerów przez bolszewi-
ków. Mówił mu o tym niemiecki komendant obozu 
płk. Loebecke, a nadto jeniec przybyły z Litwy por. 
A. Koehler, któremu oficer wywiadu litewskiego po-
wiedział odnośnie do polskich jeńców w Sowietach, 
że „Kozielsk jest przecież wymordowany“. Z kolei 
wystąpił por. J. Lewszecki, który złożył sensacyjne 
zeznania na temat swoich rozmów w oflagu w Lubece 
z najstarszym synem Stalina Jakubem Dżugaszwili. 
Młody Stalin był poinformowany o rzekomym bun-
cie w oficerskim obozie polskich jeńców i następnej 
ich likwidacji (specjalny reportaż ze wspomnień por. 
J. Lewszeckiego wydrukujemy w najbliższym nume-
rze). Z kolei oficer Komendy Głównej AK J. Garbuski 
opowiedział Komisji o rozmowie z pewnym bolszewi-
kiem w niemieckim obozie koncentracyjnym w roku 
1944. Dowiedział się od niego o kopaniu w roku 1940 
i następnie odkryciu masowych grobów pod Charko-
wem. Świadek interesował się losem Starobielska, 
ponieważ w obozie tym znajdował się jego ojciec, 
z którym korespondencja urwała się w marcu 1940. 
Na okoliczność ostatnią zeznawała żona świadka p. 
E. Garlińska, pochodzenia irlandzkiego, która spędzi-
ła całą wojnę w Warszawie.

Ppłk. J. Prawdzic-Szlaski przedstawił rosyjską 
kopię rozkazu z 1943 r. wydanego przez gen. Ponoma-
renko do partyzantów sowieckich w nowogródzkim, 
nakazującego likwidowanie żołnierzy AK. Komisja 
uznała to, jako nowy dowód polityki likwidowania kie-
rowniczych żywiołów polskich. Na zakończenie listy 
świadków, przedstawionych przez polską stronę płk. 
J. Łunkiewicz przedłożył Komisji polską dokumen-
tację oficjalną, dotyczącą Katynia w oryginałach lub 
uwierzytelnionych odpisach, a dr. J. Kaczkowski ory-
ginał spisu zaginionych jeńców trzech obozów, sporzą-
dzony przez Biuro Rodzin Wojskowych Armii Polskiej 
w ZSRR i na Śr. Wschodzie.

Ponadto w godzinach popołudniowych i wieczor-
nych Komisja amerykańska przesłuchała, wezwanego 
przez siebie, p. J. Mackiewicza. Następnie przesłucha-
no b. ambasadora w Moskwie, St. Kota.

ZEZNANIA GEN. ANDERSA
Poranne godziny soboty dnia 19 bm. zajęły obszerne 

zeznania gen. Wł. Andersa, który obszernie przedsta-
wił Komisji swoje długomiesięczne próby jako Dowód-
cy Armii Polskiej w ZSRR, które czynił celem odna-
lezienia zaginionych jeńców. Gen. Anders opowiedział 
o swoich rozmowach na Kremlu w grudniu i marcu, 
o słowach Stalina, że zaginieni jeńcy może uciekli: „do 
Mandżurii“ i wreszcie jak odkrycie grobów katyńskich 
i ogłaszane listy nazwisk upewniły go o tragicznym lo-
sie zaginionych. Swoje zeznania gen. Anders zakończył 
następującym znamiennym oświadczeniem:
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„Jestem głęboko przekonany — powiedział gen. 
Anders — że mord katyński stanowi część świado-
mego planu eksterminacji wszystkich ludzi, którzy 
mogą stawić opór bolszewizmowi. Jestem głęboko 
przekonany, że to co bolszewicy uczynili w Katy-
niu, chcieliby uczynić wszędzie na świecie. Od lat 
ostrzegałem świat, że bolszewicy, których celem 
jest panowanie nad całym światem, nie zawahają 
się uczynić ponownie tego, co zrobili w Katyniu... 
Nie tylko Naród Polski, ale świat cały winien jest 
wdzięczność Kongresowi Amerykańskiemu za pod-
jęcie śledztwa, ponieważ chodzi tu o sprawę życia 
i śmierci dla nas wszystkich“.

To doniosłe oświadczenie było zamknięciem czte-
rodniowych przesłuchań Komisji Kongresowej w Lon-
dynie.  (x)

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1952, nr 17  
z 26 kwietnia, s. 1, 8.

(PAT) Dnia 17 kwietnia br. w godzinach wieczornych 
Prezydent Rzeczypospolitej, August Zaleski z małżonką, 
podejmował w swej siedzibie przebywających w Lon-
dynie członków Komisji Katyńskiej Kongresu Ame-
rykańskiego. W przyjęciu wzięli udział kongresmani: 
A. J. Madden (przewodniczący) oraz pp. G. R. Dondero, 
D. J. Flood, T. M. Machrowicz (członkowie Komisji), jak 
również główny kierownik dochodzeń p. Roman Puciń-
ski. Ze strony polskiej byli obecni: premier Odzierzyń-
ski, gen, Anders, członkowie rządu R. P., prezes Rady 
Narodowej amb. Grzybowski z wiceprezesami Rady, ks. 
infułat Michalski, ks. Prałat Staniszewski, ks. senior Fier-
la, gen. Bór-Komorowski, amb. Edward Raczyński, gen. 
Marian Kukieł, gen. St. Kopański, prof. A. Żółtowski, 
prezes Stowarzyszenia b. Sowieckich Więźniów Politycz-

nych rektor T. Brzeski, liczni przedstawiciele organizacji 
politycznych, społecznych i kombatanckich oraz dzienni-
karze reprezentujący polską prasę na obczyźnie.

W toku dłużej trwających rozmów goście amerykań-
scy mieli sposobność nawiązania kontaktów z licznie 
zgromadzonymi przedstawicielami polskiego społe-
czeństwa emigracyjnego.

Zebranie przeciągnęło się do godz. 9 wieczorem.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1952, nr 17 z 26 kwietnia, s. 1.

Bezpośrednio po zeznaniach gen. W. Andersa, 
w parterowej sali, hotelu poczęli się gromadzić ko-
respondenci pism londyńskich i amerykańskich, na 
konferencję prasową. Zagaił ją kongresman Madden, 
który stwierdził, że przesłuchanie londyńskie są dal-
szym ciągiem prac, przeprowadzonych przez Komi-
sję w Waszyngtonie i Chicago. Komisja przesłuchała  
32 świadków i uzyskała szereg dokumentów, co wzbo-
gaciło wydatnie dotychczasowy materiał dowodowy 
Komisji, mający na celu oficjalnie ustalić, który na-
ród jest odpowiedzialny za najbardziej barbarzyńską 
zbrodnię międzynarodową w historii świata. W ciągu 
nowoczesnej i starożytnej historii popełniono inne 
masowe morderstwa, których sprawcami byli monar-
chowie, czy dyktatorzy, ale nie było wątpliwości, kto 
był winien tych zbrodni. Masakra Lasu Katyńskiego 
natomiast stworzyła przykład zbrodni bez, preceden-

su w dziejach, kiedy rządy dwu państw oskarżają się 
nawzajem o popełnienie tej międzynarodowej zbrodni.

Zeznania londyńskie — mówił dalej przewodniczą-
cy Komisji Madden — uzupełniły i uporządkowały 
pod wielu względami świadectwa, przedłożone Komisji 
Kongresowej, podczas poprzednich przesłuchań. Licz-
ni świadkowie, w ciągu tygodnia, przedstawili fakty 
i dokumenty, ważne a dotąd nieznane Komisji. Wielu 
spośród świadków londyńskich, to byli cywilni i woj-
skowi, przywódcy dawnego, wolnego polskiego rządu, 
których imiona były znane na całą Europę i świat, pod-
czas czarnych dni drugiej wojny światowej. Po przyto-
czeniu głównych nazwisk z gen. Andersem na czele,  
R. J. Madden zwrócił uwagę na charakterystyczny 
fakt, wymuszania ostatnio przez sowieckie władze we 
Wsch. Niemczech na tamtejszych obywatelach zeznań, 
które by zrzucały odpowiedzialność z rządu sowieckiego.
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Mówca przypomniał przy tej sposobności, że Ko-
misja, której przewodniczy jeszcze przed kilku mie-
siącami zwróciła się do rządu ZSRR i do obecnego 
komunistycznego rządu w Polsce z formalnym zapro-
szeniem do świadczenia lub przedłożenia materiału 
dowodowego, ewentualnie posiadanego odnośnie rzezi 
katyńskiej. Oba te rządy jednak formalnie odrzuciły 
to zaproszenie.

Po przew. Maddenie zabrali kolejno głos kongresma-
ni D. Flood i G. Dondero, przypominając ważniejsze 
punkty czterodniowych przesłuchań. W szczególności 
podkreślono nabyte przekonanie, że mogiły katyńskie 
zawierają jedynie b. jeńców obozu kozielskiego, a na-
tomiast gdzieś w bliżej nieokreślonych okolicach Rosji 
znajdują się jeszcze dwa inne Katynie.

Korespondenci pism zagranicznych korzystali z obec-
ności na sali niektórych świadków, aby przeprowadzić 
z nimi rozmowy i uzyskiwać dodatkowe szczegóły.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1952, nr 17 z 26 kwietnia, s. 8.

Washington, D. C. (ZPPA). — Kongresman George  
A. Dondero, reprezentant ze stanu Michigan oraz 
członek Kongresowego Komitetu zbadania masakry 
katyńskiej, powiedział korespondentowi Z. P. P. A., że 
największe wrażenie, jakie odniósł z pobytu z Komite-
tem w Europie, to uroczysta rocznica z okazji 12-lecia 
zamordowania oficerów polskich w Katyniu. Uroczy-
stość ta, obchodzona w Londynie, zbiegiem okoliczno-
ści przypadła na dzień, kiedy Komitet przeprowadzał 
tam swoje dochodzenia.

„Nigdy w życiu — powiedział kongresman Dondero 
— nie byłem świadkiem tak imponującej ceremonii. 
Sala przepełniona była tłumem Polaków, wielu z nich, 
to byli żołnierze armii gen. Andersa, lub krewni i zna-
jomi zamordowanych oficerów. Po uroczystej mszy 
żałobnej przemawiał gen. Anders. Wielu wśród ze-
branych w olbrzymim Hallu płakało ... Nie zapomnę 
nigdy tej dostojnej w smutku i powadze uroczystości .“

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1952, nr 21 z 24 maja, s. 1.

Dla upamiętnienia 12-ej rocznicy Katynia i prac 
Amerykańskiej Komisji Kongresowej w Londynie 
ukazało się angielskie wydanie „Orła Białego“, bo-
gato ilustrowane i przeznaczone głównie dla opinii 
amerykańskiej. Na treść numeru złożyły się spra-
wozdania z przesłuchań polskich świadków przez 
Amerykańską Komisję Katyńską w Londynie i opis 
wielkiej manifestacji żałobnej polskiego społeczeń-
stwa w 12-tą rocznicę zbrodni, podczas której 
przedstawiciele Kongresu Stanów Zj. zabierali głos 
i byli przedmiotem gorących owacji oraz wyrazów 
wdzięczności ze strony polskiego Londynu. Ponad-
to angielskie wydanie „Orła” zawiera dwa artykuły 
na aktualne tematy, związane z obecnym stanem 
sprawy na terenie międzynarodowym, mianowi-
cie: „Katyń jako akt ludobójstwa” i „Zbrodnia Ka-
tyńska jako problem prawa międzynarodowego“. 
Prócz tego zamieszczono, w angielskim przekładzie 

Stefana Cedryka Potockiego, jedną ze scen sztuki 
Romana Orwida-Bulicza p. t. „Świadek“, napisanej 
w r. 1948, w oparciu o materiały książki „Zbrodnia 
Katyńska w Świetle Dokumentów“ z przedmową 
gen. Wł. Andersa. Sztuka ta była przez dłuższy czas 
grana w r. 1948-9 w Londynie i innych ośrodkach 
polskich w W. Brytanii.

Mamy nadzieję, że to angielskie wydanie „Orła 
Białego“ przyczyni się do zaktualizowania sprawy 
Katynia na terenie międzynarodowym i stanie się 
pożytecznym materiałem do informowania o jej 
obecnym stanie anglosaskich i innych narodów.

Cena egzemplarza wynosi 6d. lub $0.10.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1952, nr 26 z 28 czerwca, s. 2.
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T O  T H E  R E A D E R S
This issue is published in connection with the hearings held in London by the Select Committee on Katyn Mas-

sacre of the U.S.A. House of Representatives. It is very appropriate that „Orzeł Biały“ should pay this homage. It 
was this weekly that from the first days of its existence in December 1941 in Soviet Russia had been endeavouring 
to trace the missing; and afterwards, has never ceased to demand that the perpetrators of the crime be punished. 
During the long years when „conspiracy of silence“ prevailed, Orzeł Biały“ kept trying to wake to conscience of 
the World.

It is with deepest satisfaction and gratitude that „Orzeł Biały‘‘ was eventually able to note the breaking of the 
„conspiracy of silence“ and that the ideals of justice were brought forward, breaking the atmosphere of fear and the 
cowardly attitude in dealings with Soviet Russia.

The first steps were taken by several Congressmen, then the Katyn Problem was raised by the American Com-
mittee of Investigation presided by Arthur Bliss Lane, the former U.S.A, Ambassador to Poland. And now, by 
its historical decision, the American House of Representatives has instituted the Select Committee to Investigate 
The Katyn Massacre, whose members have recently held hearings in London.

We wish that this special issue of „Orzeł Biały“ be a token of gratidude on behalf of all Poles to the members of 
the Committee and to the American Nation as a whole.

The annual commemorative meeting dedicated to 
the memory of the Katyn victims was held on Saturday, 
April 19th, 1952 at the Westminster Cathedral Hall. The 
solemn character of the meeting was enhanced by the 
presence of the members of the U.S.A. Congressional 
Investigation Committee.

The meeting was sponsored by several organisations 
such as the Federation of Poles in Great Britain, the 
World League of Poles, the Polish Combatants Asso-
ciation and the Association of Former Soviet Political 
Prisoners the latter being responsible for the orgranisa-
tion of the ceremony.

A long time before the appointed hour many peo-
ple were gathered in I front of the entrance waiting for 
the door to open. At 6 pm not only the audience hall 
but also passages, lobbies and galleries were crowded 
to capacity. The stage was set in black velvet and on 
that background were Placed a magnificent Polish flag, 
a military sword and hat, and a bouquet of white flow-
ers. The beautiful set of decorations contributed great-
ly towards creating an atmosphere of dignity.

The front rows of seats were occupied by the mem-
bers or the Polish Government in Exile, leaders of po-
litical parties, representatives of social organisations, 
the clergy, and the ranking officers of the Polish Forces. 

Congressmen R. J. Madden, G. A. Dondero, D. J. Flood 
and T. M. Machrowicz took their seats in the first row. 
They were most warmly welcomed by the audience 
when entering the hall.

At 6 pm the assembled stood up to honour His Excel-
lency August Zaleski, President of the Polish Republic  
who was accompanied by the Premier, Dr. R. Odzierzyń-
ski and General Wł. Anders.

The Ceremony opened with two songs: „Bogurodzi-
ca“ and „Polish Colours on the Kremlin“ executed by 
Frederic Chopin‛s Choir. Then Mrs J. Domańska recited 
a poem by an unknown author — „The Polish Graves 
in Katyn Forest“. The poem was first published anony-
mously in 1943 in Lwow. The artistic part was closed 
by the Choir singing ,,Requiem“.

The Chair was then taken by General Anders who 
was enthusiastically acclaimed by the audience. He was 
assisted by Professor T. Brzeski (Ass. of Former Soviet 
Political Prisoners), Mr. T. Drwęski (President of Pol-
ish Combatants Association) and Mr E. Kozłowski 
(Federation of Poles in Gr. Britain).

After greeting H. E. the Presideni of the Polish Repub-
lic and the U.S.A Congressmen, General Anders said:

„We Poles had never any doubts as to who perpe-
trated the Katyn Crime. We had no such doubts be-
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cause we knew the true character of Soviet Russia. 
We learnt about Russia first hand — in the Soviet’s 
own country. For a long time the world offered a deaf 
ear to what we had to say about Soviet Russia. The 
World was unwilling to listen, or, paralized by fear 
of Russia, preferred not to believe in what it heard. 
This unfortunate and dangerous state of affairs has 
since changed. Very slowly the world has come to 
understand that Peace and Freedom cannot be sepa-
rated. Fear, however, still prevails in many quarters.

It is, therefore, especially gratifying that Presi-
dent Truman and the American Congress had cour-
age to defy the Soviets. They defied the Soviets by 
their resolution to put an end to mass murders and to 
brand the criminals for murders already committed. 
Let it be my privilege to word our deepest gratitude 
for that courage.

The wish of the Poles is not only to see the crimi-
nals brought to book and punished in the name of 
justice. We hope above all that the World may un-
derstand the Communist threat; we want the World 
to realize that massacres such as the Katyn massacre 
may be repeated all over again if the Crime already 
committed is not branded without compromise.

The investigation carried by the Congressional 
Committee in so unbiased a manner is the first im-
portant move in the great struggle for the establish-
ment of the rule of law and justice“.
Then General Anders appealed to the audience to 

pay homage to the victims of Katyn by standing up and 
by one minut‛s silence.

Continuing his address he said:
„We believe that the blood of our brothers and 

sisters had not been spilled in vain. We believe that 
their great sacrifice will enable one day the Polish 
White Eagle to spread its wings again, and will en-
able us all to pray for the souls of the Katyn victims 
in a free Poland“.
The floor was then taken by the three of the 400 sur-

vivors of the PoW Camps in Russia. They spoke of their 
experiences in Kozielsk, Ostaszków and Starobielsk, 
of the evacuation and of the clues which they had found 
during transport which gave hints as to what had be-
come of thousands of their missing fellow prisoners. 
They spoke ot the anxiety experienced when they re-
ceived querries about their missing brother — offic-
ers in letters coming from their families in Poland.  
2nd Lieut. W. C. represented the survivors of the Koz-
ielsk Camp, Col. J. L. the Starobielsk Camp, and Sgt. 
J. R. the Ostaszkow Camp. Sgt J. R. supplemented his 
talk with a moving description of the moment of lib-
eration from Russian bondage, when after the Polish 
Soyiet Agreement of 1941 General Anders came to the 
Graziowiec Camp accompanied by General Szyszko-
Bohusz in order to prove that the news heard by the 

prisoners about the formation of a Polish Army in Rus-
sia were not yet another Soviet lie. General Anders 
looked very pale and worn after two years in the Lubi-
anka Prison in Moscow. He still walked on crutches be-
cause of the unhealed wounds received in 1939; a true 
picture of the hardships suffered by all Poles in Russia.

The closing words of Sgt J. R. in which he paid his 
homage to the Polish National Leader and spoke of his 
own loyalty to him, roused the audience to long and en-
thusiastic cheers in General Anders‛ honour. There was 
no undue emphasis in the words of the three ex-PoWs, 
— their talks were simple, their recollections authentic.

RESOLUTION
After these speeches General Anders submitted the 

following resolution :
„The Polish community in London, gathered 

for a public manifestation in accordance with the 
tradition of previous years, as it is the 12th anni-
versary of the crime at Katyn:

„Pays homage to the faithful sons of the Polish 
nation who perished in that dastardly murder, 
and expresses the conviction that the sacrifice of 
their lives has contributed to the awakening of 
the world’s conscience by drawing the attention of 
free peoples to the menace of the communist totali-
tarianism which commits such genocidal crimes.

„Expresses its gratitude to the House of Rep-
resentatives of the American Congress for initiat-
ing the investigation of the crime at Katyn, and to 
the noble American nation and their President for 
granting their support to this initiative.

„Thanks all the members of the Congress’s Se-
lect Committee on the Katyn Forest Massacre and 
their fellow workers for a task full of devotion and 
for striving for revelation of the truth, in which it 
assures them of its full support and assistance.

„Addresses words of gratitude to Americans 
of Polish origin, and requests them to continue to 
support the Polish struggle for the administration 
of just punishment on the barbarian murderers 
and destroyers of the vital forces of the Polish na-
tion.

„It notes with regret that certain circles in the 
West, true to the cowardly conspiracy of silence 
on the matter of Katyń, deaf to the voice of con-
science and of justice, still continue not only to fear 
to judge the malefactors, but even continue to seek 
the truth from the culprits of the crime.

„Nevertheless, in spite of this opposition and 
these obstacles, we express our profound and firm 
conviction that the day of judgment on the felons 
of Soviet totalitarianism is not distant, that the 
blood shed innocently at Katyń will not be in vain, 
and the hope that the breaking of the Muscovite 
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tyranny and freeing of the nations enslaved by it 
is already dawning over the continents of Europe 
and Asia“.
The resolution was carried enthusiastically by the 

audience.

THE SPEECHES OF CONGRESSMEN 
MADDEN, FLOOD, MACHROWICZ

After their greetings to the President of Poland, mem-
bers of the Free Polish Government and the representa-
tives of the Polish Community in London, the Congress-
men delivered the following addresses:

R. J. Madden, the Chairman of the Congressional 
Committee on Katyn assured his Polish listeners, on be 
half of the House of Representatives, that the murder of 
Polish Prisoners of War in Soviet Russia shall not go un-
punished and that the Congress not only will pronounce 
a verdict but see to it that the justice be done and the per-
petrators pay for their crime, Katyn, — said Congress-
man Madden — is not only a Polish problem, but one 
that affects the conscience of the entire civilized world 
being at the same time a threat to this world.

Daniel J, Flood expressed his firm belief that he 
will live to see the White Polish Eagle unfurl its wings 
and lead the forces of the Free National Army to bat-
tle, — to safeguard the ideals of our Christian Western 
Civilization. He then quoted from a poem, readjusting 
its words to apply to Poland — the symbol of heroism 
honor and dedication to the love of Freedom. He futher 
expressed gratitude and joy at the sight of the Polish 
exiles in London ever true to those high ideals, gath-
ered around the person of their President and around 
General Anders a great soldier and leader, whom the 
speaker is privileged to call his friend.

T. M. Machrowicz delivered his address in Polish 
pointing out that Polish blood flows in his veins; the 
same blood that was spilled in Katyn. As an American, 
he declared his pride and satisfaction that the motion 
in Congres to investigate the Katyn Crime had been 
carried by unanimous vote. He felt the same kind of 
pride once; when he fought against the Soviets in 1920 
in Polish uniform and under the same colours that 
decorate this hall. He then transferred to the meeting 
the feelings of deep appreciation felt by all American 
Poles to their brothers who in exile carry on their fight 
for Freedom and Independence. He declared that the 
United States now leading the Freewell aware of the 
responsiwility she has undertaken to punish the Katyn 
Murder perpetrators and will always remain true to the 
Sacred which the murdered had offered their lives. He 
concluded by quoting one of the greatest Polish poets: 
„Let not the living lose hope...“ The speeches of the 
Congressmen were constantly interrupted by cheers 
and spontaneous manifestations of friendship for the 
American People and its representatives.

General Anders then moved to close the commemo-
rative ceremony and the assembled sang the Polish Na-
tional Anthem.

*
On the day following the meeting a Memorial Service 

was held in the Catholic Church of Brompton Oratory, 
the usual place of worship of the Polish Community in 
London.

Another service, attended by the Poles of Protestant 
denomination, was held at the Evangelical Church at 
Leighton Crescent. Services were also held for the Or-
thodox Poles.

*
On April, 17th, 1952 H. E. President August Zaleski 

and Mme Zaleska entertained in their residence those 
members of the U. S. House of Representatives who 
were then in London. At the reception were present 
among others: Congressman A. J. Madden (Chairman 
of the Committee), Congressmen G. R. Dondero, D. J. 
Flood and T. M. Machrowicz (members of the Commit-
tee), Mr. R. Pucinski (Director of Investigations), the 
Polish Premier in Exile Dr. R. Odzierzynski, General 
Wl. Anders, members of the Polish Free Government, 
chairman of Polish National Council amb. Grzybow-
ski with the vice-chairmen, the Most Rev. Inf. Michal-
ski. Monsignor Staniszewski, ambassador E. Raczyn-
ski, General M. Kukiel, General St. Kopanski, prof. 
A. Zoltowski, chairman of the Former Soviet Political 
Prisoners Association. — prof. T. Brzeski, and many 
eminent representatives of the Polish social, political 
and ex-combatants organisations, as well as the news-
papermen representing the Polish free Press in Exile.

THE PRESS CONFERENCE 
AT THE KENSINGTON PALACE HOTEL

After the four days investigations, Congressmen 
A. J. Maden, G. R. Dondero and D.J. Flood attended, 
a Press Conference at the Kensington Palace Hotel in 
London. About 100 journalists gathered in the big re-
ception room on the ground floor. They represented 
both British and Continental Press.

The Conference was opened by Congressman R. J. 
Madden who made the following statesment:

„The Special United States Congressional Committee 
for the investigation of the Katyn massacre in Russia 
has been taking testimony and recording data during 
the last four days in London, England. These investi-
gations are a continuation of former hearings held in 
Washington, D. C. and Chicago, Illinois, U.S.A., in 
recent month. During the last four days The Commit-
tee has heard thirty-two witnesses, each of whom, in 
various degrees, through testimony or written data (or 
both) has added greatly to the testimony and facts al-
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ready assembled by this committee in its effort to of-
ficially determine the nation responsible for the most 
barbarous international crime in world history.

The Katyn Forest massacre created a historic prec-
edent, in that for the first time in recorded history, the 
rulers of two Governments each accused the other of 
committing the international crime.

The testimony taken in London coordinates in many 
important respects, testimony already submitted to our 
committee during former hearings. This week, several 
witnesses have submitted valuable facts and documents, 
heretofore unknown, concerning the Katyn massacre. 
A great number of the London witnesses were civilian 
and military leaders of the former free Polish Govern-
ment whose names were known throughout Europe 
and the world during the dark days of World War II.

One of many important developments called to the 
attention of the Katyn Committee since arriving in 
England reveals that Soviet authorities are now solicit-
ing (and, in some instances, intimidating) certain East 
German citizens, urging them to testify as witnesses 
before a Russian committee to accuse the Nazis of 
committing the Katyn atrocities.

Several month ago, our Committee sent a formal 
invitation to the Soviet Government and the present 
communist Polish Government to testify or present any 
factual evidence they possess concerning the Katyn 
massacres. Both Governments have formally rejected 
our committee‛s invitation.“

After the statement by the Chaiman, Congressmen 
D. S. Flood and G A Dondero addressed in turn the as-
sembled newspapermen, stressing the points of special 
interest during the four days hearings. Particularly they 
stressed the fact that the Katyn mass graves seem to 
have contained only the bodies of those Polish Prison-
ers of War who had been formerly confined to Kozielsk 
Camp. Somewhere in Russia two more „Katyns“ are 
still undetected.

The correspondents and reporters availed themselves 
of the opportunity to interview some of the wittnesses 
summoned by the Committee to the hearings who were 
present at the Press Conference.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1952,  
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R. J. Madden, the Chairman of the U.S.A. Congress 
Committee on Katyn delivers his address. At the chair: 
General Władysław Anders

From right to left: H. E. The President of Poland August 
Zaleski, Congressmen R. J. Madden and G. R. Dondero, 
General W. Anders, Premier Dr. R. Odzierzynski

From left to right: Congressmen J. Flood and T. Machrowicz, 
Mr. R. Pucinski, Director of Investigations
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On Monday, 14th April this year, members of the 
American House of Representatives‘ Select Committee 
on the Katyn Forest Massacre arrived in London.

The Committee conducted its work in London com-
posed as follows: Chairman R. J. Madden together with 
D. J. Flood, Thaddeus Machrowicz, George A. Dondero 
and Alvin E. O’Kohski. The other two members of the 
Committee, T. P. Sheehan and F. Furcolo, remained in 
America. During the evening of 14th April immediate-
ly following their arrival, and the morning of the next 
day consultations accompanied by a lively exchange of 
opinions were held with the Committee in the American 
Embassy in London, on the one hand with the British 
Foreign Office and, on the other, with the Department of 
State in Washington.

FOUR DAYS HEARINGS
Commencing at 9.30 a. m. on Wednesday, the evi-

dence of Polish witnesses was taken in a three roomed 
apartment on the first floor of the spacious Kensington 
Palace Hotel newly repaired following bomb damage. 
The auditions, commencing with ceremonial taking 
of the oath, were conducted in English and Polish, the 
interpreter for witnesses insufficiently acquainted with 
English being Mr. R. Puciński, while frequent relays of 
American stenographers transcribed the proceedings 
which were copied immediately in the adjoining room 
converted into an office.

On the first day, evidence was given by witnesses 
belonging to the group of four hundred survivors 
from the three camps which perished, describing the 
circumstances concerning their evacuation to a new 
place, i. e. to the camp at Pawliszczew Bor. They gave 
evidence at the same time as facts and traces, indicat-
ing the route and place of disembarcation of the other 
transports in which 15 thousand prisoners, thenceforth 
lost sight of, were deported.

The following from among the exprisoners of Koziel-
sk appeared before the Committee: General J. Wolko-
wicki, the only officer with the rank of general to sur-
vive, and then Lieutenant W. J. Furtek who succeeded in 
smuggling out in the sole of his boot an authentic photo-
graph of the ex-monastery buildings of Kozielsk camp, 
Lieutenant W. C. who gave an exact description of the 
Polish inscription „they unload at Gniezdowo station“ 
read on the inside of the prison compartment in which he 
travelled; Colonel S. Lubodziecki described the events 
of a special transport carried earlier from Kozielsk to 
Smolensk, and Lieutenant J. Lebiedziewski described 

the sole fact of its kind of his having been transported 
right to a station „a dozen miles or so to the west of Smo-
lensk“ where all his companions were unloaded from 
the waggon into prison automobiles after having previ-
ously separated him from them. However, he succeeded 
in observing through a rift that the other prisoners were 
transported in parties in the direction of a nearby forest. 
The station was surrounded by a strong armed guard of 
the NKVD.

On the circumstances of the simultaneous and anal-
ogous evacuation of the camp Ostaszkow, evidence 
was given by Lieutenant Z. Łuszczyński and Sergeant 
J. R. (who appeared before the Committee on Friday). 
The evacuation of Starobielsk was described by Colo-
nel J. L. indicating the circumstances (conversations 
with railway-men) leading to the supposition that the 
missing transports from Starobielsk were unloaded at 
the station at Charkow and that a second Katyn is situ-
ated in the vicinity of that town. Continuing, the wit-
ness told of his sensational conversation with a Narkom 
(National Commissar) of the State Security Service of 
the USSR (UBG), Merkulow, in October 1940 at Lubi-
anka when, in answer to a question about the artillery 
officers from Kozielsk and Starobielsk, he received the 
significant replay from this member of the Soviet gov-
ernment, „They exist no longer, we made a mistake, we 
made a mistake, we‘ll give others“.

Major A. Moszynski, who was also a prisoner at 
Starobielsk, gave evidence on the circumstances in 
which the Polish lists of the missing officers arose, 
which were made from 1941 and the beginnings of the 
formation of the Polish Army in the USSR, and which 
next, supplemented by a list of the names of the corpses 
found by Germans in the graves at Katyn, made it pos-
sible to publish the printed „Katyn List“ which he drew 
up. In his turn. Lieutenant Colonel Dr. T. Felsztyn, an 
ex-prisoner from Kozielsk, gave evidence also in the 
capacity of an armaments‛ expert on the circumstances 
of the German ammunition found at Katyn, the use of 
it by the Soviet army and police and the Soviet „Toka-
rew“ pistol presumably used at the executions.

Another group of witnesses on the first day consist-
ed of Dr. J. Kaczkowski, Captain E. Lubomirski and 
Director R. Voit. Dr Kaczkowski, as Head of the Forces 
Families‘ Bureau established at Buzuluk in the autumm 
of 1941 at the formation of the Polish Army in the USSR, 
stated that, as soon as his bureau came into existence, 
a mass of enquiries about relations from the Kozielsk, 
Ostaszkow and Starobielsk camps kept arriving from 
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Forces‘ Families, and that the whole of this correspond-
ence asserted that no letters had been received from 
the missing men since the spring of 1940. The evidence 
of the Head of the Bureau was next confirmed by his 
co-workers at the time. Captain E. Lubomirski and Cap-
tain Voit. After this, Mme. Janina Knopp, the widow of 
an officer missing from Starobielsk, giving evidence on 
these same circumstances, submitted the original copies 
of her own correspondence.

The next day, Thursday, was taken up with the evi-
dence of leading Polish military and civilian person-
alities who, in 1941 to 1943, conducted conversations 
in London, Kuybyszew and Moscow with the Soviet 
government on the subject of the missing officers, with-
out ever receiving a positive reply. The first to appear 
before the Committee was General Szyszko-Bohusz 
who, as Head of the Military Mission, arrived in August 
1941 and commenced, together with General W. Anders 
just released from Lubianka, conversations on the sub-
ject of the formation of the Polish Army. Though one 
of the requests on the part of the Poles was, from the 
first moment, for the submission of a full list of offic-
ers taken prisoners of war, on the part of the Russians 
no information whatsoever was given in the course of 
six conferences in succession, except for the delivery of 
a list of the 400 survivors from the three camps, who 
were at Griazowietz. Ambassador E. Raczynski, who 
was Acting Minister for Foreign Affairs in London from 
1941 to 1943 and had conversations with the Soviet Am-
bassador Bogomolow, reminded that, ,,I appealed to his 
common sense, making it clear that it was impossible 
for the Soviet government to be unable to find at least 
one of the missing men, that such thousands of people 
could not disappear without a trace. I always received 
the same purely formal reply from Ambassador Bogo-
molow, that the Soviet government was strictly carry-
ing out the terms of the Polish- Soviet agreement and 
had released all Poles living on USSR territory from the 
prisons and camps“.

General M. Kukiel spoke of fruitless attempts to 
obtain any news whatsoever of the fate of the prison-
ers, mostly officers, and in particular of a characteris-
tic conversation he had in London during endeavours 
lasting over many months with the Soviet Ambassador 
Bogomolow. Moscow‘s representant declared to him 
also that all the prisoners had been released, and added 
that it were better to forget the past and not return to 
this subject.

KATYN AS SEEN FROM OCCUPIED POLAND 
AND GERMAN P. O. W.- CAMPS

General Bor-Komorowski presented the affair at 
Katyn as seen from Poland. He declared that the sud-
den cessation of correspondence with the prisoners in 
the spring of 1940 had aroused universal anxiety. He 

spoke further of the vain search for the men in Soviet 
captivity made on Polish territory and with the help of 
the Home Army‘s network in German Camps. Con-
tinuing, he told of the report from Katyn and of the 
authentic documents found on the corpses which he 
had received from his own secret envoy who visited the 
Katyn graves. The Commanding officer of the Home 
Army told the Commitee also of the consternation the 
news of the discovery of the graves had caused in com-
munist circles in Poland. At secret meetings for the Pol-
ish Workers‘ Party, it was openly admitted that Polish 
„reactionaries“ had been liquidated. On the exterior, 
however, a whispering campaign was set going in War-
saw to the effect that a munity had broken on in one of 
the Soviet camps and ber of officers had been shot. At 
Congresman O‘Konski‘s request, (General Bór-Ko-
morowski confirmed the analog between the Katyn af-
fair and the Soviet refusal to come to the aid of Warsaw 
Rising. Both of these episodes were syptoms of this 
same policy of extermination of the Polish leading ele-
ments. Mr. O‘Konski described them as premeditated 
acts of genocide on the part of the Kremlin.

Sensational evidence was given by Polish prisoner, 
Z. R., who was taken from a German Oflag (German 
War Prisoners‘ Camp for Officers) to the Katyn graves 
in April 1943. The account of this prisoner, a state pros-
ecutor by profession, (which is given in the book „The 
Katyn crime in the Light of the Documents“ on pp. 302 
to 320) created a still greater impression because he 
handed the Committee a piece of rope removed in his 
prezence from a victim of the Katyn graves, and then 
submitted his orginal sketches and notes made at the 
place of the crime. The second day‘s work ended evi-
dence of Mr. Ferdinand Goetel, who visited the place 
of the crime as a member of the delegacy from Warsaw, 
and of S. Zamoyski who, as military attache in Wash-
ington, also had conversations with Soviet diplomats.

On Friday, the third day on which evidence was 
taken, the first witness to appear before the Commit-
tee was Colonel A. Sawczynski who stated the he re-
ceived information in June an July 1940 in the German 
Oflag a Choszczno from two sources on the subject of 
the massacre of Polish officers by the

Bolszeviks. The German Commandant of the camp, 
Colonel Loebecke, spoke to him of this and, further, 
a prisoner who arrived from Lithuania, Lieutenant A. 
Koeler, who was told by a Lithuanian intelligence of-
ficer, apropos Polish prisoners in Soviet hands, that 
„as for that Kozielsk has been massacred“.

The next to appear was Lieutenant J. Lewszecki, 
who gave sensational evidence on the subject of his con-
versation in the Oflag at Lubeka (Lubeck) with Stalin‘s 
oldest son, Jacob Dzugaszwili. Young Stalin had been 
informed of an alleged munity in an officers‘ camp 
for Polish prisoners and their subsequent liquidation. 
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After this, an officer of the High Command of the Home 
Army J. G. told the Committee of a conversation with 
a certain Bolshevik in a German concentration camp in 
1944. He learnt from him of the digging in 1940 and 
the subsequent discovery of mass graves in the vicin-
ity of Charkow. The witness was interested in the fate 
of Starobielsk as his father, writh whom correspondence 
ceased in March 1940, was in that camp. As to these 
last circumstances, evidence was given by the witness‘s 
wife, of Irish orgin, who spent the whole war in Warsaw.

Lieutenant-Colonel J. Prawdzic-Szlaski submitted 
a Russian copy of an issued in 1943 by General Pon-
omarenko to the Soviet partisans in Nowogrodek Prov-
ince (Novogrood) commanding that the soldiers of the 
Home Army liquidated. The Committee admitted this 
as fresh evidence of the policy liquidating the Polish 
leading elements. To complete the list of witnesses sub-
mitted on behalf of the Poles, Colonel J Lunkiewicz 
gave the Committee the Polish official documentation 
concerning Katyn, in the original or an certified true 
copies; and Dr. J. Kaczkowski submitted the original 
list made by the Polish Armed Forces Families‘ Bureau 
in the USSR and the Middle East of prisoners missing 
from the three camps.

In addition, in the afternoon and evening the Ameri-
can Committee listened to Mr. J. Mackiewicz and the 
former Ambasador to Moscow, S. Kot, whom it had 
summoned itself.

GENERAL ANDERS’ EVIDENCE
The morning hours of Saturday, 19th. April, were 

spent on a comprehensive report by General Anders 
who submittec to the Committee his efforts over many 

months, as Commanding Officer of the Polish Army in 
the USSR, made with the object of finding the miss-
ing officers. General Anders told of his conversations 
at the Kremlin in December and March, of Stalin‘s 
words that perhaps the missing prisoners had escaped 
„to Manchuria“ and, finally how the discovery of the 
Katyn graves and the publication of the list of names of 
the victims had convinced him of the tragic fate of the 
missing men. General Anders ended his evidence with 
the following significant declaration:

“I am profoundly convinced,“ said General An-
ders, “that the Katyn massacre forms part of a de-
liberate plan for the extermination of all people who 
can set up resistance to bolshevism. I am profoundly 
convinced that the Bolsheviks would like to do eve-
rywhere in the world that which they did at Katyn. 
For years, I have warned the world that the Bolshe-
viks, whose aim it is to master the whole world, 
will not hesitate to do again that which they did at 
Katyn... Not only the Polish nation, but the whole 
world owes gratitude to the American Congress for 
taking up the investigation, as this is a matter of life 
and death for all of us.“
This important declaration marked the end of the 

Congress‘s Committee‘s hearings in London.
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The American Congress, during its debates, and es-
pecially the members of the Select Committee on the 
Katyn Forest Massacre, rightly define the mass mur-
der perpetrated in 1940 on 15 thousand Polish prison-
ers, mainly officers, as an act of genocide. The crime of 
genocide actually carried out by the totalitarian systems, 
and which still continues to be a real menace to the world 
so long as the Soviet tyranny exists, has recently been 
defined afresh and condemned by international law.

This was made clear in the Convention on Geno-
cide brought into being by the General Assembly 
of UNO in December 1946 which came into force on 
12th January 1951. This Convention defines genocide, 
in article 2, as ,,any of the following acts committed 
with intent to destroy, in whole or in part, a national, 

ethnical, racial or religious group, as such: (a) killing 
members of the group; (b) causing serious bodily or 
mental harm to members of the group; (c) deliberately 
inflicting on the group conditions of life calculated to 
bring about its physical destruction in whole or in part; 
(d) imposing measures intended to prevent births with-
in the group; (e) forcibly transferring children of the 
group to another group“.

A CLASSICAL EXAMPLE
The tenor of the above definition is such that the 

Katyn massacre must be recognised as a classical exam-
ple of the monstrous crime of genocide... for the Polish 
prisoners were murdered with planned premeditation 
and simply because they were Poles, that is to say with 
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the intention of destroying a valuable part of the Polish 
nation.

The history of this crime testifies to this beyond 
all doubt... for, as we know, the Polish prisoners were 
not killed in the fire of battle, nor in the heat of pas-
sion roused by the wageing of battle and constituting 
a reaction to the bloodthirsty savagery of war. For this 
massacre followed as much as several months after 
the cessation of the war operations in consequence of 
which these Polish soldiers fell captive to the Soviets. 
It ensued on the grounds of a decision, not even of the 
military authorities but of the government of the So-
viet Union, and taken coldly, at a distance, at a time 
of peace for the USSR. For detailed instructions were 
sent from Moscow on how to prepare and how to ex-
ecute the mass liquidation of the 15 thousands Polish 
Prisoners from the three camps: Kozielsk, Ostaszkow 
and Starobielsk.

The composition of the three camps was also not 
accidental. The Red Army, which, on 17th September 
1939, hit at the rear of the Polish Army while it was 
resisting the Hitlerite invasion, took aproximately 250 
thousand Polish prisoners as a result of its treacherous 
attack. A thorough and careful selection from among 
this number was carried out during the autumn of 1939, 
segregating the most valuable element in precisely 
these three camps which were destined for death in 
the spring of 1940. Among approximately 9 thousand 
officers, there were high staff officers and specialists 
there — and, among the officers of the reserve, there 
were some 700 medical officers, a few dozen profes-
sors and assistant professors of the universities and 
academical schools, and several hundred each of en-
gineers, teachers, lawyers and civil servants, many 

noteworthy priests, authors, journalists, industrialists, 
merchants and, furthermore, a particularly important 
element for the safety of the state apparatus was in-
carcerated in the camp at Ostaszkow: officers and non- 
commisioned officers of the police, the military police, 
the intelligence service, the Frontier Guard Corps and 
the prison guard. In General W. Anders‘ preface to the 
book „The Crime of Katyn in the Light of the Docu-
ments“ we read, concerning the personal composition 
of the massacred camps, that they were „representa-
tives of all classes of Polish society constituting the 
highest product of its culture in all spheres of life. The 
loss af a block of many thousands of this kind would be 
a tragic blow to the civilisational achievements af any 
nation and thereby, at the same time, to humanity in 
general.“ (p. 30, second edition).

This blow, with the distinct intention of annihilat-
ing the Polish nation — that is to say, of committing 
the crime of genocide upon it — was delivered by the 
government of the Soviet Union by organising the mas-
sacre at Katyn.

GENOCIDE AS A METHOD 
OF SOVIET RULE

Confirmation of this fact is all the more important 
for the world in that the Katyn massacre is not a spo-
radic nor excepional act in Soviet practice, not to be 
expected in the plane of Soviet ideology; though, obvi-
ously, we cannot find open praise of this kind of crime 
in it. As it is, however, an aspect of the system and not 
an exception, it will be a menace to the world, and es-
pecially to the western nations, so long as the enormous 
Soviet Empire exists... because the Soviet system can-
not rule over nations possessing and indiyiduality and 
culture; and so as to maintain its power it must mash 
the nations into a shapeless mass of terrorized slaves.

The Soviet proceedure as practised in relation to the 
Polish nation may, apart from the massacre of prisoners, 
„pride“ itself also on a whole of other genocidal deeds 
built up, obviously, into the consistent and consequen-
tial entirety of a cruel plan for the annihilation of the 
Polish nation. During the first occupation of Polish 
lands, namely of the country‘s eastern areas, achieved 
as the result of agression in collaboration with, Hitler 
in 1939, Moscow succeeded in deporting to the east, 
in the course of less than two years rule over half of 
Poland, more than one and half million of the most 
valuable elements among the population of those ar-
eas, in which a sum total of 13 million people resided. 
More than 10% of the population of eastern Poland — 
and these, culturally, the most active elements — was 
therefore doomed to extermination or, at the best, veg-
etation or denationalisation.

This same system was applied to the Baltic nations 
and to, Bessarabia — then occupied for the first time 
— and since 1945, when the Red Army occupied half 

Congressman T. M. 
Machrowicz at the 
12th Anniversary
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of Europe, it has been applied systematically to all the 
nations beyond the „iron curtain“. Finally, the truth 
must be confirmed that the tyranny of the red stardom 
— having considerably perfected the ancient tradition 
of the white tsars — has applied for many years a con-
sistent policy of genocide to many peoples of the So-
viet Union who enjoy, on paper, a fictitious constitution 
and, on published pages, possess the alleged freedom 
of ,,autonomous“ federated republics.

Among others who have been exterminated by this 
time by these methods, there are the tribe of Ingers in the 
vicinity of Leningrad, the Kalmuks by the shores of the 
Caspian Sea, the Chechen-Ingushes and the people of 
the Karachaew Republic in the Caucasus, the Crimean 
Tartars and, earlier still than them, the Greek population 
of several thousands settled for centuries on that pen-
insula; in 1941, the Volgan Germans, who settled there 
under the Tsarina Catherine in XVIII century, were 
scattered throughout Siberia; finally, for dozens of years, 
systematically and with especial cruelty, Moscow has 
been exterminating the White Ruthenian and Ukrainian 
nations whose population on their own national territo-
ries has been reduced — in spite of a considerable natu-
ral demographical increase — during over thirty years 
of Soviet rule: the White Ruthenians by three millions 
and the Ukrainians by seven millions, the persecution 
as to these nations — which are strong numerically — 
being above all in respect of the intelligentsia and the 
more active elements among the country folk and the 
working classes. Lastly, following Marshal Budienny‘s 
„pacificatory‘‘ slaughters, the leading classes and the 
autonomy of the Mohammedan nations of Turkistan 
were destroyed.

The practice of this criminal, genocidal procedure 
is backed by Soviet laws and theories, little known, un-
derestimated or too lightly treated by the current view-
points of the western nations.

Hardly any of the ministers, generals, civil servants, 
officers, members of parliaments, judges, authors, jour-
nalists, fanners or merchants in the western countries 
realize that, according to Soviet law, they are all crimi-
nal delinquents classified as „lackeys of capitalism“ 
and „enemies of the people“. And their offences against 
„the fatherland of the world proletariat“ are listed and 
defined in paragraph No. 58 of the Soviet code of penal 
law concerning „counter revolution“ which, from Mos-
cow‘s point of view, is legally binding throughout the 
world and may be applied, operating retrospectively, 
everywhere where Soviet rule prevails.

What with its principle of collective responsibility 
and administrative judicature enabling the govern-
ment to deprive millions of citizens of their liberty by 
means of the NKVD, and to fill the hardlabour camps 
with them; with its paragraph on counter-revolution 
permitting anybody to be declared a criminal on any 

pretext; and, lastly, with its principle of retrospective 
operation and application to the territories of all stages 
and throughout the world — the Soviet Union’s penal 
code is an excellent instrument of the Soviet‘s destruc-
tive genocidal policy. In the Bolsheviks colloquial 
language (anybody who has at any time had the grim 
experience of living under Soviet rule, and especially 
in the hands of NKVD, must have heard this technical 
term) these operations of destruction of the leading ele-
ments of a nation conquered by communism are called, 
in the party‘s terminology, „obezholowienie“ (dishead-
ing) which is to say, depriving a population of its head 
or, in other words, of its spiritual leadership.

Likewise the seeds of genocidal designs are innate 
in the Soviet basic theories. They exist in the classical 
communist theory of the class struggle, to which Lenin 
imparted the import of a process of ruthless, terrostic 
extermination of the „bourgeoisie“, to be carried out by 
the dictatorship of the proletariat. They are implied too 
in Stalin’s theory of nationality, which proclaims the 
principle, that „culture should be national as to form, 
and socialist as to substance”, which provides the theo-
retical grounds for the destructions of all national cul-
tures on the territories under Soviet rule, while simul-
taneously leaving exterior traces of independence and 
individuality; the process of Sovietisation attacks the 
roots of a conquered nation’s culture and kills its spir-
itual essence without, for the time being, not touching 
its forms, names, external emblems or even language.

A REAL MENACE TO THE WEST
All these elements of Soviet practice and ideology 

constitute a formidable and menacing instrument of 
Moscow’s imperialism paving the way for world con-
quest. This is an imperialism penetrating deep into 
the lives of nations through Communist world con-
spiracy, and mobilising the jealousy and hate against 
the wealthy powers of western civilization of countless 
masses with a lower culture, and miserable standards 
of living.

And as long as the Soviet tyranny lasts and Moscow 
is the seat of central government for huge expanses 
of Eurasia, as long perfid communistic barbarianism 
finds an ally in the moral weakness and short-sighted 
opportunist egoism of certain circles of countries in the 
West — so long will mortal danger menace civilisation 
and lasting peace be unattainable.

Those who proclaim the truth as to the Soviet sys-
tem and its real aims render the greatest of service to 
the world’s future.    Z.S.

(Translation by S. C. Potocki)

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1952,  
nr specjalny czerwiec, s. 2, 4.
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SWORZEN: What I want to know is the manner in 
which the executon was carried out. Please describe the 
details of the „deed“ itself as accurately as possible,

SZYTKOWSKI: (repeating the words as though 
in a trance). How the execution was carried out? God 
alive... That won‘t be at all easy to describe... I myself 
don‘t know where to start.

SWORZEN: The best way is to start from the be-
ginning.

SZYTKOWSKI: (wipes his brow again). Well... 
perhaps I‘d better start from the time we arrived at 
the station.

SWORZEN: (interrupting) What was the name of 
the station?

SZYTKOWSKI: Gniezdowo.
SWORZEN: Approximately what o‘clock was that?
SZYTKOWSKI: In the morning. Very early. I doubt 

if it was yet six o‘clock. I remember that day very well. 
The weather — strangely changeful. At times the sun 
shone — almost like spring; then all of a sudden wind, 
a snowstorm — a regular blizzard. That weather — 
that is what saved me.

SWORZEN: How is that? I don‘t understand.
SZYTKOWSKI: I‘ll tell you how in a moment... Be-

forehand however, I‘d like to say a few words about 
our arrival itself. At the station — a whole detachment 
was waiting for us — all of them in the NKVD. They 
split us up into small sections immediatelly — and the 
transportation started

SWORZEN: What sort of transport did they use?
SZYTKOWSKI: Motor trucks. In small parties — 

about 30 men in each.
SWORZEN: (taking notes all the time) How fre-

quently did the trucks run?

SZYTKOWSKI: Every half an hour... Perhaps even 
more frequently.

SWORZEN: All right. And what happened after-
wards?... Tell me, now, from the time when you arrived 
at the station at Gniezdowo. Is that far from Katyn?

SZATKOWSKI: No. A mile or so. It is very near. 
(He thinks a moment) As I said before, they unloaded 
us at the little station. Then the transport started.

SWORZEN: (as though he wished to shorten the 
account) All right. Well, and what happened after you 
arrived at the camp?

SZATKOWSKI: (surprised) But it wasn‘t a camp.
SWORZEN: What was it, then? 
SZATKOWSKI: A small wood fenced round with 

wire... A house or a villa... It all seemed deserted... (he 
wipes his brow again) When we got through the fence 
the trucks stopped and we were ordered to get out.  
I remember — the sun was shining at the time. Dark 
bluish clouds loomed up somewhere on the horizon... 
a cold, biting wind was blowing. We were ordered to 
get off the trucks one at a time — and we were formed 
up in fours. By a stroke of fate, I was again placed in 
the last rank. I had a cold and was trembling slightly. 
So I buttoned my overcoat up to my neck. At the same 
time I observed the behaviour of our NKVD escort in 
rising alarm and amazement.

SWORZEN: (taking notes) What for example?
SZYTKOWSKI: They became more and more bru-

tal. I had never seen anything like it before. One of the 
NKVD men was carrying out a personal search of all of 
us in turn. He did it quickly, superficially — but in such 
a way that one of the officers protested. Nothing like 
the incident dia then followed had ever been seen in 
the camps for interned officer. One of the NKVD men 

Translation by: STEFAN CEDRIC POTOCKI SCENE VII

Scene VII of Roman Orwid-Bulicz’s play ‘‘The Wit-
ness” recalls to life, from all available sources, the course 
of the mass massacre of Polish prisoners in the forest of 
Katyn. The author makes use of the fiction of the chance 
survival of one of the intended victims, who relates the in-
cidents as an eye-witness. This play written by Mr. R. Or-
wid-Bulicz under the direct impression of the book „The 
Crime of Katyn in the Light of the Documents — Zbrodnia 
Katyńska w Świetle Dokumentów“ with gen. Wł. Anders‘ 
foreword — was produced with great success in London 

and in all the Polish community centres in Great Britain, 
in 1948.

We are now publishing one of the scenes from the play 
for the first time in English. The scene is a dialogue be-
tween a Soviet agent (Sworzeń) and the fictitious witness 
(Szytkowski) who survived the Katyn executions. Sworzeń 
who presented himself to Szytkowski as a friendly press 
correspondent gets him to talk so as to check, for the pur-
poses of Soviet espionage, the authentity of the witness who 
survived miraculously and after years reached London.

* * *
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standing by, leapt at the man who was being searched 
and hit him in the face with the butt of his revolver. 
A fight ensued — several of the other soldiers jumped 
forward, threw him on the ground twisted his arms and 
bound them behind his back.

SWORZEN: I see. And what did they do with him?
SZYTKOWSKI: They took him aside — and then 

two of the NKVD troops led him into the wood — 
kicking and beating him. Watching that scene. I was 
quite numbed with fear. The first four were taken into 
the wood under strong escorts, after the unfortunate 
man. For a while their silhouettes flickered behind the 
trees — and then silence fell. But not for long. After 
a while, there was the sound of muffled shots — and 
then another characteristic detail — inadvertently 
I looked behind me. I  noticed that machine guns had 
been set up behind us — ready to fire. (He starts talk-
ing breathlessly). And it was just then — that terrible 
fear, I have the impression that all my companions 
suddenly became aware that... that... some incredible, 
monstrous murder was nearing us. We looked at each 
other, stupefied. We stood there, petrified. We were all 
struck speechless.

SWORZEN: (interrups) And what next?
SZYTKOWSKI: A few minutes later, the next four 

were marched off. There were shots again — the same as 
before... None of us had any doubts now... We KNEW... 
Lieutenant Krylowski, who was standing beside me, 
started praying. Nothing, just trembling lips and a sound 
of whispering... How long did we wait for our turn?... 
I cannot say. At last the officer in charge of the operation 
signalled with his hand. The command rang out, and our 
file of four marched off in the same direction — the es-
cort‘s revolvers were at the ready to fire.

SWORZEN: Did they march you far?
SZYTKOWSKI: I don‘t know. I don‘t remember. 

We were all of us standing face to face with death. All 
measures lose their normal meaning then. The trees, 
the bushes... all flickered as in a kaleidoscope... and 
a strange thing — I observed the weather gain. A sud-
den gale blew up.

The branches bent... It became almost dark... Under-
foot there was the mush of melting snow. The escorting 
soldiers started shouting to make us hurry.

SWORZEN: (looks at his watch uneasily) All right... 
but please hurry. We have very little time left. 

SZATKOWSKI: I‘ll tell you only the final moment.
SWORZEN: That‘s right... How did you escape?
SZYTKOWSKI: (he thinks for a while and, at last, 

he speaks) It is as though in a dream... It is not true that 
a man remains fully conscious up to the final moment... 
There is some sort of limit to terror which, if passed, 
obliterates the boundaries. Was it real, or unreal? It was 
all reminiscent of a state of hallucination. I remember 
only that, as we marched along the path towards the 

graves, an incredible gale blew up... and then a snow-
storm... just for a moment, but eyes, mouth, face — were 
all glued up with a plaster of icy snow. I remember that 
one of the soldiers escorting us covered his eyes with 
his hand, and then started walking with his back to the 
wind. At the same time he swore vulgarly. I have the 
impression that this disastrous weather sharpened his 
inborn sadistic nature. He leapt at me, at first shouting 
insults, and then started plodding me to hurry. A sort 
of gruesome race began — a race to death and then 
memory is blotted out again... All of a sudden... at one 
moment... we came to a sort of precipice. Here was 
a wide ditch dug right in front ot us At the very bottom 
of it... as it seemed to me at first, there were some sort 
of shapeless mounds of soil covered with a thin layer of 
fresh-fallen snow.

SWORZEN: So you did not realise they were mur-
dered men?

SZYTKOWSKI: (in a tone of astonishment) Mr. 
Editor... at such a time? Not only thought, but eyes are 
dazed... with eyes bunged up with snow... and unable to 
breathe for the wind...

SWORZEN: (damping his impatience) Well then... 
all right... Please continue...

SZYTKOWSKI: Have you ever experienced fear 
bordering on numbness?

SWORZEN: (lets the question pass unanswered and 
says, after a moment) Was there anybody there when 
you arrived?

SZYTKOWSKI: Yes.
SWORZEN: (notes it down) How many poeple were 

there?
SZYTKOWSKI: I don‘t remember exactly. Three or 

four. Some white shapes flickered in the snow... What‘s 
more, the scenes that started then... no, no... I was al-
most delirious. Right beside me, there was a sudden 
struggle... a stifled shout... a band of assassins rushed 
out at Krylowski... his arms were seized on both sides... 
some horrible cursing... and bang! I remember... a sort 
or shadow of him... he swayed... and with his throat 
rattling softly, he tumbled in the pit. Like a heavy sack 
his body fell flat on the bottom — so hard that the snow 
spattered... and, at that very moment — I saw... the 
bodies of my colleagues... sort of convulsed postures... 
bent legs and arms... layers of their bodies... I remem-
ber nothing more... I don‘t know when nor how I lost 
consciousness... In a kind of sick fever I felt that I was 
falling... into some void... that I was tumbling into an 
abyss. I woke only when I fell a pain, together with 
the fall. Somebody‘s hand beside me... a boot... and the 
bodies of the murdered men, limp and still warm.

SWORZEN: Were you wounded?
SZYTKOWSKI: That is just it... I wasn‘t.
SWORZEN: (making a note) All right. Please con-

tinue.
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SZYTKOWSKI: (wipes his brow again) When 
I came to myself there, at the bottom of the pit — 
I regained consciousness at once. It is said that, when 
a man is drowning — he feels a sort of perfect clarity of 
memory. He sees things then precisely as they were. 
It was the same with me. I regained consciousness com-
pletely — the sharp, biting snow veiled everything, 
like gauze... Somewhere above there was a serried 
group, a struggle... then shots again. — After a moment, 
another two bodies fell about a yard from me, dark, 

trembling patches, then silence. Only now and again 
there was something like a quiet groan. I buried my 
face in the earth — or rather in corpses dressed in 
officers greatcoats.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1952,  
nr specjalny czerwiec, s. 2-3.

The Agreement by the U. K. of Great Britain, Unit-
ed States of North America, Prov. Government of the 
French Republic, and the Union of Soviet Socialistic 
Republics of August 7th, 1945, in the Annexed Charter 
of the International Military Tribunal stated the gen-
eral principles of the Prosecution and Punishment of 
the Major War Criminals.

In its art. 6, the Charter reads inter alia:
,,The power to try and punish persons, who, acting 

in the interest of the European Axis Countries, Whether 
as individuals or as members of organisations com-
mitted any of the following crimes: a) Crimes against 
peace ... b) war crimes ... murder or ill treatment of 
prisoners of war... c) crimes against humanity ...

The official position of the defendants, whether as 
Heads of States or responsible officials in Government 
Departments, shall not be considered as freeing them 
from responsibility or mitigating punishment“.

The American Congress by creating the Select 
Committee to Investigate the Katyn Massacre has 
again opened the problem of the International Lam as 
it was established by the Nuremberg Trial precedent. 
The principle of the administration of the International 
Justice to the war criminals is one of the greatest hu-
mane achievements of the last world war. The Katyn 
Massacre itself was on the agenda of the Nuremberg 
Trial, but its alleged perperation by the German War 
Criminals was not proved. Thus, the case is justly con-
sidered to have been left open.

We print some excerpts from the last chapter of the 
book ,,The Katyn Crime in the light of the documentary 
evidence“ with Gen. W. Anders‘ foreword, which con-
tain a comentary relating to that problem.

„The indictment presented to the International Mili-
tary Tribunal at Berlin on the 18th October, 1945, persu-
ant to agreement made by the Governments of Great 
Britain, France, the United States of America and the 
U.S.S.R. for the prosecution and punishment of the 

German War Criminals on Count 3 — War Crimes, 
VIII Statement of the offence, under Chapter C, 2, re-
ferred to the Katyn crime in the following terms:

„In September 1941 11.000 Polish Officers, 
who were prisoners of war, were killed in the 
Katyn Forest, near Smolensk“.
Amongst the war crimes committed against prison-

ers of war this murder was not only the most widely 
known, not only the most pregnant in momentous inter-
national consequences, (breaking of relations between 
the U.S.S.R. and Poland, both states belonging to the 
Allied nations fighting against Germany) but also the 
biggest act of extermination amongs those enumerated 
in the indictment.

As regards similar crimes committed in the eastern 
countries, the indictment mentioned only one besides 
the Katyn murder, namely that of the fifty R.A.F. offic-
ers, who escaped in March 1944 from Stalag Luft III at 
Sagan, and were murdered when recaptured.

The part of the indictment dealing with crimes 
against prisoners of war was dealt with by the Soviet 
prosecutor, Colonel Pokrowski, in this speech on the 
13th and 14th February, 1946. We find reference to 
Katyn in the 7th part of the Proceedings of the Nurem-
berg Trial, pages 16 — 17, in the second part of Colonel 
Pokrowski‘s speech*).

In accusing the Germans of the Katyn murder, 
Colonel Pokrowski did not avail himself of any new 
evidence, but limited himself to reproducing the report 
of the Soviet Extraordinary State Commission of En-
quiry on the murder in the Katyn Forest.

*) The trial of major German war criminals „Proce-
edings of the International Military Tribunal at Nurem-
berg, Germany“, Part 7, 14th February, 1946 to 26th 
February, 1946, taken from the official transcript. Pu-
blished by H. M. Stationery Office, London 1947 under 
the authority of H. M. Attorney General.
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It is most significant that the Soviet puppets in War-
saw, the so-called Government of Mr. Bierut, did not 
consider it advisable to deal with the Katyn crime in 
the documentation of 20 chapters handed to the Chief 
Prosecutors of the International Tribunal an Katyn for 
the indictment of the German War Criminals. It was 
apparently estimated in Moscow as well as in subser-
vient Warsaw that the problem was too delicate to be 
handled by other speakers than the Soviet prosecutor.

The Katyn crime was dealt with during the Nurem-
berg proceedings from the 1st to the 3rd July 1946. 
Only Soviet and German witnesses were heard. Their 
evidence added nothing new to the vast German and 
Soviet documentation already published and known. 
The only new, and quite unimportant, fact was the evi-
dence given by a Bulgarian physician, Markow, a for-
mer member of the International Medical Commission 
in 1943, which conducted an enquiry at Katyn at the 
invitation of the Germans, and prepared a report es-
tablishing the Soviet responsibility for this crime. This 
witness denied the report of the International Medical 
Commission, signed by him, and made a new state-
ment indicting the Germans and favourable to the So-
viet allegations. If we discount the fact that Professor 
Markow as a Bulgar had to live in the Soviet zone of 
influence and had already been charged before a Com-
munist Bulgarian tribunal for having participated in 
the International Medical Commission, we cannot con-
sider his new statement as impartial. It is most regret-
table that a Swiss professor, M. Naville, was not called 
as a witness by the Nuremberg Tribunal: this citizen of 
a neutral country, famous European scientist and for-
mer member of the International Medical Commission, 
would have been able to make a statement in conditions 
of complete impartiality. It is difficult to understand 
why the International Tribunal at Nuremberg did not 
secure the evidence of this impartial witness.

The Judgment of the International Tribunal in 
Nuremberg, published on the 1st October, 1946 **) in 
the part dealing with the murder and ill-treatment of 
prisoners of war does not mention the Katyn crime. 
The Judgment deals with the murder of members of the 
American Military Missions 12 — 15 men in uniform, 
who, in January, 1945, baled out in the Balkans behind 
the German lines; it deals with the murder of 55 R.A.F. 
officers in March, 1944; it refers to many German or-
ders prescribing the liquidation of some categories of 
prisoners of war: but we look in vain for any mention 
of the greatest of I all the crimes committed against 

prisoners of war during the 1939 — 1945 war, namely 
the Katyn crime. The indictment referred to it, but it 
was left out of the judgment.

This omission has an ominous significance, name-
ly that the International Military Tribunal sitting at 
Nuremberg did not consider the German war criminals 
guilty of the Katyn crime.

We shall also point out that the dissenting opinions 
of General J. T. Nikitchenko, Soviet member of the 
Tribunal, did not deal with the Katyn crime.

The complete omission of the Katyn crime from 
the Judgment of the Nuremberg Tribunal is of momen-
tous significance, and is bound to have far-reaching 
consequences if international justice according to the 
standarts of the civilised world is to be vindicated. Polish 
Prisoners of war did not commit mass suicide: someone 
murdered them. As the Germans were not found guilty, 
and the Nuremberg Tribunal was unable to prove their 
responsibility for this crime, in spite of the fact that So-
viet representatives were members of the Tribunal and 
prosecutors, international justice and human conscience 
must demand that the murders of Polish prisoners of 
war be brought before another tribunal.

A new International Tribunal should be summoned 
whose duty would be to judge the men responsible for 
the Katyn crime. But this new Tribunal must be free 
from two defects, essential as regards the principles of 
law, and which are to be noted in the case of the Nurem-
berg Tribunal in its dealing with the crime of the mur-
der of Polish prisoners of war; these are: First: Nemo 
iudex in causa sua — nobody can be judge in his own 
case. It is an essential and universally acknowledged 
principle of Law. Contrary to this principle, there was 

**) Judgment of the International Military Tribunal 
in the trial of major German war criminals (with the 
dissenting opinion of the Soviet member), Nuremberg 
30th September and 1st October, 1946. H. M. Stationery 
Office, London, pages 45—48.

Congressman D. J. Flood 
at the 12th Anniversary 
of Katyn Massacre
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amongst the judges of the International Tribunal at 
Nuremberg a representative of the Soviet Union, whose 
government was one of the two suspected of commit-
ting the Katyn crime. Second: The Nurenberg proceed-
ings did not take into account the documentation and 
evidence of the Polish party interested in the case, and 
limited itself to the examination of the documentation 
presented by the two suspected parties.

Only the Polish Government in London and the Pol-
ish High Command, acting under their authority and 
whose soldiers were killed at Katyn can be considered 
by an International Tribunal from the point of view of 
justice as a Polish party, and no exception should be 
taken, in view of the changes in the political sphere. 
It was this government whith, at the time of the com-
mission and discovery of the murders, was fully recog-
nised by all democratic allied nations; it was the High 
Command which had authority over the Polish Forces 
participatinig in the common struggle against German 
aggression, from the outbreak of the war without inter-
ruption, and already fighting at the time when the U. S. 
S. R. and Reich were still on friendly terms.

The documentation and evidence of these Polish au-
thorities must be an essential element in the legal pro-
ceedings in the Katyn case, from the point of view of 
both the judicial process and the point of view of the 
substance of law.

(With General Wl. Anders‘ foreword)
The most important and valuable documentary 

work so far published on the Katyn problem anal-
izes in detail the Soviet methods of extermination.

Two Polish editions (ilustrated), one edition in 
French. The English text has been already edited 
and made ready for publication, and it is to be hoped 
that it will appear as soon as it becomes possible.

The full list of the Katyn victims: „Lista Katyn-
ska“ still available at the publishers address. Price 
£ 0.10.0 or $ 1.50.

*
The Polish Association of Former Soviet Political 

Prisoners — Head Office — 2, Albert Gate, London 
S.W. 1.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1952,  
nr specjalny czerwiec, s. 4.

Only that evidence which is in the possession of the 
Polish Party can throw full light on the Katyn crime 
and reveal irrefutably the read authors of the murders“.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1952,  
nr specjalny czerwiec, s. 3-4.

Dnia 2 lipca 1952 Specjalna Komisja Katyńska Izby 
Repr. Kongresu Stanów Zj. ogłosiła swój raport dla Izby 
Reprezentantów, której była organem. Jak wiadomo, 
uchwała Izby Reprezentantów o powołaniu Komisji zo-
stała powzięta dnia 18 września ub. roku, a w począt-
kach października przewodniczący Izby Sam Rayburn 
powołał ją w składzie: przew. R. J. Madden (dem.), 
członkowie — D. J. Flood, F. Furcolo i T. M. Machro-
wicz (demokraci) i G. A. Dondero, A. E. O‘Koński  
i T. P. Sheehan (republikanie). Według uchwały Izby 
sprawozdanie swoje winna była Komisja złożyć naj-
później do końca r. 1952, czyli uczyniła to w sześć mie-
sięcy przed ostatecznym terminem. Poza incydental-
nym przesłuchaniem dnia 11 października 1951 ppłk. 
D. B. Stewart‘a, Komisja rozpoczęła swoje systema-
tyczne prace 4 lutego br., otrzymawszy poprzednio od 
Prez. Trumana zapewnienie pełnego poparcia Admi-
nistracji w swoim poszukiwaniu prawdy. W ciągu pię-
ciu miesięcy prac Komisja przesłuchała 150 świadków 
wielu narodowości, przeprowadzając przesłuchy na te-
renie Stanów Zj. (Waszyngton, Chicago), Londynu oraz 

kontynentu europejskiego (przeważnie we Frankfurcie 
jako w zonie okupacji amerykańskiej) oraz zebrała bo-
gaty materiał dokumentalny. Drukowane sprawozdania 
z prac Komisji obejmują serię kilku sporych tomów. 
Jako ostatni, już powrocie Komisji z Europy i wzno-
wieniu jej prac w początkach czerwca, zeznawali Borys 
Olszański, Rosjanin oraz gen. Bissell z amerykańskie-
go Ministerstwa Obrony (Pentagon), który zresztą nie 
wyjaśnił przyczyn zaginięcia, złożonego mu w maju 
1945 roku raportu ppłk. Van Vlieta, obciążającego So-
wiety. Następnie członkowie Komisji w ciągu czerwca 
opracowali swoje sprawozdanie i wnioski.

Tezy i wnioski raportu
Według telegramów z Waszyngtonu, Komisja do-

szła do jednomyślnego wniosku, że odpowiedzialność 
za mord katyński, który został dokonany na wiosnę 
r. 1940, spada na Rosję Sowiecką i że w mogiłach Ka-
tynia leży około 4.300 jeńców Kozielska, podczas gdy 
pozostałych 11 tysięcy jeńców znalazło śmierć w dwu 
innych „Katyniach“, mianowicie 4 tys. (Starobielsk), 
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prawdopodobnie pod Charkowem oraz 6 tys. (Ostasz-
ków) na dnie morza Białego. Raport zwraca uwagę na 
analogię pomiędzy mordem katyńskim a zabijaniem 
jeńców amerykańskich na Korei; zarówno technika 
wykonania (strzał w potylicę), jak następnie wykrętne 
metody, podczas rokowań w sprawie zaginionych jeń-
ców są w obu wypadkach takie same. Raport przypo-
mina meldunki z frontu koreańskiego o „zaginięciu“, 
czyli prawdopodobnym wymordowaniu około 8 tys. 
jeńców amerykańskich i 60 tys. Płd. Koreańczyków, 
o których w ciągu rokowań w Panmunjon nic się nie 
można było dowiedzieć. W ten sposób Katyń, będą-
cy aktem zbrodniczego planu wyniszczenia anty-ko-
munistycznych żywiołów narodu polskiego, stanowił 
też — według autorów raportu — wzór postępowania 
komunistów na Korei.

Komisja formułuje następnie cztery zalecenia:  
1) Kongres ma się zwrócić do Prezydenta o przesłanie 
raportu Komisji do ONZ; 2) Kongres zwróci się do 
Prezydenta, by amerykańska delegacja do ONZ do-
magała się od Zgromadzenia Ogólnego NZ rozpatrze-
nia sprawy zbrodni katyńskiej; 3) delegacja Stanów 
Zj. winna zabiegać o skierowanie sprawy do Między-
narodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze; 
4) należy powołać międzynarodową komisję dla zba-
dania innych mordów masowych oraz zbrodni prze-
ciwko ludzkości.

Podczas konferencji prasowej w dniu 2 lipca w Wa-
szyngtonie, kongresman O‘Koński oświadczył dzien-
nikarzom, że Komisja nie zakończyła jeszcze badania 
zarzutów, stawianych władzom amerykańskim, jako-
by ukryły one raporty, obciążające Sowiety, kosztem 
prawdy i sprawiedliwości, a natomiast z obawy „draż-
nienia“ Moskwy. Można się domyślać, że zarzuty tego 
rodzaju, dotyczące administracji demokratycznej, nie 
mogły znaleźć większości w Komisji, a jako związane 
z wewnętrznymi problemami Stanów, zostały odsunię-
te na plan dalszy.

Głos w parlamencie brytyjskim
Dnia 3 lipca odezwał się głos o Katyniu również 

podczas obrad w Westminsterze. Mianowicie prof. 
D. Savory, który występował już od lat kilkakrotnie 
w parlamencie brytyjskim w tej sprawie, wysunął 
żądanie poparcia przez W. Brytanię amerykańskich 
wysiłków wniesienia mordu katyńskiego na forum 
międzynarodowe. Prof. Savory postawił następujący 
wniosek: „Zdaniem Izby Rząd Brytyjski winien pole-
cić brytyjskiej delegacji do ONZ, by poparła delega-
cję amerykańską przy przedłożeniu raportu Komisji 
Specjalnej Izby Reprezentantów dla Zbadania Mor-
du Katyńskiego, popełnionego na oficerach polskich, 
udzielając również swego poparcia żądaniu, by Zgro-
madzenie Ogólne N.Z. przekazało sprawę Międzyna-
rodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości“.

Notując z zadowoleniem i wdzięcznością słuszny 
głos prof. Savory, musimy z przykrością przypomnieć, 
że dotychczasowe próby, podejmowane na terenie 
brytyjskiej Izby Gmin w sprawie Katynia, nie dawa-
ły, niestety, rezultatów. Na wiosnę r. 1950 przy okazji 
10 rocznicy Katynia, wszyscy członkowie parlamentu 
brytyjskiego otrzymali obszerne oświadczenie gen. 
Andersa, jako Prezesa Rady Polskiego Stowarzysze-
nia b. Sowieckich Więźniów Politycznych, oskarżające 
Rosję Sowiecką o zbrodnię katyńską i podkreślające 
potrzebę osądzenia sprawy przez nowy sąd międzyna-
rodowy. Wtedy, pomimo wielu prywatnych odpowiedzi 
przychylnych i nawet inicjatywy niektórych członków 
Izby Gmin powołania w tym celu komisji parlamentar-
nej, oficjalne czynniki W. Brytanii zachowały grobowe 
milczenie w tej sprawie i apel o sprawiedliwość pozostał 
wówczas bez echa. Choć obecny premier W. Churchill 
w IV tomie swoich pamiętników wojennych wyraził się 
o Katyniu w sposób nie pozostawiający wątpliwości, co 
do jego przekonania o winie sowieckiej, trudno mieć 
wiele nadziei, że większość konserwatywna zdobędzie 
się obecnie na otwarte podniesienie zbrodni wojennej, 
popełnionej przez Sowiety.

Katyń i sprawa  
„wojny bakteriologicznej“ na Korei

Gdy amerykańska Izba Reprezentantów powołała 
komisję dla zbadania, rzeczywiście popełnionej, zbrod-
ni katyńskiej, Moskwa niedługo później wymyśliła 
dywersyjne oskarżenie Zachodu o rzucanie zarazków 
chorobotwórczych na Korei. Sprawa została wniesiona 
do ONZ, gdzie jednak wniosek o wysłanie komisji śled-
czej dla zbadania zarzutów, postawiony przez Stany Zj. 
Ameryki został zavetowany przez... wnioskodawców: 
czyli przez sowieckiego przedstawiciela Malika. Sowie-
tom chodzi oczywiście o bezkarne rzucanie oskarżeń 
i próbę topienia własnych zbrodni w morzu kłamstw 
i oszczerstw, produkowanych bezceremonialnie przez 
swoją propagandę. Doskonałą ilustracją tej metody jest, 
wydana ostatnio przez reżym w Polsce, książka o Ka-
tyniu, pióra niejakiego B. Wójcika. Książka ta kładzie 
główny nacisk na rzeczywiste hitlerowskie i urojone 
amerykańskie zbrodnie na Korei, by odwrócić uwagę 
czytelnika od wymowy faktów w sprawie Katynia, do 
którego Sowiety również nigdy nie dopuściły bezstron-
nych rzeczoznawców ani sędziów. Teraz wpływy so-
wieckie robić będą zapewne wszystko możliwe, celem 
zahamowania dalszych prób poddania katyńskiej rzezi 
polskich jeńców międzynarodowemu sądowi.

Niemniej, prawda o tej zbrodni, a zatem o cało-
ści zbrodniczego systemu sowieckiego rozchodzi się 
w świecie coraz szerzej i żadne kłamstwa nie zdołają 
jej zatrzeć w oczach ludzi, którzy zapoznają się z rze-
czywistymi faktami. (S).

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1952, nr 28 z 12 lipca, s. 1.
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(PAT) W związku z zakończeniem prac Komisji Ka-
tyńskiej Kongresu USA i przedstawieniem jej sprawoz-
dania Izbie Reprezentantów, Prezydent R. P. August 
Zaleski wysłał w dniu 3. b.m. następującą depeszę do 
przewodniczącego tej Komisji::

„Pragnę złożyć gratulacje Panu i członkom komi-
sji katyńskiej Kongresu z okazji zakończenia badań 
ponurej zbrodni dokonanej na polskich jeńcach.

Demaskując ten spisek mający na celu usunięcie 

Prezes Rady Ministrów wysłał do p. Ray J. Maddena list 
następującej treści:

tych, którzy później sprzeciwiliby się skomunizowaniu 
Polski, oddaliście Panowie wielką usługę nie tylko 
Polsce ale i całej ludzkości. Działalność Panów do-
wodzi, że Kongres USA zawsze broni sprawiedliwości 
i słuszności. Jestem pewny, że dam wyraz uczuciom 
całego narodu polskiego składając Panu i Pańskim ko-
legom nasze najserdeczniejsze podziękowania. Niech 
Bóg wam błogosławi“.

(—) August Zaleski

Szanowny Panie,
Dowiedziałem się właśnie o zakończeniu prac Ko-

misji Katyńskiej Kongresu USA i przedłożeniu jej 
sprawozdania Kongresowi.

Dzięki wysokiemu poczuciu sprawiedliwości oraz 
inicjatywie Pana i innych członków Kongresu oraz 
niezmordowanej pracy wszystkich członków Komisji, 
wydobyto ponownie zbrodnię przeciw ludzkości na 
światło dzienne, wstrząsając sumieniem cywilizowa-
nego świata i wskazując winnych.

Naród polski, którego synowie padli ofiarą zbrodni 
katyńskiej musi milczeć, gdyż glos jego jest dławiony 
rękami tych, którzy popełnili masowy mord w lesie 
katyńskim i podobne zbrodnie w innych miejscach. 

Może Pan być pewny, że Izba Reprezentantów, przed-
stawiając tę sprawę opinii Stanów Zjednoczonych 
i świata w obronie narodu, który sam bronić się nie 
może, zyskała sobie trwałą wdzięczność Polaków.

Jako Premier Rządu Rzeczypospolitej przebywają-
cego na wygnaniu, pragnę w imieniu własnym i Rządu 
wyrazić Panu Panie Prezesie i wszystkim członkom Ko-
misji, naszą wdzięczność za szlachetne dzieło, którego 
Panowie dokonali w imię prawdy i sprawiedliwości.

Łączę wyrazy szczerego poważania 
(—) Roman Odzierzyński

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1952, nr 28 z 12 lipca, s. 1.

Według oficjalnego tekstu, nadesłanego nam z Wa-
szyngtonu, raport Komisji Katyńskiej Amerykańskiej 
Izby Reprezentantów, złożony przez nią pełnej Izbie 
dnia 2 lipca br., omówiony w poprzednim wydaniu 
„Orła“, ma charakter tymczasowy (Interim Report) 
i zawiera na 31 stronicach jedynie krótkie streszcze-
nie wyników dotychczasowego śledztwa oraz znane 
wnioski skierowania sprawy do ONZ, dla osądzenia 
jej przez odpowiednie czynniki międzynarodowe. 
Śledztwo jednakże nie zostało jeszcze przez Komisję 
zakończone i — jak dowiadujemy się z kół zbliżonych 
do Komisji — dalsze przesłuchania są spodziewane we 
wrześniu, mianowicie od 15 tego miesiąca. Mają wte-
dy stanąć przed Komisją Kongresową niektóre głośne 
osobistości amerykańskie, które były od dawna poin-

formowane o sowieckich sprawcach zbrodni katyń-
skiej, ale wolały ukrywać prawdę przed opinią swego 
narodu i cywilizowanego świata.

Dzięki złożeniu obecnego, tymczasowego raportu, 
Izba gdy zbierze się w styczniu na sesję, będzie mogła 
bez nowych formalnych uchwał kontynuować badania 
sprawy Katynia i doprowadzić ją do ostatecznego za-
kończenia.

*
Sprawa Katynia znalazła echo również na wybor-

czym zjeździe Partii Republikańskiej w Chicago, 
mianowicie w programowym przemówieniu (keyno-
te speech) gen. Mac Arthura. Wymieniał on bowiem 
długą listę „tragicznych błędów“, popełnionych 
przez demokratyczne rządy w zakresie stosunków 
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międzynarodowych; po wyliczeniu szeregu faktów, 
jak „tragiczna decyzja Teheranu, Jałty i Poczdamu... 
gdzie niebaczni ci ludzie, ulegając międzynarodo-
wej intrydze, rzucili podstawę pod światową potę-
gę Sowietów”. Mac Arthur przypomniał, że Zachód 
świadomie i dobrowolnie dopuścił do opanowania 
wolnych narodów wschodniej Europy, wydając je na 
łup komunizmu oraz wśród tych oportunistycznych 
błędów wymienił również fakt, że „nie założyliśmy 
protestu przeciw wymordowaniu przez Sowiety 
kwiatu polskiego narodu“.

*
Jak przewidywaliśmy, nie doszło do poparcia przez 

większość brytyjskiej Izby Gmin wniosku posła prof. 
Douglasa Savory o przyłączenie się W. Brytanii do 
amerykańskich starań o zbadanie sprawy Katynia 
przez ONZ. Choć wniosek uzyskał podpisy przeszło 
70-ciu członków Izby, przywódca większości konser-
watywnej Crookshank odpowiedział wnioskodawcy, 
że rząd nie rozporządza czasem na przeprowadzenie 
rozprawy na ten temat. (s)
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Kongres Amerykański, podczas swoich rozpraw, 
a w szczególności członkowie Komisji Katyńskiej Izby 
Reprezentantów, słusznie określają masowy mord, po-
pełniony w r. 1940 na 15 tysiącach polskich jeńców, 
przeważnie oficerów, jako akt ludobójstwa. Zbrodnia 
ludobójstwa, zaktualizowana tyrania przez systemy 
totalne i stanowiąca wciąż jeszcze póki trwa sowieckie 
realne niebezpieczeństwo dla świata, została ostatnio 
na nowo określona i potępiona przez międzynarodowe 
prawo.

Znalazło to wyraz w Konferencji o Ludobójstwie, 
zainicjowanej przez Zgromadzenie Ogólne OZN 
w grudniu 1946, która weszła w życie 12 stycznia 1951. 
Konwencja ta określa w artykule 2, jako ludobójstwo 
„następujące akty, popełnione z zamiarem zniszcze-
nia, w całości lub częściowo, narodowej, etnicznej, 
rasowej lub religijnej grupy: a) zabijanie członków 
grupy; b) powodowanie poważnych, cielesnych lub 
umysłowych szkód, dotyczących członków grupy; 
c) rozmyślne narzucanie członkom grupy warunków 
życia, obmyślanych celem sprowadzenia jej fizyczne-
go zniszczenia, w całości lub w części; d) narzucenie 
sposobów, mających na celu zapobieganie urodzinom 
wewnątrz grupy; e) przymusowe przenoszenie dzieci 
grupy do innej grupy.“

KLASYCZNY PRZYKŁAD
Defincja powyższa ma takie brzmienie, że masowy 

mord katyński musi być uznany za klasyczny przykład 
potwornej zbrodni ludobójstwa. Jeńcy polscy bowiem 
zostali wymordowani z rozmysłem i planowo, i jedy-
nie dlatego że byli Polakami, czyli z zamiarem znisz-
czenia wartościowej części narodu polskiego.

Historia tej zbrodni świadczy o tym ponad wszelką 
wątpliwość. Jak wiadomo bowiem, jeńcy polscy nie byli 
zabijani w ogniu walki, ani pod wpływem namiętności, 
wywołanych stoczeniem bitwy i będących odruchem 
krwiożerczego zdziczenia wojennego. Masowy ten mord 

nastąpił bowiem aż w kilka miesięcy po ustaniu działań 
wojennych, w których następstwie ci polscy żołnierze 
dostali się do sowieckiej niewoli. Nastąpił na podsta-
wie, powziętej na zimno, z daleka i w czasie dla ZSSR 
pokojowym, decyzji nawet nie władz wojskowych, lecz 
rządu Związku Sowieckiego. Z Moskwy bowiem szły 
szczegółowe instrukcje, jak przygotować i jak wykonać 
masową likwidację 15 tysięcy polskich jeńców trzech 
obozów: Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska.

Skład tych obozów nie był również przypadkowy. 
Armia czerwona, która 17 września 1939 uderzyła od 
tyłu na wojska polskie, stawiające opór najazdowi hi-
tlerowskiemu, wzięła na skutek swego zdradzieckiego 
napadu blisko 250 tysięcy polskich jeńców. Spośród 
tej liczby w ciągu jesieni r. 1939 przeprowadzono do-
kładną i staranną selekcję, skupiając najbardziej war-
tościowy żywioł w tych właśnie trzech obozach, któ-
re na wiosnę r. 1940 zostały przeznaczone na śmierć. 
Znaleźli się tam — wśród blisko 9 tysięcy oficerów 
— wyżsi oficerowie sztabowi i specjaliści, a między 
oficerami rezerwy około 700 lekarzy, kilkudziesięciu 
profesorów i docentów szkół akademickich, dalej po 
kilkuset inżynierów, nauczycieli, prawników, urzęd-
ników, wielu wybitnych duchownych, literatów, dzien-
nikarzy, przemysłowców, kupców, ponadto w obozie 
ostaszkowskim umieszczono żywioł szczególnie waż-
ny dla bezpieczeństwa aparatu państwowego: oficerów 
i podoficerów policji, żandarmerii, wywiadu. Korpusu 
Ochrony Pogranicza i straży więziennej.

W książce „Zbrodnia Katyńska w Świetle Do-
kumentów“ z przedmową gen. W. Andersa czytamy 
o składzie osobowym wymordowanych obozów, że 
byli to „przedstawiciele wszystkich warstw społeczeń-
stwa polskiego będący „najwyższym wytworem jego 
kultury we wszystkich dziedzinach życia. Strata wie-
lotysięcznej masy tego rodzaju byłaby tragicznym cio-
sem w dorobek cywilizacyjny każdego narodu, a przez 
to zarazem ludzkości“ (str. 30, drugie wydanie).
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Cios ten z wyraźnym zamiarem wyniszczenia 
narodu polskiego, czyli popełnienia na nim zbrodni 
ludobójstwa, zadał rząd Związku sowieckiego, orga-
nizując masowy mord w Katyniu.

ZABÓJSTWO, JAKO METODA  
SOWIECKICH RZĄDÓW

Stwierdzenie tego faktu jest tym bardziej ważne 
dla świata, że zbrodnia katyńska nie jest aktem spo-
radycznym i wyjątkowym w sowieckiej praktyce, ani 
nieoczekiwanym w płaszczyźnie sowieckiej ideologii, 
choć — oczywiście — nie możemy tam znaleźć otwar-
tego zachwalania tego rodzaju zbrodni. Będąc jeszcze 
wyrazem systemu, a nie wyjątkiem, ludobójstwo mo-
skiewskiego komunizmu będzie dopóty groźbą świata, 
a w szczególności narodów zachodnich, dopóki olbrzy-
mie imperium sowieckie będzie istniało. System so-
wiecki bowiem nie może trwale panować nad narodami 
z indywidualnością i kulturą; aby utrzymać się przy 
władzy, musi zamieniać narody w bezkształtną masę 
steroryzowanych niewolników.

Praktyka sowiecka w stosunku do narodu polskiego, 
poza masowym wymordowaniem jeńców, może się 
„poszczycić“ również szeregiem innych ludobójczych 
działań, składających się oczywiście na konsekwentną 
całość okrutnego planu zniszczenia narodu polskiego. 
Podczas pierwszej okupacji wschodnich obszarów Pol-
ski, dokonanej w wyniku wspólnej z Hitlerem agresji 
z r. 1939, Moskwa potrafiła w ciągu niespełna dwu lat 
władania połową Polski wywieźć na wschód przeszło 
półtora miliona najwartościowszych żywiołów spośród 
miejscowej ludności, obliczanej ogółem na 13 milionów. 
Skazano więc na zagładę, a w najlepszym razie na we-
getację, lub wynarodowienie przeszło 10% ludności 
wschodniej Polski i to najczynniejszych kulturalnie 
żywiołów.

Ten sam system zastosowano do — okupowanych 
po raz pierwszy w tym czasie — narodów bałtyckich 
i do Bessarabii, a od r. 1945 odkąd armia czerwona za-
jęła połowę Europy, stosuje się go dotychczas systema-
tycznie do wszystkich narodów za „żelazną kurtyną“. 
Wreszcie trzeba stwierdzić, że tyrania caratu czerwo-
nego — udoskonaliwszy znacznie starą tradycję ca-
rów białych — realizuje od lat konsekwentną polity-
kę ludobójstwa wobec wielu ludów samego Związku 
Sowieckiego, cieszących się na papierze fikcyjnymi 
„konstytucjami“ i na kartkach publikowanych map 
rzekomą swobodą autonomicznych republik. Wytę-
piono dotychczas tymi metodami m. in. szczep Ingrów 
spod Leningradu, Kałmuków znad Morza Kaspijskie-
go, Ingusz-Czeczeńców i ludność republiki Karaczew-
skiej z Kaukazu, Tatarów Krymskich oraz przedtem 
jeszcze kilkutysięczną ludność grecką tego półwyspu, 
od wieków tam osiadłą; rozrzucono po całej Syberii 
nadwołżańskich Niemców, osiadłych tam za carycy 

Katarzyny w XVIII wieku, wreszcie od dziesięcioleci 
Moskwa tępi systematycznie i ze szczególnym okru-
cieństwem narody białoruski i ukraiński, które w cią-
gu trzydziestoletniego przeszło panowania reżymu 
sowieckiego — pomimo znacznego przyrostu natural-
nego — zmniejszyły swoją ludność na własnym obsza-
rze narodowym: Białorusini o trzy miliony, a Ukraińcy 
o 7 milionów, przy czym prześladowania dotyczyły 
u tych, silnych liczebnie narodów przede wszystkim 
inteligencji i najczynniejszych żywiołów spośród wło-
ścian i robotników. Wreszcie, po krwawych rzeziach 
„pacyfikacyjnych“ marszałka Budiennego, zniszczono 
kierownicze warstwy i autonomię muzułmańskich 
narodów Turkiestanu.

KOMUNISTYCZNE PRAWA  
I IDEOLOGIA

Za tą zbrodniczą ludobójczą praktyką stoją sowiec-
kie prawa i teorie, mało znane, lub niedocenione lub 
zbyt lekko traktowane przez opinię narodów zachod-
nich. Mała kto np. spośród ministrów czy generałów 
urzędników i oficerów, członków parlamentów czy sę-
dziów, literatów, dziennikarzy, farmerów czy kupców 
w krajach zachodnich zdaje sobie sprawę, że wszyscy 
oni są w zrozumieniu sowieckiego prawa przestęp-
cami, jako „słudzy kapitalizmu“ I „wrogowie ludu“. 
A przestępstwa ich przeciw „ojczyźnie światowego 
proletariatu“ są dokładnie wymienione w 58 paragrafie 
sowieckiego kodeksu karnego, dotyczącego, „kontr-
rewolucji“, który w pojęciu Moskwy obowiązuje na 
całym świecie i może być zastosowany wszędzie tam, 
gdzie zapanuje sowiecka władza.

I tak kodeks kamy Związku Sowieckiego ze swoją 
zasadą odpowiedzialności zbiorowej i sądownictwem 
administracyjnym, pozwalającym rządowi za pośred-
nictwem NKWD pozbawić wolności miliony obywateli 
i zapełniać nimi obozy pracy przymusowej; ze swoim 
paragrafem o kontrrewolucji, pozwalającym uznać za 
zbrodniarza każdego pod wszelkim pozorem i wresz-
cie ze swoją zasadą działania wstecz i obowiązywania 
na obszarze wszystkich państw i całej kuli ziemskiej, 
jest znakomitym narzędziem niszczycielskiej, ludobój-
czej polityki sowieckiej. W potocznej mowie bolszewi-
ków — kto miał ponurą sposobność przebywać kiedy-
kolwiek pod władzą sowiecką, a zwłaszcza w rękach 
NKWD, musiał ten techniczny termin słyszeć — taka 
operacja niszczenia kierowniczych żywiołów narodu, 
podbitego przez komunizm nazywa się „obezhołowie-
nie“, czyli pozbawienie społeczeństwa głowy, zatem 
duchowego przywództwa.

Pierwiastki ludobójczych planów tkwią również 
w podstawowych teoriach sowieckiego komunizmu. 
Znajdziemy je w klasycznej idei walki klas w wydaniu 
leninowskim, czyli w jego programie bezwzględnej 
eksterminacji kierowniczych warstw społeczeństw, 
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jako „burżuazji“, za pośrednictwem „dyktatury pro-
letariatu“. Znajdziemy również w stalinowskiej teorii 
narodowości z jej zasadą „kultury narodowej, co do 
formy, a socjalistycznej w treści,“ stanowiącej wy-
godną teoretyczną podstawę do niszczenia każdego 
narodu, poddanego sowieckiej władzy, przy równo-
czesnym pozostawieniu tymże narodom zewnętrznych 
oznak niepodległości i odrębności. Proces sowietyzacji 
bowiem niszczy korzenie narodowej indywidualności 
i źródła siły cywilizacyjnej, pozostawiając tymczasem 
zewnętrzne oznaki i formy.

NIEBEZPIECZEŃSTWO  
DLA MOCARSTW ZACHODNICH

Wszystkie te elementy sowieckiej praktyki i ide-
ologii stają się groźnym narzędziem imperializmu 
Moskwy, gotującej się do podboju świata. Jest to 
imperializm, z jednej strony przenikający wewnątrz 
życia narodów za pośrednictwem światowej konspi-

racji komunizmu a z drugiej mobilizujący nienawiść 
niezliczonych mas różnokolorowych ludów o niższej 
kulturze, lub niższej stopie życiowej, przeciw boga-
tym mocarstwom zachodniej cywilizacji.

I póki trwa system tyranii sowieckiej, a Moskwa 
jest siedzibą centralnego rządu olbrzymich obszarów 
Eurazji, póki perfidne barbarzyństwo komunistyczne 
znajduje sprzymierzeńca w moralnej słabości i krótko-
wzrocznym, oportunistycznym egoizmie niektórych 
kół w państwach Zachodu, póty śmiertelne niebezpie-
czeństwo zagrażać będzie cywilizacji, a trwały pokój 
nie będzie osiągalny.

Kto głosi prawdę o sowieckim systemie i jego 
prawdziwych celach, ten oddaje największą usługę 
przyszłości świata.

Z. S.
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Miarą światowego rozgłosu, jakiego nabrała w ostat-
nim roku sprawa Katynia jest fakt poświęcenia jej kil-
ku stron najpoczytniejszego czasopisma na kuli ziem-
skiej, mianowicie amerykańskiego „Readers Digest“. 
W sierpniowym jego wydaniu znajdujemy tam na str. 13 
zbiorowy artykuł pt. „Kto jest winien rzezi katyńskiej? 
— zbadanie materiału dowodowego zostawia mało 
miejsca na wątpliwości“. Na początku czytamy krótką 
ekspozycję tematu, opartą na wielkim tygodniku ame-
rykańskim „Time“, a następnie uwagi publicysty angiel-
skiego G. F. Hudsona, uczonego z Oxfordu z All Souls 
College, przedstawiające w syntetycznym skrócie mate-
riał dokumentacyjny i faktyczny, czerpany głównie ze 
źródeł polskich, z książką ,,Zbrodnia katyńska w świe-
tle dokumentów“ z przedm. gen. Andersa w wydaniu 
francuskim, na czele. Autor kończy stwierdzeniem, że 
„jeśli jest nam wiadome, kiedy zbrodnia została popeł-
niona, wiemy też kto ją popełnił“, wskazując zarazem 
na sowieckiego mordercę, skoro fakty dowodzą, że stało 
się to na wiosnę r. 1940. Z kolei następuje artykuł amb. 
Artura Bliss Lane, prezesa pierwszego komitetu ame-
rykańskiego dla zbadania Katynia, który to komitet 
przygotował grunt swoją dwuletnią pracą od 1949-1951, 
do powstania Komisji Kongresowej. Amb. Bliss Lane 
uzupełnia rzecz pierwszą materiałem dodatkowym, ze-
branym przez Waszyngton, z którego wymienić należy 
przede wszystkim cenne spostrzeżenia ppłk. Van Vlie-
ta, autora słynnego, „zaginionego“ raportu, który jako 
jeniec niemiecki został w r. 1943 na wiosnę, podobnie 
jak niektórzy polscy oficerowie (dwu spośród nich prze-
bywa w świecie wolnym i złożyło polskim władzom 

pisemne zeznania ze swojej przymusowej podróży do 
Katynia, a jeden z nich stawał ostatnio przed Komi-
sją Kongresową w Londynie) zostali zawiezieni przez 
Niemców na groby polskich jeńców pod Smoleńsk. 
Stwierdzając, jak wszystkie świadectwa wskazują na 
winę sowiecką, amb. Bliss Lane na koniec pisze, że „im 
gwałtowniej Sowiety sprzeciwiają się wykryciu prawdy, 
tym bardziej staje się pewne, że śmierć ludzi, spoczywa-
jących w Lesie Katyńskim, obciąża odpowiedzialność 
Związku Sowieckiego“.

Przytaczając te głosy światowego czasopisma, godzi 
się też przypomnieć, że G. F. Hudson na łamach „Re-
aders Digest“ nie po raz pierwszy zabrał głos w sprawie 
masowego wymordowania polskich jeńców. Zrobił to 
już przed dwoma laty na łamach brytyjskiego kwartal-
nika „International Affairs“ z kwietnia 1950, omawia-
jąc francuskie wydanie „Zbrodni Katyńskiej“, świeżo 
wówczas opublikowanej w Paryżu w znakomitym arty-
kule pt. „The Polish Challenge“ („Polskie Wyzwanie“). 
Wystąpienie to na łamach najpoważniejszego spośród 
brytyjskich czasopism, poświęconych sprawom mię-
dzynarodowym organu Instytutu New Chatham House, 
było znamiennym objawem istotnego poglądu opinii 
brytyjskiej na sprawę Katynia. G. F. Hudson wziął też 
udział w konferencji prasowej gen. W. Andersa, urzą-
dzonej dla prasy międzynarodowej w 10-lecie zbrodni 
dnia 28 kwietnia 1950.

(s)

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1952, nr 34 z 23 sierpnia, s. 2.
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Wobec złożenia sprawozdania oraz wniosków na 
plenum Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjed-
noczonych przez Specjalną Komisję dla Zbadania 
Zbrodni Katyńskiej, gen. Władysław Anders, Prezes 
Rady Polskiego Stowarzyszenia b. Sowieckich Więź-
niów Politycznych, wystąpił z wnioskiem do Rządu 
R.P. o uznanie wybitnych zasług położonych dla Naro-
du Polskiego przez Komisję Katyńską wyłonioną przez 
Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Na wniosek Rządu R. P. Prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej August Zaleski nadał order „Odrodzenia 
Polski“. 

Krzyż Komandorski z Gwiazdą przewodniczące-
mu Komisji Ray J. Maddenowi, posłowi ze stanu In-
diana;

Krzyż Komandorski wszystkim członkom Komi-
sji, a mianowicie: George A. Dondero — posłowi ze 
stanu Michigan, Danielowi J. Flood — ze stanu Penn-
sylvania, Foster Furcolo — ze stanu Massachusetts, 

Tadeuszowi M. Machrowiczowi — ze stanu Michigan, 
Alvin E. O‘Końskiemu — ze stanu Wisconsin, Timo-
thy P. Sheehan — ze stanu Illinois;

Krzyż Kawalerski John J. Mitchell — radcy praw-
nemu Komisji, Romanowi Pucińskiemu — prowadzą-
cemu dochodzenia z ramienia Komisji 

oraz Srebrny Krzyż Zasługi Barbarze R. Booke. 
sekretarce Komisji. (PAT) 

Od redakcji: Powyższy komunikat został wydany 
w Stanach Zjednoczonych w dniu 11 października, 
t.j. w „Dniu Pułaskiego“ ustanowionym oficjalnie 
w tym roku rozporządzeniem Prezydenta Stanów 
Zjednoczonych.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1952, nr 42  
z 18 października, s. 1.

Prof. Douglas Savory, który pod koniec ub. sesji 
parlamentu bryt. zebrał 123 podpisy posłów pod swój 
wniosek poparcia przez W. Brytanię amerykańskiej 
idei rozpatrzenia zbrodni katyńskiej przez ONZ, wy-
głosił dnia 6 bm. w izbie Gmin wielkie przemówienie, 
poświęcone wyłącznie temu masowemu mordowi pol-
skich jeńców. Czynił on od dawna usilne starania, by 
otrzymać głos w tej sprawie i uzyskał go dopiero na 
skutek listu do Speakera (Przewodniczącego) Izby. 
W swojej mowie prof. Savory przypomniał szczegóło-
wo dotychczasowe dzieje sprawy, powołał się na swój 
raport, złożony rządowi bryt. jeszcze w roku 1944, na 
starania czynione u min. Bevina podczas sądu w No-
rymberdze, który pozostawił sprawę Katynia otwartą, 
a następnie przytoczył wyniki prac Amerykańskiej Ko-
misji Kongresowej i wyraził nadzieję, iż „rząd brytyjski 
udzieli poparcia delegacji Stanów Zj. w ONZ“, która — 
jak wiadomo — w myśl wniosku Komisji — miała by 
żądać powołania międzynarodowego trybunału dla tej 
zbrodni. „Wzywam rząd JK Mości — mówił prof. Sa-
vory — by zaprotestował natychmiast przeciw spiskowi 
milczenia, który od lat 12 otacza straszliwą tajemnicę 
wymordowania 15 tysięcy Polaków, wziętych do niewo-
li przez czerwoną armię w 1939 r. Zaprotestujmy prze-

ciw milczeniu narodów chrześcijańskich i moralnemu 
złu. Wołajmy o sprawiedliwość w związku z jednym 
z najbardziej barbarzyńskich okrucieństw wojennych. 
Zbrodnia katyńska jest grzechem przeciw ludzkości 
i przeciw pojęciem chrześcijańskim o godności człowie-
ka. Wzywam ministra spraw zagr., by w N. Yorku po-
parł propozycję utworzenia trybunału międzynar. pod 
auspicjami ONZ dla przeprowadzenia dochodzeń“.

Równocześnie sprawa Katynia ożywiła się na tere-
nie Ameryki. Dnia 11 bm. mianowicie wznowiła w Wa-
szyngtonie swoje prace Komisja Katyńska Kongresu. 
Przedmiotem jej obecnych dochodzeń będzie ustale-
nie odpowiedzialności administracji amerykańskiej za 
przeszkody stawiane w swoim czasie ujawnieniu praw-
dy o zbrodni. Komisja powołała dotąd 27 świadków, 
spośród amerykańskich, cywilnych i wojskowych kół 
rządzących z okresu minionej wojny. W szczególności 
mają być przesłuchani byli ambasadorowie w Moskwie 
adm. Stanley i Harriman, b. amb. w Warszawie Bliss 
Lane, b. przedstawiciel Stanów Zjedn. w Norymberdze 
sędzia Sądu Najw. R. H. Jackson, gen. Cl. Bissel i El-
mer Davis — obaj z kierownictwa wywiadu, Sumner 
Welles, b. sekretarz stanu, G. H. Earle, b. poseł w Buł-
garii i J. Holmes, obecny minister w ambasadzie Stanów 
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Zjedn. w Londynie, wreszcie córka amb. Harrimana 
pani Mortimer, która w styczniu 1944 była na grobach 
katyńskich z dziennikarzami alianckimi, przywieziony-
mi tam na kilka godzin przez komisję sowiecką.

P. J. Epstein wreszcie wysłał ostatnio na ręce An-
drzeja Wyszyńskiego, obecnego teraz na zebraniu 
ONZ w N. Yorku raport Amer. Komisji Kongreso-
wej, stwierdzający winę sowiecką, dołączając do tego 
swój krótki list.

*
Według ostatnich wiadomości Sędzia Jackson 

oświadczył w czasie przesłuchania, że w okresie pro-
cesu norymberskiego nie udostępniono mu znajdują-
cych się już wówczas w Waszyngtonie materiałów do-
wodowych w sprawie katyńskiej. Powiedział również: 
„jeśli złapiecie Stalina, chętnie będę go sądził“. (s)

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1952, nr 46 z 14 listopada, s. 1.

JAK donosiliśmy w poprzednim wydaniu „Orła“, 
Katyńska Komisja Kongresu Stanów Zj. rozpo-

częła dnia 11 bm. ostatnią serię swoich przesłuchi-
wań, mających na celu zbadanie odpowiedzialności 
administracji Roosevelta za ukrycie prawdy o Katy-
niu. Zeznania wysokich przedstawicieli administracji 
amerykańskiej, z okresu minionej wojny, którzy mieli 
jakikolwiek związek ze sprawą Katynia wykazują, że 
zbrodnia ta, popełniona na kilkunastu tysiącach pol-
skich jeńców, odegrała doniosłą rolę w polityce wo-
jennej obozu sprzymierzonych, zadała głęboki cios 
współpracy Zachodu z Sowietami, cios, który został 
wprawdzie chwilowo przysłonięty cyniczną polityką 
Roosevelta i jego grupy, ale który pozostawił trwałe 
ślady w świadomości wrażliwych moralnie kół za-
chodnich demokracji. Głęboko zraniony i obrażony 
zmysł moralny amerykańskiego narodu obecnie do-
chodzi stopniowo do głosu i szuka należnego zadość-
uczynienia. Głośne nazwiska świadków i sensacyjne 
fakty, przez nich ujawnione sprawiły, że wielka prasa 
amerykańska poświęciła pracom Komisji Katyńskiej 
wiele uwagi. Obszerne streszczenia zeznań, wraz 
z fotografiami głównych osobistości zajęty czołowe 
miejsca największych dzienników w Stanach.

Zagajając przew. Komisji R. J. M a d d e n  (dem. 
z Indiana) oświadczył, że komisja ukończy w ciągu 
tygodnia swoje prace i przystąpi do zredagowania 
ostatecznego raportu, który przedłoży w styczniu no-
wej Izbie, wraz z swoimi wnioskami i zaleceniami. 
Członkowie Komisji będą współdziałali z przyszłą 
Izbą w zakresie badania innych okrucieństw komu-
nistycznych, popełnionych zwłaszcza na żołnierzach 
amerykańskich na Korei.

R o b e r t  H .  J a c k s o n , którego zeznania były 
główną sensacją pierwszego dnia — jak podaliśmy 
krótko w ub. tygodniu — sędzia Najw. Trybunału 
Stanów Zj. i główny prokurator Ameryki w proce-

sie norymberskim dobrowolnie stanął przed śledczą 
Komisją Kongresową, co prasa amerykańska pod-
kreślała jako fakt zupełnie w dotychczasowej prak-
tyce wyjątkowy, jeśli chodzi o czynnego członka 
najwyższego sądu Stanów. R. H. Jackson stwierdził, 
że w Norymberdze nie otrzymał był żadnych mate-
riałów od swego rządu, obciążających Sowiety, a ra-
porty ppłk. Van Vlieta oraz innych jeńców alianc-
kich, którzy byli na grobach katyńskich nie były 
mu znane. Oskarżenie przeciw Niemcom wysunię-
te na żądanie Moskwy, zostało poniechane z braku 
dowodów. Dziś Komisja Kongresowa rozporządza 
materiałem, który wówczas był niedostępny. Wśród 
wymiany zdań z kongresmenem T. P. Sheehanem 
(członek Komisji, rep. z Illinois) sędzia Jackson po-
wiedział: „Winowajcę trzeba naprzód móc postawić 
przed sądem, aby go ukarać... Ułóżmy się, jeśli zła-
piecie Stalina, będę go sądził‘‘.

Z kolei Komisja przesłuchała kilku Urzędników 
Urzędu Informacji Wojennej (OWI) i Federalnej Ko-
misji Komunikacyjnej (FCC) na okoliczność, czy wy-
wierano nacisk w kierunku ukrywania prawdy o Ka-
tyniu oraz wybielania Sowietów. Wbrew stanowczym 
zaprzeczeniom wysokich przedstawicieli tych urzędów 
(których nazwisk prasa nie wymieniła), R o b e r t  K . 
R i c h a r d s , b. urzędnik cenzury wyraził pogląd, iż 
oba te urzędy sprawowały jednak bezprawnie cenzu-
rę pośrednią. M a r i a n  K r e u t z  z Detroit, komen-
tator radiowy w polskim języku, stwierdził, że został 
zawieszony za krytyczną w stosunku do Sowietów li-
nię, zarówno w sprawie Katynia, jak i polsko-sowiec-
kich granic. E l m e r  D a v i s , szef O. W. I. w latach 
1942—45, zeznał, że w urzędzie jego przeprowadzano 
badania personelu, po czym około 12 osób usunięto 
jako komunistów. Osobiście E. Davis wierzył kiedyś 
w winę niemiecką w sprawie Katynia, ale obecnie jest 
przekonany, że w tym wypadku byli niewinni.
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*
SRODA 12 bm., jako drugi dzień przesłuchiwań, 

przyniosła niezwykle sensacyjne oświadczenia wy-
soko postawionych przedstawicieli amerykańskiej dy-
plomacji. Zeznania te rzuciły niezmiernie charaktery-
styczne światło na całą politykę Roosevelta w stosunku 
do Rosji w owym okresie. Dnia tego Komisja Kongre-
sowa ujawniła też tajną dotąd wymianę not p o m i ę -
d z y  R o o s e v e l t e m  a  S t a l i n e m  z wiosny 
roku 1943, dotyczącą Katynia i kryzysu w stosunkach 
polsko-sowieckich. W notach swoich Roosevelt określił 
zwrócenie się przez Rząd Polski do Międzynar. Czerw. 
Krzyża jako „błąd“, a następnie wyraził się w sposób, 
z którego wynikało, że odmawia postępowaniu polskie-
mu w sprawie Katynia „zdrowego rozsądku“.

A d m i r a ł  W i l l i a m  S t a n l e y , b. ambasador 
Stanów w Moskwie — podczas którego zeznań doszło 
do ujawnienia owych not przez Komisję — oświadczył, 
że po raz pierwszy się od Komisji o tych dokumen-
tach dowiaduje. Stwierdził on również, że Prezydent  
Roosevelt, także poza jego plecami, upoważnił do 
jakichś rozmów o sprawach polskich ze Stalinem 
p. W. Willkie‘go, który nie chciał następnie o ich treści 
ambasadora poinformować. Na tym tle doszło do ostre-
go protestu adm. Stanley‘a w Waszyngtonie. Opusz-
czając Moskwę w związku z tymi zatargami na jesieni 
1943, adm. Stanley był przekonany o sowieckiej od-
powiedzialności za zbrodnię katyńską, a w czasie tym 
— jak ujawniono podczas przesłuchania — przesłał on 
po zerwaniu stosunków polsko-sowieckich do Depar-
tamentu Stanu tak wnikliwy raport na temat polityki 
Stalina, że przew. Madden określił ten dokument, jako 
niemal przepowiednię przyszłego rozwoju wypadków.

W przeciwieństwie do męskich, jasnych i stanow-
czych zeznań amb. Stanley‘a, następny świadek, Sum-
ner Welles, b. podsekretarz stanu, zasłaniał się brakiem 
pamięci bliższych szczegółów, a odnośnie wymienio-
nych not Roosevelta do Stalina, oświadczył, że nie był 
on o nich powiadomiony. Wywołał on natomiast olbrzy-
mi wstrząs swoim głośnym już oświadczeniem na temat 
przyczyn śmierci gen. Sikorskiego (o czym piszemy na 
innym miejscu). Amb. Averell Harriman, jakoteż na-
stępnie jego córka p. Katarzyna Mortimer, (która na 
zlecenie ojca w styczniu 1944 udała się wraz z urzęd-
nikiem ambasady ameryk. w Moskwie, p. Melbe, na 
zaproszenie rządu sowieckiego, do lasku katyńskiego 
i uwierzyła wówczas, na równi z ojcem, wówczas amba-
sadorem Stanów w Moskwie, w niewinność sowiecką) 
w swoich zeznaniach obecnie oboje wycofali się wobec 
Komisji ze swoich poprzednich oświadczeń. Niemniej 
A. Harriman stawał w dalszym ciągu w obronie polityki 
jałtańskiej, której był — jak wiadomo — w otoczeniu 
Roosevelta jednym z głównych autorów.

Czwartek 13 bm. jako trzeci dzień sesji poświęcony 
był przesłuchaniu kilku wybitnych dyplomatów ame-

rykańskich oraz Mikołajczyka. George H. Earle, b. gu-
bernator Pensylwanii, a podczas wojny minister ame-
rykański w Bułgarii i Austrii, oraz później specjalny 
wysłannik Prez. Roosevelta w Turcji, zeznał, że przed-
stawiwszy Rooseveltowi materiały dowodowe, odnośnie 
winy sowieckiej w sprawie Katynia, otrzymane w Turcji 
od trzech ludzi z Czerw. Krzyża (dwu Bułgarów i jedne-
go Rumuna), dostał od Prezydenta odpowiedź, że jest to 
wyłącznie propaganda niemiecka, a Roosevelt osobiście 
jest głęboko przekonany o sowieckiej niewinności. „Mi-
łość, szacunek i zaufanie w stosunku do Rosjan w Białym 
Domu — mówił G. H. Earle — i wszędzie gdzieindziej 
w Waszyngtonie była wówczas czymś niewiarogodnym“. 
Ambasador Artur Bliss Lane wypowiedział się na temat 
swego telegramu, który wysłał był w r. 1945, jako amba-
sador Stanów w Warszawie do R. H. Jacksona, wówczas 
prokuratora ameryk. w procesie norymberskim. W depe-
szy tej, powołując się na rzekome polskie źródła, wysunął 
sugestię współwiny Niemców i Rosji Sow. w zbrodni ka-
tyńskiej, co nie było jego własnym poglądem. Alan Cran-
ston, szef sekcji obcych języków w Urzędzie Wojennych 
Informacji, wypierał się, jakoby poddawał był cenzurze 
audycje, dotyczące Katynia. Mikołajczyk, stwierdził, ja-
koby nie miał nigdy wątpliwości, co do winy sowieckiej, 
co chyba trudno pogodzić z jego pójściem w r. 1944 za 
polityką Stalina i wejściem do narzuconego Polsce komu-
nistycznego „rządu“. Wysunął on nadto, mało poważne 
„informacje“, co do rzekomych propozycji sowieckich 
„przedyskutowania“ w r. 1943 z Rządem Polskim sprawy 
granic, wzamian za wycofanie żądania śledztwa Między-
nar. Czerwonego Krzyża w sprawie mordu katyńskiego.

*
JAKO ostatni świadek zeznawał przed Komisją w pią-

tek dnia 14 listopada gen. mjr. Clayton Bissell, który 
stwierdził, że — jako szef Oddziału Inform. armii — 
zmuszony był sklasyfikować raporty obciążające So-
wiety w sprawie Katynia, jako „top secret”, ponieważ 
mogło to spowodować ciężkie powikłania dla polityki 
Stanów Zj. w związku z układem jałtańskim, świeżo 
wówczas podpisanym. Stany Zj. — mówił — porobi-
ły wtedy ustępstwa na rzecz Moskwy, aby wciągnąć ją 
do wojny przeciw Japonii, płacąc za to więcej, niż kon-
cesjami terytorialnymi. Ogłoszenie raportu Van Vlieta 
mogło wówczas — jego zdaniem — doprowadzić do 
szału Sowiety, które nie zasiadły by po tym nigdy wraz 
Ameryką w San Francisko za stołem obrad Narodów 
Zjednoczonych. Gen. Cl. Bissell nie wyjaśnił tajemnicy 
zniknięcia tego raportu, do którego tak kapitalne przy-
wiązywał znaczenie.

Pełne znaczenie sensacyjnych zeznań ostatniego ty-
godnia przed Komisją Kongresową będzie wymagało 
osobnego omówienia po zapoznaniu się szczegółowym 
z oficjalnymi protokółami przesłuchiwań. (s)

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1952, nr 47 z 22 listopada, s. 1, 8.
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Prezes Komisji Katyńskiej R. J. Madden zapo-
wiedział ostatnio, że wniosek o skierowanie sprawy 
zbrodni katyńskiej do O.N.Z. będzie rozpatrywany 
przez nową Izbę, która zbierze się w styczniu 1953 
r. W związku z tym gen. W. Anders na prośbę Ra-
dia Wolnej Europy dnia 23 ub. m. złożył następujące 
oświadczenie do kraju:

„Wniosek Amerykańskiej Komisji Kongresowej 
o zbadanie i osądzenie przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych zbrodni katyńskiej i innych, podob-
nych okrucieństw sowieckich, my, Polacy, musimy po-
witać z głęboką wdzięcznością.

Jest to jeszcze jedna zapowiedź powrotu na całym 
świecie do panowania zasad sprawiedliwości, więc 
zapowiedź obalenia barbarzyńskiej tyranii komuni-
zmu, będącej okrutnym zaprzeczeniem tych zasad, za-
powiedź zarazem przywrócenia prawa i wolności dla 
Polski i wszystkich innych ujarzmionych narodów.

Stalin i ludzie Kremla robią dziś wszystko możliwe, 
by odwrócić uwagę świata od swoich zbrodni, od swe-
go systemu ludobójstwa i nowoczesnego niewolnictwa, 
by zagłuszyć ujawnioną prawdę o tych zbrodniach przy 
pomocy hałaśliwej propagandy kłamstw i oszczerstw, 
głoszonych ze znaną wszystkim wprawą i bez skrupu-
łów przez sowieckich agentów. Szczęśliwie jednak my, 
Polacy, jak wszyscy ludzie naszej cywilizacji,, umiemy 
odróżnić prawdę od fałszu i wierzymy w zwycięstwo 
prawdy.

Wierzymy też, że rychło już nadejdzie czas, kiedy 
sprawiedliwości stanie się zadość i sowieccy mordercy 
staną przed trybunałem wolnych narodów, by ponieść 
zasłużoną karę“.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1953, nr 1 z 3 stycznia, s. 1.

W początkach grudnia 1952 ukazała się na półkach 
księgarskich w Meksyku książka „Zbrodnia Ka-
tyńska w świetle dokumentów“ z przedmową gen. 
W. Andersa w języku hiszpańskim w przekładzie J. Ło-
bodowskiego i hiszpańskiego pisarza J. Sainz Mazpule. 
Do wydania tego gen. W. Anders napisał dodatkowe 
słowo wstępne, skierowane do czytelników Hiszpanii 
i krajów środkowej i południowej Ameryki, mówią-
cych językiem hiszpańskim. Wydanie meksykańskie 
zawiera też nowy, dodatkowy XVI rozdział o „Katy-
niu, jako ludobójstwie“. Hiszpański tytuł brzmi „El 
Crimen de Katyn en la luz de los documentos“, czyli 
jest dosłownym tłumaczeniem tytułu polskiego; książ-

ka liczy 390 stronic, zawiera 20 ilustracji i trzy mapy, 
a na okładce widnieje mapa Polski z r. 1939, rozdartej 
linią Ribbentrop-Mołotow.

Cena egz. wynosi 20 meks. pesów, czyli blisko trzy 
dolary. Wiele inicjatywy i energii w doprowadzeniu 
do skutku tego wydania włożył p. Jerzy Skoryna L., 
delegat AK w Meksyku, stolicy. Jest to, czwarte z ko-
lei, wydanie tej, podstawowej dla problemu katyńskie-
go książki; w r. 1948 ukazało się jej pierwsze polskie 
wydanie, w r. 1949 — francuskie, a w r. 1951 drugie, 
uzupełnione, polskie. (z).

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1953, nr 3 z 17 stycznia, s. 2.

W Instytucie gen. Sikorskiego dnia 13 bm. prof. 
Douglas Savory, członek Izby Gmin znany ze swo-
ich szczerych sympatii do spraw polskich i z odwagi 
poruszania zagadnień, niepopularnych na ostrożnym 
terenie parlamentu brytyjskiego, wygłosił odczyt pt. 
„The Katyn massacres“, którego wysłuchała licznie 
zebrana publiczność polska i kilku wybitnych gości 
angielskich. Obecność Prezydenta R. P. A. Zaleskie-
go, prem. gen. R. Odzierzyńskiego, gen. W. Andersa 

i czołowych przedstawicieli polskiego życia politycz-
nego oraz kół naukowych i społecznych była dowodem 
zainteresowania tematem i zarazem zasłużonej popu-
larności, jaką cieszy się wśród Polaków prof. Savory. 
Przewodniczył zebraniu prof. Sir Ronald Storres, był 
obecny m. in. znany brytyjski pisarz wojskowy gen. 
Martin.

Prelegent, stwierdziwszy na wstępie, że wobec słu-
chaczy, tak dobrze poinformowanych o temacie, nie 
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będzie przedstawiał całokształtu sprawy, opowiedział 
następnie dzieje swojej osobistej pracy nad problemem 
zbrodni katyńskiej, stanowiące zarazem charaktery-
styczny przekrój rozwoju tego zagadnienia na terenie 
brytyjskim. Opowiedział więc, jak — po zapoznaniu 
się z raportem sowieckim ze stycznia 1944, ogłoszo-
nym w londyńskim „Soviet Weekly“ — został ude-
rzony jego sprzecznościami, zbadał dokumentację 
polską i nabrał przekonania o winie Sowietów. Odtąd 
rozpoczęły się jego energiczne próby poruszenia bry-
tyjskiego rządu i parlamentu. Przede wszystkim więc 
próbował sprawę zreferować, istniejącej wówczas, par-
lamentarnej grupie polsko-brytyjskiej, ale „wysoko 
postawiona osobistość“ przeciwstawiła się temu.

Prof. Savory sporządził wtedy swój pierwszy raport 
o zbrodni katyńskiej i przedstawił go prem. Churchil-
lowi, min. Edenowi, a następnie — już po rozpoczęciu 
procesu w Norymberdze — nowemu ministrowi spraw 
zagr. Ernestowi Bevinowi, który, choć z innej partii 
(prof. Savory jest konserwatystą) przejął się poważ-
nie sprawą i już następnego dnia przekazał raport Sir 
Hartley Shawcross‘owi, będącemu wówczas w rządzie 
Labour Party Attorney General (ministrem sprawiedli-
wości), który wydał stosowne instrukcje przedstawi-
cielom brytyjskim w Trybunale Norymberskim. Wy-
sunięto wówczas argument, który okazał się silniejszy 
od nacisku sowieckiego, jakiemu zachodnie demokra-
cje na całej linii w okresie tym ulegały: że przypisanie 
Niemcom w Norymberskim wyroku winy za Katyń, 
który oczywiście był dziełem sowieckim, podważy 
zaufanie do całości sądu i zachwieje przekonaniem 
o zbrodniczości i potwornych okrucieństw, rzeczy-
wiście przez Niemcy Hitlera popełnionych. Tą drogą 
udało się usunąć zbrodnię katyńską spośród wymie-
nionych w wyroku norymberskim i pozostawić zagad-
nienie z punktu widzenia prawa narodów otwartym. 
Prof. Savory, opowiadając o tej całej trudnej i delikat-
nej akcji, podkreślał też z naciskiem, jak ogromną rolę, 

umożliwiającą tę akcję, odegrały materiały, dostarczo-
ne przez Rząd Polski oraz polskie władze wojskowe, 
a w szczególności przez gen. Andersa i ówczesnego 
Ministra Obrony Narodowej gen. M. Kukiela.

W dalszym ciągu prof. Savory przedstawił swoje 
starania i osiągnięcia na terenie Izby Gmin w ciągu 
roku ostatniego, kiedy postawił wniosek o poparcie 
przez Rząd Brytyjski akcji Amerykańskiej Komisji 
Kongresowej, kiedy doprowadzi ona do zajęcia się 
sprawą Katynia przez Ogólne Zgromadzenie ONZ. 
Słuchacze z ogromnym zainteresowaniem wysłucha-
li o dziesiątkach trudności formalnych, jakie musiał 
pokonać. Prelegent, zanim zdołał zebrać odpowied-
nią ilość podpisów pod swój wniosek w lipcu ub. roku 
i zanim wreszcie w październiku Speaker (przewodni-
czący Izby Gmin) udzielił mu pół godziny czasu w de-
bacie nad sprawami zagranicznymi, które pozwoliły 
prof. Savory przedstawić pełnej Izbie całokształtu za-
gadnienia katyńskiego. Słuchacze odpowiedzieli burzą 
oklasków prelegentowi, kiedy podał do wiadomości, że 
— wbrew początkowym oporom — zdołał zebrać 123 
podpisy członków Izby Gmin pod swój katyński wnio-
sek. Na koniec prof. Savory prosił opinię polską o po-
parcie jego dalszych starań o uzyskanie przychylności 
rządu brytyjskiego dla postulatu ponownego sądzenia 
zbrodni katyńskiej przez nowy międzynarodowy try-
bunał.

W dyskusji zabrali głos gen. Kukiel, który przypo-
mniał m. in. rolę Sir Owena O‘Mally, ambasadora bryt. 
przy Rządzie Polskim w Londynie i jego raport, złożo-
ny również królowi Jerzemu VI, głęboko poruszonemu 
prawdą o sowieckiej zbrodni, oraz prof. Stroński, który 
wskazał na uderzające sprzeczności w oświadczeniach 
samego Stalina, dowodzące zarówo winy sowieckiej, 
jak jego osobistej odpowiedzialności. (z. sł.)

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1953, nr 4 z 24 stycznia, s. 6

Amerykańskie czasopismo wojskowe „US NEWS 
& World Report“, z dnia 5 grudnia 1952, zamiesz-
cza ilustrowany artykuł pt. „Katyn Killings: the 
real story—Use of Mass Murder to extend Com-
munism“ (co w wolnym przekładzie: „Prawda o rze-
zi w Katyniu — masowe mordy, jako droga szerze-
nia komunizmu“). Pierwsza z ilustracji przedstawia 
amerykańskiego płk. Johna H. Van Vliet‘a, podczas 
zeznań przed Komisją Kongresową, stojącego przed 
mapą wschodniej Europy, na której zaznaczone są 
miejscowości ważne dla dziejów polskich jeńców 
trzech obozów, z Katyniem na czele, a dalej chrono-
logiczny wykres faktów od września 1939 po r. 1946, 

obrazujący politykę sowiecką oraz grupę alianckich 
oficerów-jeńców nad jedną z mogił w r. 1943. Arty-
kuł przedstawia treściwie i ściśle historię masowej 
zbrodni, popełnionej na polskich jeńcach, na podsta-
wie materiału, zebranego przez Katyńską Komisję 
Kongresową, stwierdza winę Moskwy i wskazuje na 
analogię pomiędzy sposobem mordowania jeńców 
polskich, a pomiędzy losem licznych jeńców amery-
kańskich na Korei, przypominając, że gen. M. Rid-
gway wymienił cyfrę 365 ofiar podobnego mordu 
na Korei, a inne świadectwa dowodzą, iż komuniści 
zamordowali w równie okrutny sposób 6 tysięcy jeń-
ców, żołnierzy wojsk Narodów Zjednoczonych.

1953
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W artykule czytamy nadto interesującą wiadomość 
o rzekomych, konkretnych przygotowaniach amery-
kańskich do wniesienia sprawy Katynia przed forum 
ONZ. „Można oczekiwać — pisze „US News & World 
Report“ — że Kongres będzie wywierał nacisk w dal-
szym ciągu, by Stany Zj. oskarżyły Rosję o Katyń, 
zgodnie z postulatem Komisji. Departament Stanu zaś, 
według dochodzących wiadomości, sonduje już za-

chodnich sojuszników co do poparcia z ich strony tego 
rodzaju oskarżenia“. W okresie nadchodzącym, gdy 
ważyć się będzie ta decyzja, nacisk opinii publicznej 
w kierunku jej powzięcia jest więc szczególnie po-
trzebny i wskazany. (st)

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1953, nr 6 z 7 lutego, s. 6.

Na terenie Stanów Zjedn. członkowie Komisji Kon-
gresowej rozwijają wciąż ożywioną działalność, celem 
doprowadzenia sprawy Katynia przed forum ONZ, 
a następnie przed nowy Trybunał Międzynarodowy. 
Prowadzą oni akcję masowego zbierania podpisów 
pod petycję do prezydenta Eisenhowera, a R. J. Mad-
den, prezes Komisji, przesłał oprawny tom sprawoz-
dań Komisji ze specjalnym pismem do rąk własnych 
sowieckiego ministra spraw zagranicznych, obecnego 
podczas ostatniej sesji ONZ w N. Jorku, którym był 
wtedy A. Wyszynskij. W piśmie swoim Prezes Komi-
sji Kongresowej wezwał rząd sowiecki do udzielenia 
odpowiedzi na postawione oskarżenie o te nieludzkie 
zbrodnie.

Równocześnie sprawa Katynia odezwała się echem 
w parlamencie Australii. Na interpelację poselską od-
powiedział R. G. Casey, minister spraw zagranicznych, 

podając Izbie krótką historię zbrodni, informując 
o wynikach śledztwa Amer. Komisji i oświadczając, że 
gdyby do ONZ wpłynął wniosek o skierowanie sprawy 
Katynia przed Trybunał Międzynarodowy rząd austra-
lijski „weźmie pod uwagę poparcie takiego wniosku“.

Jak dowiadujemy się, doroczna Akademia Katyńska 
odbędzie się tej wiosny w Londynie dnia 18 kwietnia, 
w sobotę popołudniu w sali klubu „Białego Orła“ pod 
przew. gen. W. Andersa, a referat, poświęcony zerwa-
niu przez Sowiety z Polską po ujawnieniu zbrodni ka-
tyńskiej w r. 1943, czyli przed 10 laty, wygłosi gen. 
M. Kukiel, ówczesny Minister Obrony Narodowej.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1953, nr 12 z 21 marca, s. 8.

Londyński „The Times“ w nr z 27 marca br. w kore-
spondencji z obrad Organizacji Narodów Zjednocze-
niowych w Nowym Jorku pisał m.in. o tym, jak głów-
ny delegat amerykański senator Cabot Lodge „wystąpił 
z wyjątkowo ostrym atakiem na komunistyczne meto-
dy rządzenia i po raz pierwszy w Organizacji Narodów 
Zjednoczonych powtórzył oskarżenia wysunięte już 
przez Kongres Amerykański, że tajna policja rosyjska, 
a nie Niemcy, jest odpowiedzialna za mord katyński 
dokonany w czasie wojny“.

Krótka ta wiadomość „Timesa“ wymaga uzupełnie-
nia. Szef delegacji Stanów Zjednoczonych, ambasador 
Henry Cabot Lodge Jr., przemawiał w dniu 25 marca 
1953 r. (środa) na posiedzeniu komisji politycznej Wal-
nego Zgromadzenia O.N.Z. Było to podczas dyskusji 
nad wnioskiem komunistów z Czechosłowacji, który 
opiewał, iż Walne Zgromadzenie potępia Stany Zjed-
noczone za rzekome użytkowanie funduszów tzw. 
„Mutual Security“ na finansowanie szpiegostwa, dy-
wersji, sabotażu itp. w krajach poza „żelazną kurtyną“. 

W głosowaniu wniosek ten upadł. Zaledwie 5 głosów 
tzw. bloku sowieckiego padło za nim, a 41 opowiedziało 
się przeciw (14 delegatów arabsko-azjatyckich państw 
wstrzymało się od głosowania).

W mowie Lodge‘a był poświęcony dłuższy ustęp ma-
sakrze katyńskiej, który w całości brzmiał jak następuje:

„Panie przewodniczący, na razie nie mam zamiaru 
wchodzić w szczegółową analizę specyficznie sowiec-
kiej odmiany tyranii, tj. prześladowania chrześcijan, 
muzułmanów i Żydów, co zwiększa oczywiście ilość 
ucieczek, ze strefy sowieckiej. Nie zamierzam nawet, 
omawiać tu dzisiaj szczegółowo sowieckich prześlado-
wań nierosyjskich grup etnicznych. Pozostają wszela-
ko dwa aspekty sowieckiego prześladowania poszcze-
gólnych grup etnicznych, o których, moim zdaniem, 
należy uczynić następujące uwagi.

Fakty, dotyczące pierwszego z tych zagadnień, zosta-
ły udokumentowane zaledwie w przeszłym roku, jak-
kolwiek dany epizod miał miejsce na wschód od Polski 
na początku drugiej wojny światowej. Tym epizodem 
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była masakra katyńska, w której przeszło 4.000 ofice-
rów armii polskiej — kwiat narodu polskiego, został 
bezlitośnie wymordowany.

Dzielni ci oficerowie popełnili dwa „wykroczenia“, 
które pozbawiły ich życia. Po pierwsze, bronili swej 
Ojczyzny przed najazdem w r. 1939, po drugie dostali 
się do niewoli czerwonej armii. W ciągu kilku miesięcy 
po ich schwytaniu zapadło nagle grobowe o nich mil-
czenie, a los ich pozostał niewiadomy aż do roku 1943, 
kiedy nazistowskie Niemcy obwieściły światu, że wy-
kryły zwłoki tysięcy Polaków — w masowych grobach 
ze znakami strzałów w potylicę w lesie katyńskim pod 
Smoleńskiem na terenie Związku Sowieckiego.

Dla świata, który poznał okrucieństwa nazizmu 
i jego technikę pomawiania innych o własne zbrodnie, 
niełatwo było zmienić nastawienie, tj. dać wiarę wy-
wodom nazistów, że masakra katyńska była dziełem 
agentów sowieckich. Zbrodnia tak żywo przypominała 
wzory hitlerowskie, że na razie nie było pewności, czy 
pomordowani w Katyniu nie są w istocie ofiarami ty-
ranii nazistowskiej.

Powtarzające się stale wątpliwości co do prawdy 
i faktów w tej sprawie wywołały żądania dalszych do-
chodzeń. Odnosiło się to zwłaszcza do sytuacji w Sta-
nach Zjednoczonych, w których miliony obywateli 
pochodzenia polskiego odczuwały szczególnie silnie 
tragedię pomordowanych w Katyniu ludzi związanych 

z nimi krwią. Stało się więc tak, że w roku 1951 Izba 
Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych 
uchwaliła ustanowienie specjalnej komisji dla prowa-
dzenia dochodzeń, rozpatrzenia faktów, zebrania do-
wodów oraz sprawdzenia okoliczności, w których na-
stąpiła masakra katyńska.

Nie będę usiłował opisywać tutaj w szczegółach 
straszliwych faktów, które ujawniła komisja. Fakty te 
znane są rządom wszystkich państw, reprezentowanych 
w tej komisji, ponieważ wyniki jej dochodzeń rozdano 
każdemu stałemu delegatowi ONZ. Wystarczy przeto, 
gdy stwierdzę, że dochodzenia komisji kongresowej 
wykazały, iż odpowiedzialność za omawianą masakrę 
spada na haniebne NKWD rządu sowieckiego.

Wyniki dochodzeń komisji kongresowej stanowią 
przedmiot bezpośredniej i głębokiej troski wszystkich 
tych państw, które zobowiązały się do przestrzega-
nia zasad i statutu Narodów Zjednoczonych. Narody 
państw, zrzeszonych w ONZ mierzyć będą te fakty 
miarą własnej determinacji, która we wstępie do karty 
wyrażona jest następującymi słowami:

„Ponowić ślubowania wiary w słuszność podstawo-
wych praw człowieka jego godności i jego wartości“.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1953, nr 16 z 18 kwietnia, s. 1.

DOROCZNY obchód, poświęcony pamięci ofiar 
Katynia, odbył się w sobotę, dnia 18 kwietnia 

br. z inicjatywy Zjednoczenia Polskiego, Światowego 
Związku Polaków, SPK., Kół Oddziałowych, Związ-
ku Ziem Wschodnich i Stow. b. Sowieckich Więźniów 
Politycznych. O godz. 11 rano Ksiądz Infułat Michal-
ski odprawił żałobną Mszę Św. przed Ołtarzem Matki 
Boskiej Kozielskiej, w Brompton Oratory. Mszy Św. 
wysłuchał Pan Prezydent Rzeczypospolitej A. Zaleski, 
w towarzystwie przedstawicieli Rządu, gen. W. Ander-
sa, wybitnych reprezentantów organizacji politycz-
nych i społecznych, oraz licznie zebranej publiczności.

Po południu, o godz. 4.30 w salach Klubu „Orła Bia-
łego“, odbył się uroczysty obchód, przy współudziale 
tychże przedstawicieli najwyższych władz państwowych 
i organizacji społecznych, którego przewodnictwo objął 
gen. W. Anders, jako Prezes Rady Stowarzyszenia b. 
Sowieckich Więźniów Politycznych, obok którego za-
siedli w prezydium: prof. dr T. Brzeski, Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia b. Więźniów sow., W. Borkowski, Prezes 
Zjednoczenia, T. Drwęski, Prezes SPK„ B. Hełczyński, 
Prezes Światpolu, i gen. M. Kukiel.

Przemówienie generała Andersa
Na wstępie gen. Anders wygłosił krótkie przemó-

wienie, w którym po złożeniu hołdu pamięci Ofiar Ka-
tynia, nakreślił rozwój i obecny stan sprawy tej walki 
o sąd i karę na zbrodniarzy, którą od lat wśród wolnych 
krajów zachodnich, uparcie prowadzimy. „Sprawa 
Katynia — mówił gen. Anders — stawiając Sowiety 
w stan oskarżenia o nieludzką, ludobójczą zbrodnię, 
nabrała światowego znaczenia i pozostaje w ścisłym 
związku z całym położeniem międzynarodowym 
i z całą polityką Zachodu w stosunku do Rosji Sowiec-
kiej. Katyń stał się w opinii świata zachodniego jed-
nym z głównych symboli zbrodniczości sowieckiego 
totalizmu — sprzymierzonego, podczas dokonywania 
owego masowego mordu polskich jeńców w roku 1940, 
z totalizmem hitlerowskim.

Rok miniony zaznaczył się w rozwoju sprawy 
Katynia na terenie międzynarodowym nadzwyczaj-
nymi postępami. Mam na myśli prace Amerykańskiej 
Komisji Kongresowej, którą przed rokiem mieliśmy 
zaszczyt gościć w Londynie i której członkowie brali 
wówczas udział w zeszłorocznej akademii katyńskiej. 

1953
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A m e r y k a ń s k a  K o m i s j a  d o k o n a ł a  w i e l -
k i e g o  d z i e ł a ... Głęboka wdzięczność nasza, 
wdzięczność całego narodu polskiego, wyraziła się 
w nadaniu jej członkom i współpracownikom wyso-
kich odznaczeń, którymi ostatnio w N. Yorku udeko-
rował ich — w imieniu Pana Prezydenta Rzplitej — 
nasz Ambasador w Stanach, J. Lipski. Przyłączamy się 
całym sercem do słów uznania i wdzięczności, które 
podczas tej uroczystości zostały przez Ambasadora, 
w imieniu Polski, wypowiedziane (oklaski).

Wnioski Komisji Katyńskiej otwarły w rozwoju 
sprawy Katynia na terenie międzynarodowym, nową, 
niezakończoną jeszcze fazę i stawiają przed jej szer-
mierzami nowe, trudne zadanie. Jak wiadomo bowiem 
Prezydent Stanów nie zlecił jeszcze dotychczas swemu 
rządowi wystąpienia na Ogólnym Zgromadzeniu N. 
Z. z wnioskami, przez Komisję Katyńską zaleconymi 
i nie wiemy jeszcze kiedy do spełnienia tego słuszne-
go postulatu dojdzie. Zostały jednak poczynione już 
pewne kroki wstępne, które z wdzięcznością witamy. 
Wszyscy delegaci państw w O. N. Z. — nie wyłącza-
jąc delegata sowieckiego, Wyszyńskiego — otrzymali 
komplety sprawozdań komisyjnych, a pierwszy dele-
gat Stanów Zj. senator Cabot Lodge, dnia 25 marca, 
wygłosił przemówienie na posiedzeniu Komisji Poli-
tycznej O. N. Z., w którym dłuższy ustęp poświęcił 
sprawie mordu katyńskiego, powołując się na wyniki 
dochodzeń Komisji Kongresowej, które jako sprawców 
mordu wskazały Rząd Sowiecki.

Rozumiemy, że opinia publiczna, zwłaszcza Ame-
rykanów polskiego pochodzenia, w Stanach Zj. musi 
dziś przy obecnej fali nastrojów zdobyć się na nowy 
wysiłek, aby utrzymać Rząd Amerykański na obranej 
raz drodze domagania się sądu i kary na sowieckich 
zbrodniarzy. Mam jednak nadzieję, że ostatnie prze-
mówienie Prezydenta Eisenhowera jest wydarzeniem 
wielkiej wagi, zapoczątkowującym nową erę w sto-
sunku do perfidnej gry sowieckiej.

Nie wątpię też, że będę wyrazicielem nie tylko nas 
wszystkich tutaj dziś zebranych, ale całej opinii pol-
skiej, jeśli zapewnię członków byłej Komisji Kongre-
sowej i wszystkich, którzy domagając się w masowych 
petycjach spełnienia jej postulatów, skierowania spra-
wy Katynia do O. N. Z. i powołania dla niej, nowego 
Trybunału Międzynarodowego, że solidaryzujemy się 
w całej pełni z tą akcją, wyrażamy głęboką wdzięcz-
ność jej szlachetnym inicjatorom, mamy silną wiarę, że 
zostanie ona uwieńczona pomyślnym wynikiem“.

Po tym zagajeniu, gen, Anders oddał głos gen. M. 
Kukielowi, który wygłosił odczyt p.t. „Ujawnienie 
Zbrodni Katyńskiej i zerwanie z Polską przez Sowie-
ty“, co jak wiadomo nastąpiło przed 10 laty, w kwiet-
niu r. 1943. Obszerne streszczenie wysoce interesują-
cego referatu gen. M. Kukiela, podamy osobno.

Po krótkiej przerwie, R. Orwid-Bulicz, autor 
sztuki „Świadek“, której scena miała być odegrana, 
podał jej genezę i treść. Sztuka została napisana na 
wiosnę r, 1948 po przeczytaniu ogłoszonej wówczas 
książki „Zbrodnia Katyńska w świetle dokumen-
tów“. „Pisałem ją pod bezpośrednim wrażeniem -—
mówi autor—pisałem ją z przerażeniem i gniewem... 
Z gniewu zrodziła się satyra, stanowiąca tło dla wizji 
tej niespotykanej w historii zbrodni, której tragizm 
odbija od szarzyzny i małości naszych codziennych 
spraw.” Po tym wprowadzeniu, artyści scen polskich 
A. Butscher i Z, Rewkowski, odegrali tę scenę ze sztu-
ki „Świadek“, w której bohater opowiada, opartą na 
źródłowej dokumentacji, scenę zbiorowego mordu 
w lesie katyńskim. Doskonale oddana scena stano-
wiła artystyczne uzupełnienie dobrze pomyślanego 
obchodu i spotkała się z gorącym przyjęciem głęboko 
wzruszonej publiczności. (t. d.)

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1953, nr 17  
z 25 kwietnia, s. 4-5.

Według wiadomości, nadchodzących z Ameryki, 
sprawa Katynia miała na nowo wypłynąć na forum 
obrad Kongresu Stanów Zjednoczonych, tym razem 
nie w Izbie Reprezentantów, lecz w Senacie. Mianowi-
cie dnia 25 lutego br., senator Partii Demokratycznej, 
Douglas, zgłosić miał wniosek o wykonanie znanego 
zalecenia Komisji Katyńskiej Izby Reprezentantów 
z 22 grudnia 1952 r., aby rząd amerykański przedłożył 
sprawę Katynia Ogólnemu Zgromadzeniu ONZ, wraz 
z wnioskiem skierowania jej do Międzynarodowego 
Trybunału Sprawiedliwości.

Jak wiemy, rząd amerykański, mimo zaleceń Ko-
misji, ograniczył się do rozesłania tomu sprawozdań 
komisyjnych, zawierających oskarżenie rządu ZSSR 
o zbrodnię, wszystkim delegacjom narodów ONZ. 
Otrzymał ten zbiór dokumentów z uprzejmym listem 
przewodniczącego Komisji, R. J. Maddena, również 
i A. Wyszyńskij, przedstawiciel Moskwy. Rząd ame-
rykański natomiast wypowiedział się, niestety, prze-
ciw formalnemu podnoszeniu sprawy.

Obecny wniosek sen. Douglasa, który opinia pol-
ska musi powitać z żywym zadowoleniem, brzmi jak 
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następuje: „Komisja Kongresowa po rocznym śledz-
twie jednogłośnie stwierdziła, że masakra katyńska 
została dokonana przez NKWD. Masakra Amery-
kanów w Korei czyni akcję w ONZ i Międzynaro-
dowym Trybunale Sprawiedliwości dla ustalenia 
winy za zbrodnie wojenne, zgodnie z zasadami, 
ustanowionymi w procesie norymberskim, jeszcze 
bardziej naglącą i konieczną“.

Witając wniosek sen. Douglasa, jako pomyślny ob-
jaw powrotu przez Kongres Stanów Zjednoczonych do 
sprawy, której prowadzenie zostało zawieszone przed 

jej końcowym etapem, musimy też zaznaczyć, że wnio-
sek ten słusznie precyzuje, że Trybunał, który miałby 
zbrodnię katyńską sądzić, będzie Trybunałem Karnym, 
czyli sprawa Katynia winna być skierowana do Mię-
dzynarodowego Trybunału Karnego, który ma sądzić 
zbrodnie wojenne, zgodnie z zasadami, stosowanymi 
w procesie norymberskim. Powołanie takiego Trybuna-
łu przewidują uchwały ONZ.   (t)

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1954, nr 10 z 6 marca, s. 2.

Zdjęcie górne: Whitehall, ulica ministerstw i urzędów brytyjskich, w czasie manifestacji Polaków i narodów 
ujarzmionych przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza.

Zdjęcia dolne: ks. arcyb. dr J. Gawlina w towarzystwie ks. prob. mgr. Sołowieja i prezesa Zarządu Głównego SPK 
p. S. Soboniewskiego przed Brompton Oratory. — Gen. Anders, amb. Raczyński, A. Ciołkosz, mec. Z. Stypułkowski 
i prezes S. Lis na czele pochodu. — Harcerze z wieńcem.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1956, nr 17  
z 28 kwietnia, s. 1.

Wszystkie zdjęcia wykonał p. Bednarski

1954 /1956
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We wtorek rano opinia publiczna poruszona została 
wiadomością o tajemniczym zniknięciu wieńca złożo-
nego w czasie wielkiej manifestacji niedzielnej przez 
gen. W. Andersa pod pomnikiem Nieznanego Żołnie-
rza w Londynie. Wieniec ten, wysokości na przeszło 
metr, zaopatrzony był wieloma szarfami narodowymi 
zaczynającymi się od słów: Wolność dla... (tu wymie-
niano nazwę kraju). Na szarfach polskich był napis:

„In memory of our compatriots who perished 
in the cause of freedom under communist terror 
— Free Poles.“ 
Wieniec złożony został po przeciwnej stronie miej-

sca, gdzie kilka dni wcześniej Bułganin i Chruszczow 
złożyli wieniec w imieniu rządu sowieckiego.

Władze bezpieczeństwa obawiały się, że wieniec 
może zniknąć lub zostać uszkodzony i dlatego ustawi-
ły pod pomnikiem policjanta z obowiązkiem pilnowa-
nia zarówno wieńca sowieckiego jak i polskiego.

W nocy z poniedziałku na wtorek wieniec polski 
znikł. Prowokatorzy komunistyczni zorganizowali tę 
kradzież w ten sposób, że w chwili gdy dwie niewiasty 
rozmawiały z policjantem — z drugiej strony pomnika 
podeszli nieznani sprawcy i dokonali kradzieży.

Wypadek ten, wywołał wielkie poruszenie w kołach 
politycznych. Od wczesnego ranka Sekretariat Zjedno-
czenia Polskiego i władz głównych SPK zasypywany 
był telefonami z kół polskich i angielskich, w których 
wyrażano oburzenie z powodu łajdackiego czynu pro-
wokatorów. Wpłynęły również listy, w których pod-
kreślano solidarność z manifestacją niedzielną.

U stóp pomnika znalazła się następnego ranka 
wiązanka kwiatów złożona przez nieznaną osobę — 
w miejscu w którym leżał wieniec polski. Wiązanka 
umieszczona była z napisem w języku angielskim: 
„Pomóżmy Polsce odzyskać wolność — dopóki ją sami 
posiadamy“.

Władze bezpieczeństwa wyraziły żal, z powodu do-
konanej kradzieży.

W swoim czasie istniał projekt, by harcerze polscy 
pilnowali wieńca. Władze bezpieczeństwa nie przyję-
ły tej sugestii, obiecując że będą pilnowały obydwóch 
wieńców.

W ostatniej chwili dowiadujemy się, że Zarząd 
Zjednoczenia Polskiego postanowił — w porozumie-
niu z innymi organizacjami społecznymi — złożyć 
w piątek, dnia 27 bm. o godz. 12-tej w południe drugi 
wieniec u stóp pomnika Nieznanego Żołnierza. Wie-
niec ozdobiony będzie szarfami polskimi z napisem 
jak na skradzionym wieńcu. Dołączone do niego 
będą szarfy tych wszystkich narodów zza żelaznej 
kurtyny, które brały udział w manifestacji niedziel-
nej. Władze brytyjskie wyraziły zgodę na złożenie 
drugiego wieńca.

Złożenia wieńca dokona amb. E. Raczyński w oto-
czeniu przedstawicieli czołowych organizacji spo-
łecznych oraz po jednym przedstawicielu narodów 
zza żelaznej kurtyny.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1956, nr 17 z 28 kwietnia, s. 1.

J. E. ks. arcybiskup dr J. Gawlina. Opiekun uchodź-
stwa polskiego, po przybyciu z Rzymu do Londynu zło-
żył wizytę członkom Rady Trzech gen. W. Andersowi 
i amb. E. Raczyńskiemu.

Ponadto ks. arcybiskup Gawlina odbył szereg rozmów 
o charakterze prywatnym zarówno z gen. Andersem, jak 
i z ambasadorem Raczyńskim.

*
W sobotę, dnia 21 bm. władze główne SPK przyj-

mowały skromnym śniadaniem przebywającego 
w Londynie ks. arcybiskupa J. Gawlinę. Ze strony 
władz SPK obecni byli m.in. płk. dypl. K. Ziemski 
— przewodniczący Rady Głównej SPK oraz S. Sobo-
niewski — prezes Zarządu Głównego.

Opiekun uchodźstwa polskiego żywo interesował 
się sprawami b. żołnierzy w W. Brytanii jak i na całym 
świecie.

Dostojnemu Gościowi przedstawiona również była 
sprawa kapelana przy władzach głównych SPK.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1956, nr 17 z 28 kwietnia, s. 1.
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Dnia 23 bm. w godzinach popołudniowych generał 
W. Anders i ambasador E. Raczyński przyjęci zosta-
li przez brytyjskiego ministra spraw zagranicznych 
p. Selwyn Lloyd‘a w jego siedzibie urzędowej.

Przedmiotem rozmowy było przedstawienie pol-
skiego punktu widzenia w związku z ogólnopolską 

Tłumy ustawiają się do pochodu przed Brompton 
Oratory.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1956, nr 17  
z 28 kwietnia, s. 1.

Na poniedziałek 23 bm. następny po wielkiej ma-
nifestacji londyńskiej, zapowiedziana została premiera 
prasowa angielskiej wersji filmu o Katyniu pt. „The 
graves of Katyń“. Film o Katyniu, wyprodukowany 
staraniem Stowarzyszenia B. Więźniów Politycznych 
w Londynie przez p. S. Lipińskiego, został w ostat-
nich tygodniach — za poparciem Egz. Zj. Nar. i szere-
gu organizacji — nagrany po angielsku. Wyświetlenie 
dla korespondentów prasy, poprzedzone zagajeniem 
gen. W. Andersa, miało się odbyć w sali British Coun-
cil, przy 3, Hannover St., Londyn W.1.

Tymczasem na trzy godziny przed terminem British 
Council niespodziewanie odmówiło sali, zasłaniając 
się politycznym nie wiadomym rzekomo poprzednio 
charakterem filmu. Organizatorzy, których imieniem 
występowało Zjednoczenie Polskie, zaimprowizowali 
przeniesienie imprezy do Instytutu Hist. im. gen. Si-
korskiego, w którego sali ustawiono ekran i zamienio-
no ją na studio filmowe. Zaproszonych gości przewie-
ziono specjalnie zamówionymi autobusami na nowe 
miejsce, gdzie pojawili się również — jak zwykle 
uprzejmi i dyskretni — przedstawiciele policji.

Wyświetlanie filmu „The graves of Katyń“ odbyło 
się więc, dzięki energii organizatorów, wbrew zaska-
kującej ich w ostatniej chwili przeszkodzie, zapewne 
wywołanej przez interwencję „wyższych“ a może poza 

brytyjskich czynników. Ambasada sowiecka zdener-
wowała się zapewne wzmiankami o Katyniu w radiu 
i prasie londyńskiej, na skutek polskiej odezwy, usta-
lającej współodpowiedzialność Chruszczowa za tę 
zbrodnię.

Przed filmem gen. W. Anders wygłosił krótkie 
zagajenie, podkreślające nową aktualność oskarżenia 
przeciw Sowietom, odkąd sami następcy Stalina oskar-
żają go o zbrodnie podobnego charakteru, jak katyńska 
i apelując do prasy o poparcie polskiego żądania o Try-
bunał Międzynarodowy dla osądzenia i ukarania mor-
derców. Kilkudziesięciu korespondentów obcych i pol-
skich gospodarzy patrzyło na półgodzinny, tragiczny 
film, zaopatrzony w angielskie napisy i komentarz. 
Obecni na sali przedstawiciele jednej z brytyjskich or-
ganizacji katolickich poprosili o wyświetlenie filmu na 
ich zebraniu.

Odmowa sali przez British Council wywołała obu-
rzenie, zarówno obecnych na filmie korespondentów, 
jak i kilku dzienników londyńskich, które następnego 
dnia zabrały głos w tej sprawie.

„News Chronicie“ z dn. 24 bm. zamieścił rozmowę 
w tej sprawie z red. P. Hęciakiem, współpracownikiem 
naszego pisma. (t)

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1956, nr 17 z 28 kwietnia, s. 1.

manifestacją w niedzielę, dnia 22 bm. oraz złożonym 
memorandum.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1956, nr 17 z 28 kwietnia, s. 1.
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Manifestacja, która przejdzie do historii — Głębokie wrażenie na całym świecie 
— Egzamin dojrzałości politycznej — śmiała inicjatywa Zjednoczenia Polskiego

Reportaż naszego specjalnego sprawozdawcy Pawła Hęciaka

Niedzielny pochód manifestacyjny przejdzie do 
historii. Wątpię, czy w kraju tym, z którego go-
ścinności my, Polacy, korzystamy od lat kilkunastu, 
odbyła się kiedykolwiek tak potężna, tak wspaniała 
i tak imponująca manifestacja. Nie umiem także po-
wiedzieć, czy kiedykolwiek Anglicy dawali wyraz 
swej opinii, czy protestu w tak zorganizowanym po-
chodzie, ale jedno jest pewne jeszcze nigdy uchodź-
cy polityczni przebywający na tej wyspie nie zebrali 
się w tak wielkiej masie i jeszcze nigdy pod pomni-
kiem Nieznanego Żołnierza w Londynie nie rozle-
gał się Hymn Narodowy Polski odśpiewany przez 
30 tysięcy — a jak chce prasa brytyjska 45 tysięcy 
— Polaków głosem tak mocnym i tak potężnym, że 
echo jego musiał wiatr donieść do naszej Ojczyzny. 
Jakkolwiek był to „pochód milczenia“ echo jego od-
biło się szeroko jeszcze tego samego wieczora. Nie 
było chyba rozgłośni w Zachodniej Europie, która 
nie podałaby choć krótkiej wzmianki a czasami 
dłuższego opisu manifestacji. Wprawdzie liczbę 
uczestników pochodu podawano różnie od 20 do 45 
tysięcy, pewnym jednak jest, według obliczeń władz 
bezpieczeństwa, że w samym pochodzie brało udział 
20 tysięcy osób, nie licząc kilkunastu tysięcy ludzi, 
przybyłych wprost do Whitehallu i czekających na 
przybycie pochodu.

Największym problemem dla organizatorów 
była niewątpliwie pogoda, a wiadomo jak kapryśne 
jest słońce angielskie. Lecz w tym dniu była ona po 
prostu idealna: lekki wietrzyk i promienie niemal 
wiosennego słońca sprzyjały jak najbardziej mani-
festantom.

Braliśmy już niejednokrotnie udział w uroczy-
stościach narodowych — o tej jednak trudno nie 
pisać bez wzruszenia, bo choćbyśmy wyliczali wiele 
pozytywnych stron tej manifestacji zawsze jeszcze 
znaleźć będzie można tyle innych mocnych i waż-
nych momentów, które wszystkich chwytały za ser-
ce i kazały ocierać łzy.

Uroczystość niedzielna będzie z pewnością przez 
lata źródłem wiary i otuchy, będzie krynicą, z któ-
rej czerpać będziemy na dziś i na jutro, i starzy 
i młodzi i dzieci, które rodzice nieśli na rękach czy 
wieźli w wózeczkach.

Bo oto maszerowała wielka armia Polaków w po-
stawie pełnej godności i dumy. Szliśmy ulicami mia-

sta na oczach tłumów ludności stolicy tego kraju 
z czołem podniesionym. W naszych szeregach szli 
lotnicy, którzy w latach wojennych osłaniali niebo 
angielskie przed wrogiem. W naszych szeregach szli 
marynarze, którzy w latach wojennych osłaniali wy-
brzeża wyspy, będącej wówczas dla wielu z nas wy-
spą nadziei. W szeregach tych maszerowało krokiem 
twardym 20 tysięcy żołnierzy, wprawdzie bez mun-
durów, lecz zawsze gotowych — na jakim nie byłoby 
to posterunku: piórem czy słowem, przy obrabiarce, 
podziemiach kopalń walijskich, czy przy warszta-
tach tkackich w Manchester, bić się za Polskę, której 
imię usłyszał w niedzielę znowu świat cały.

Była to więc manifestacja pełna godności. Mimo, 
że tysiączne tłumy wypełniały szeregi i mimo, że 
pochód ciągnął się przez kilka kilometrów, nie do-
szło do ani jednego incydentu. Byliśmy bowiem zde-
cydowani nie dopuścić do żadnej prowokacji, ci zaś, 
którzy tu i ówdzie próbowali głos podnieść rychło 
milkli — urzeczeni powagą pochodu. Władze bez-
pieczeństwa, które z wielkim doświadczeniem i tak-
tem regulowały pochodem i ruchem ulicznym nie 
znalazły żadnego powodu do jakichkolwiek uwag.

W szeregach znaleźli się chyba wszyscy Polacy — 
bez względu na różnice polityczne. Nie wytrzyma-
li nawet i ci, którzy w ostatnich latach zobojętnieli 
albo prawie odeszli od życia polskiego. Wielki prze-
to musiał być urok manifestacji, skoro odezwało się 
sumienie nawet u najtwardszych. Już od tygodnia 
wiadomo było, że w Londynie zapanował nagle jak-
by uroczysty nastrój, a zawołanie, „W niedzielę na 
pochód“ — szło od domu polskiego do domu pol-
skiego i to jest również cenne osiągnięcie.

Nie zawiódł Londyn — to prawda, lecz nie zawio-
dła również prowincja. Nie było większego ośrodka, 
z którego nie przyjechałaby wycieczka. Nawet tam 
gdzie mieszkało tylko sześciu Polaków, przyjechał 
jeden, aby zobaczyć, przeżyć i opowiedzieć swoim 
kolegom, co w niedzielę ujrzał w Londynie.

Przy opisie takiej manifestacji trudno i nie wy-
pada stwierdzać, która grupa zamiejscowa była 
liczniejsza i czy miała ozdobniejszy transparent, 
lecz grupie polskich górników („My górnicy z połu-
dniowej Walii żądamy uwolnienia naszych braci“) 
w pełnych strojach górniczych i z zapalonymi latar-
niami należy się szczególna wdzięczność.
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I wreszcie ostatnie spostrzeżenie: Zjednoczenie 
Polskie w W. Brytanii dokonało dzieła, z którego 
może być dumne. Pomysłowa inicjatywa wyda-
nia znaczka z napisem „FREEDOM FOR PO-
LAND“ — (sprzedano ponad 50 tysięcy sztuk), 
jeszcze śmielsza inicjatywa urządzenia pocho-
du, jego wzorowe zorganizowanie, włączenie do 
współudziału wszystkie polskie organizacje oraz 
wszystkie narody zza żelaznej kurtyny — z wyjąt-
kiem Ukraińców, którzy urządzili osobny pochód 

W pochodzie pod pomnik Nieznanego Żołnierza

w tym samym dniu z udziałem ok. 2 tysięcy osób 
— oto osiągnięcie, za które społeczeństwo polskie 
jak mamy prawo zakładać na podstawie licznych 
głosów, do nas zewsząd dochodzących, jest Zarzą-
dowi Zjednoczenia Polskiego i powołanemu przez 
niego specjalnemu Komitetowi Pochodu szczerze 
wdzięczne.

Niedziela dnia 22 kwietnia 1956 roku była dla 
wszystkich Polaków wielkim dniem, głębokim prze-
życiem i egzaminem pełnej dojrzałości politycznej.

PUNKTEM centralnym zbiórki był Dom SPK 
w Londynie. Tu już od wczesnego ranka panował 

ruch niezwykły. Pod dom zajeżdżały co chwila autobu-
sy i samochody, z których wysypywali się Polacy i ich 
rodziny, aby nieco się posilić i odświeżyć po podró-
ży, a potem udać się pod Brompton Oratory. W Domu 
SPK znajdowała się również wielka składnica licznych 
transparentów, które w południe zaczęto odnosić na 
miejsce zbiórki.

Ogromny natomiast ruch panował na kilka godzin 
przed nabożeństwem na Brompton Road. Ze wszyst-
kich stron ciągnęła brać polska, aby możliwie jaknaj-
rychlej dostać się do kościoła. Wielu uczestników było 
— by zapewnić sobie zawczasu miejsce — na Mszy 
św. o godzinie 12, aby potem zostać na polskiej Mszy 
św., która rozpoczęła się punktualnie o godz. 13.00. 
Odprawił ją ks. infułat B. Michalski zaś podniosłe 
kazanie wygłosił ks. arcybiskup J. Gawlina, opiekun 
uchodźstwa polskiego, który mówił:

Kazanie ks. arcb. Gawliny
„Na nasze głębokie przygnębienie pada przynaj-

mniej ten promień pociechy, że episkopat angielski 
z Kardynałem Griffinem, wielkim przyjacielem 
i obrońcą Polaków w Kraju i na obczyźnie, zarzą-
dził modły za Kościół milczenia. Za to składam 
wiernym arcypasterzom stokrotne staropolskie Bóg 
zapłać.

Gdziekolwiek na świecie o Kościele milczenia 
jest mowa, tam każdy katolik myśli zwłaszcza o Pol-
sce, o tym kraju, który wierny Bogu i Jego Matce 
Najświętszej pracuje, cierpi i walczy. Po ojczyźnie 
naszej spodziewa się Kościół najsilniejszego oporu 
przeciwko potęgom zła, ale za to też należy się Pol-
sce, szczególna pomoc i cześć...

A teraz idźmy dalej, na wschód o 1.000 mil. 
Kroczmy tą samą drogą krzyżową, którą naszych 
braci prowadzono na golgotę syberyjską. Gdzież te 
dwa miliony Polaków? Gdzież te setki tysięcy dzia-
tek niewinnych, których ręka siepaczy gnała do ła-
grów i do kopalń za Ural i na Kołymę? Gdzie są nasi 
jeńcy wojenni? Gdzie deportowani żołnierze A.K.? 

Gdzie członkowie rządu polskiego, których perfid-
nie wywieziono do stron szatańskich? Dziś mówią, 
że Stalin zawinił. Czemuż więc ich nie zwalniają 
jego współwinowajcy?

Cóż na to Zachód?
A teraz najmilsi kroczmy procesją świętą do 

podziemia naszych zmarłych. Gdzie ich szukać? 
Rozsiane są ich mogiły na całym wschodzie nie-
ludzkim.

Wśród nich widzimy zamordowanych w Katy-
niu. Widzimy tych, których mogił nawet nie znamy. 
Tych co zginęli w tajdze, stepie, łagrach, kopalniach 
i więzieniach. Jeżeli dziś w milczącym i pełnym 
godności pochodzie od Matki Boskiej Kozielskiej do 
pomnika Nieznanego Żołnierza kroczyć będziemy, 
wiedzmy, że i oni, choć niewidzialni towarzyszyć 
nam będą. Są oni nam braćmi, którym ślubowali-
śmy wierność.

Kochani Rodacy! Czy jednak wszyscy z ręką na 
sercu powiedzieć możemy, żeśmy im wierność do-
trzymali. Gdy patrzę na waszą dzielność w okopach, 
w natarciu i w boju, powiem: wierność wasza jest 
wielka. Gdy patrzę na rozgrywki, na swary, na nie-
dotrzymywanie obietnic, egoizm, na poddawanie się 
podszeptom ukrytych potęg, czyż mogę powiedzieć, 
a raczej sami powiedzcie, czyśmy zasłużyli na na-
szych zmarłych dziękczynne „Bóg Zapłać“?

Kto narodowi chce przewodzić, musi życiu pa-
trzeć w oczy i liczyć się z głosem ogółu. Przodko-
wie nasi szanowali króla jako powagę moralną. Nie 
urząd piastuje człowieka, lecz człowiek piastuje 
urząd. Nie mundur nosi żołnierza, lecz żołnierz 
nosi mundur. Jeden i drugi winni być świadomi na-
stępstw swoich czynów.

Czy nie lepsza zgoda, niż spory? Nie zapominaj-
cie kochani bracia, że sam Ojciec św. nawoływał nas 
Polaków w dwóch swoich wspaniałych listach do 
zgody i miłości społecznej.

Rozpoczął się w Polsce jubileuszowy rok Ma-
ryjny i w tym roku jubileuszowym powtarza się to 
samo, co przed 300 laty. Nieprzyjaciele odchodzą. 
Jak odchodzili wówczas od Jasnej Góry, tak dziś 
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odchodzą ze świata. Po zakończeniu wojny sądzono 
zbrodniarzy za ludobójstwo w Norymberdze. Ale 
sumienie świata odczuwało wówczas niedopełnienie 
sądu nad zbrodniarzami, gdy potępiono tylko część 
winowajców a drugą z zażenowaniem wyjęto spod 
wyroku.

Któż mógł przewidzieć, że wcale nie potrzeba bę-
dzie dopełnienia sądów norymberskich, gdyż wła-
śnie teraz, w naszym świętym roku Maryjnym, wy-
rok na jednego z największych winowajców wydał 
jego własny naród sowiecki.

Przypadek czy Palec Boży?
W polskim roku Maryjnym odszedł również ten, 

który własny naród zdradził, ten który Boga odstą-
pił, biskupów polskich wyganiał. Prymasa Polski 
uwięził i gnębił naszą świętą wiarę. Ale został on 
przed sąd Boży powołany dokładnie stamtąd, gdzie 
się Boga wyrzekł, gdzie naród i ojczyznę zdradził 
i zaprzedał. Gdzie? Na moskiewskim Kremlu.

Na Kremlu tym, skąd bezbożna ręka usunęła 
wizerunek wniebowziętej Królowej Świata, który 
tam powróci triumfalnie i będzie znów tam czczo-
ny, bo — da Bóg — spełni się bo się spełnić musi 
wizja O. Maksymiliana Kolbe, męczennika naszego 
z Oświęcimia, który widział Wniebowziętą Matkę 
Bożą w glorii nad kremlowskimi murami...“

*
Do kościoła mogła się dostać tylko część Polaków, 

reszta ustawiała się na wyznaczonych miejscach, tak, 
że gdy skończyła się Msza św. pozostał tylko problem 
rozładowania i ustawienia tych kilka tysięcy osób, któ-
re wyszły z kościoła. Trzeba z uznaniem podkreślić, że 
straż porządkowa, składająca się głównie z podchorą-
żych „Pogoni“ (kierował nią sprawnie ppłk. Z. Czar-
necki, któremu należy się pełne uznanie za techniczne 
przygotowanie pochodu) sprawnie, z taktem i z cier-
pliwością pomagała w formowaniu pochodu i pilnowa-
ła porządku w czasie marszu.

POCHÓD ruszył punktualnie o godz. 14.30 — tak 
jak było przewidziane w planie. Otwierała go gru-

pa harcerzy i harcerek niosących wielki wieniec ozdo-
biony licznymi szarfami narodów zza żelaznej kurty-
ny z polskimi włącznie. Z kolei sześciu młodych ludzi 
niosło polskie flagi, które rozwinęły się na wietrze da-
jąc natychmiast właściwy nastrój pochodowi.

Wolni Polacy
Za transparentem z napisem „Wolni Polacy“ szła 

grupa czołowych przedstawicieli polskiego życia po-
litycznego i społecznego. W pierwszym szeregu szli 
członkowie Rady Trzech — gen. Anders i amb. E. Ra-
czyński, przewodniczący Egzekutywy Zjednoczenia 
Narodowego A. Ciołkosz, mec. Z. Stypułkowski, jeden 

z 16 aresztowanych a potem sądzonych w słynnym 
procesie moskiewskim przywódców Polski Podziem-
nej, Malcolm Muggeridge — przedstawiciel tej czę-
ści społeczeństwa brytyjskiego, która protestowała 
przeciwko wizycie członków rządu sowieckiego, na-
stępnie szli wszyscy członkowie Egzekutywy, Tym-
czasowej Rady Jedności Narodowej, przedstawiciele 
stronnictw i ugrupowań politycznych, członkowie 
zarządów wielu organizacji społecznych, naukowych 
i zawodowych. W czasie pochodu dołączył również 
do czoła ks. infułat B. Michalski i ks. proboszcz mgr. 
K. Sołowiej.

Za tą grupą czołową, do której dołączyło kilka ty-
sięcy Polaków, postępowała odrębna grupa narodów 
zza żelaznej kurtyny z własnymi flagami narodowy-
mi i transparentami. Wyróżniała się grupa czechosło-
wacka ze starannie wykonanymi hasłami i łotewska 
— zarówno oryginalnością napisów jak i barwnością 
strojów narodowych. Delegacje narodowe reprezen-
towały: Albanię, Bułgarię, Czechosłowację, Estonię, 
Jugosławię, Kozaków, Litwę, Łotwę, Węgry i „białych 
Rosjan.

I znowu rozpoczął się olbrzymi wąż organizacji pol-
skich. Witano serdecznie grupę Angielek — żon Pola-
ków. Ich udział w pochodzie z własnym transparentem 
przyjmowano wszędzie gorąco. Dużą grupę stworzyli 
AK-owcy. Prowadził ich gen. T. Bór-Komorowski, były 
dowódca Armii Krajowej i gen. T. Pełczyński, b. szef 
sztabu Armii Krajowej. Wyodrębnienie grupy „akow-
skiej“ miało szczególną wymowę, albowiem właśnie 
w dniach Powstania Warszawkiego, armia sowiecka, 
stojąc po drugiej stronie Wisły, wstrzymała swą ofen-
sywę przeciwko wojskom niemieckim i odmówiła wal-
czącym powstańcom jakiejkolwiek pomocy. Politru-
kiem tej armii był Bułganin.

I oto rozpoczął się korowód niezliczonych delega-
cji spoza Londynu. Nie sposób wymienić wszystkich, 
bo trudno było notować, ale co chwila nad głowami 
unosiły się napisy: Worcester, Polish Housing Estate 
Lubenham, Manchester, Swindon, Checkendon, Dod-
dikgton, Oxford, Coventry, lub Foxley. Była również 
duża wycieczka ze Scunthorpe.

Ostatnią i najpotężniejszą grupę stanowili komba-
tanci. Na czele jej szło piętnastu polskich generałów 
oraz płk. dypl. K. Ziemski — prezes Rady Głównej 
SPK i S. Soboniewski prezes Zarządu Głównego SPK. 
Byli tu i żołnierze armii lądowej i lotnicy i marynarze 
i inwalidzi i b. więźniowie z łagrów sowieckich.

Zanim ruszyła spod kościoła do pochodu grupa 
kombatancka podszedł do niej ks. arcybiskup Gawli-
na i przywitał się ze wszystkimi generałami i przed-
stawicielami władz SPK. Poczem ustawiwszy się na 
chodniku udzielał przechodzącym kolumnom błogo-
sławieństwa. Scena ta wywierała na uczestnikach po-
chodu głębokie wrażenie.
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I TAK oto jedenastoma ulicami londyńskimi 20 ty-
sięcy Polaków i delegacje innych narodów zza 

żelaznej kurtyny, — domagało się oswobodzenia 
Polski i innych ujarzmionych krajów, popierając żą-
danie uwolnienia kard. Wyszyńskiego, uwolnienia 
więźniów z łagrów sowieckich, wolności dla na-
szych braci, powrotu ziem wschodnich do Polski.

„Wrócimy tylko do wolnej Polski“ — wołali jedni, 
„Domagamy się wolnością dla Albanii, Czechosłowa-
cji, Bułgarii, Rumunii, Estonii, Jugosławii, Litwy, Ło-
twy i Węgier“ — wołali inni.

A była to skarga straszna pod adresem tych. którzy 
wolność krajom tym zabrali, albo zabranie tej wolności 
ułatwili.

Po blisko półtoragodzinnym pochodzie czoło doszło 
do Whitehallu, do Pomnika Nieznanego Żołnierza. Tu 
czekało już na pochód wiele tysięcy ludzi. Napływo-
wi manifestantów nie było końca. Podchodziła grupa 
za grupą, a niemal każda witana oklaskami. Potężne 
oklaski zbierali AK-owcy, owacja spotkała lotników 
polskich niosących transparent z napisem „Dwa tysią-
ce straciło życie w Battle of Britain; również gorąco 
i serdecznie witano żołnierzy skupionych pod transpa-
rentami Walczyliśmy pod Monte Cassino, Walczyliśmy 
we Francji, pod Tobrukiem i Arnheim.

Ogromne wrażenie wywarł na uczestnikach mani-
festacji wielki obraz przedstawiający twarz Chrystusa 
z zakneblowanymi ustami.

Zdawało się, że obraz płynie nad głowami tłumów 
i że Chrystus patrząc na tych, którzy wezwali go na 
świadka własnych krzywd, jak i krzywd, jakie Jego 
Kościół znosi od lat w Polsce, — solidaryzuje się z na-
rodem polskim i wszystkimi innymi narodami, które 
Go nie opuściły — mimo straszliwych cierpień, jakie 
zadaje religii barbarzyńca komunistyczny. Z drugiej 
strony obrazu była Matka Boska Częstochowska a nad 
Nią wielki Biały Orzeł. Obnażały się głowy i pochy-
lały się ze czcią przed Chrystusem. Kościół Polski na 
Devonia, którego proboszczem jest ks. kanonik Turul-
ski, przyczynił się pięknie do podniesienia powagi po-
chodu.

Złożenie wieńca

GDY WRESZCIE po blisko godzinnym ocze-
kiwaniu wielokilometrowy pochód ustawił się 

szerokim wieńcem dokoła Cenotaphu — zagrała trąb-
ka. Pomnik Nieznanego Żołnierza otoczony flagami 
wszystkich narodów zza żelaznej kurtyny i harcerza-
mi stał się punktem centralnym, na którym skupiła się 
uwaga wszystkich uczestników, i na który skierowały 
się dziesiątki aparatów filmowych i fotograficznych re-
porterów.

Przedstawiciele Rady Trzech, Egzekutywy Zjedn. 
Narodowego, kierownicy życia kombatanckiego i spo-
łecznego oraz delegaci narodów Środkowo i Wschod-
nio-europejskich podeszli pod pomnik. Wśród ciszy 

niezwykłej gen. Anders złożył wieniec u stóp pomnika 
Nieznanego Żołnierza.

Chór im. Chopina zaintonował „Jeszcze Polska nie 
zginęła“. Słowa naszej pieśni narodowej poderwały 
tłum. W niebiosa uderzyła z mocą melodia, śpiewa-
na sercem i uczuciem, a z myślą, by doszła do ziemi 
polskiej. Był to szczytowy moment manifestacji, który 
wywarł niezatarte wrażenie. Niech się nikt nie wstydzi 
łez, które ukazały się wtedy w oczach. Hymn zaśpie-
wany był żywo, z siłą i jednym jak gdyby, głosem.

Po hymnie brytyjskim odśpiewały swoje hymny 
wszystkie narody ujarzmione.

I znowu trąbka...
Tak zakończyła się uroczystość, której w wieczór 

niedzielny mówiono w każdym polskim domu.

*
ŁOWILIŚMY tego wieczoru chciwie wiadomości 

radiowe, aby sprawdzić wrażenie, jakie wywarła 
manifestacja. Telefonowano na wszystkie strony: aby 
wymienić i podzielić się przeżyciem, które głęboko 
zapadło w serca. W kołach rodzinnych długie toczyły 
się nocne rodaków rozmowy o manifestacji, która była 
dowodem jak droga i bliska jest im Sprawa Polska i los 
naszej Ojczyzny.

W pochodzie widziałem ojca, który niósł na ramie-
niu małą swoją pociech w stroju krakowskim, trzyma-
jącą w ręku maleńki transparent z polskim napisem. 
I tej sceny nie zapomnę nigdy. Jestem bowiem głęboko 
przekonany, że również w małym serduszku tego ma-
łego Polaka pozostanie do końca życia wiele miejsca 
dla dalekiej Polski, której, nie znając fizycznie, jednak 
poznał duchowo w dniu 22 kwietnia 1956.

*
Po uroczystości pod Pomnikiem Nieznanego żoł-

nierza delegacja złożona z pp. red. L. Kirkiena, red. 
T. Horko, prezesa S. Lisa i p. Muggeridge, red. ,,Pun-
chu“ udała się do pobliskiej siedziby premiera przy 10 
Downing Street i wręczyła oczekującemu wysokiemu 
urzędnikowi 10 tomów petycji z podpisami, których 
zebraniem zajęła się redakcja „Dziennika Polskiego“.

*
POLACY W BELGII POPIERAJĄ AKCJĘ 

PROTESTACYJNĄ
Polskie organizacje niepodległościowe w Belgii 

na zebraniu w dniu 14 kwietnia 1956 r. powzięły 
uchwałę popierającą gorąco akcję społeczeństwa 
polskiego w Anglii w sprawie wizyty przywódców 
sowieckich w Wielkiej Brytanii.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1956, nr 17 z 28 kwietnia, s. 4.
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Ks. Arcybiskup Gawlina na ambonie  
w Brompton Oratory

Fragment pochodu

Reporterzy

Chorągwie pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza

Generał 
Władysław 
Anders 
w czasie 
manifestacji

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1956, nr 18 z 5 maja, s. 1.
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Brytyjki — żony Polaków.

Gen. W. Anders przed wyjazdem swoim do Stanów 
Zjednoczonych w następujących słowach ujął swoje 
wrażenia o manifestacji niedzielnej:

„Przeprowadzona na niespotykaną dotychczas 
skalę londyńska manifestacja Polaków oraz przedsta-
wicieli innych narodów okupowanych przez Sowiety, 
była nie tylko wyrazem ich najgłębszych uczuć, lecz 
i doniosłym aktem politycznym, dokonanym w dniach 
pobytu w Anglii kierowników totalitarnego impe-
rium komunistyczno-sowieckiego. Była ona dowo-
dem, że sprawa przeszło 100 milionów ludzi z Europy 
Środkowo-Wschodniej, ujarzmionych przez komu-
nistyczny Kreml, stanowi zagadnienie żywe, doniosłe 
i pilne, którego pomijać nie można, dążąc do przy-
wrócenia trwałego pokoju i bezpieczeństwa w świecie.

Manifestacja, która odbyła się z inicjatywy Zjed-
noczenia Polskiego przy pełnym poparciu wszystkich 
organizacji kombatanckich i społecznych, wyraziła 
w obliczu całego świata jedność Polaków w walce 
o niepodległość, ich wielkie poczucie odpowiedzial-
ności, dojrzałość polityczną, solidarność i karność, 
wypływając z samorodnego instynktu obowiązku 
obywatelskiego. Stąd jej znaczenie ogólno-narodowe.

Organizatorom i uczestnikom manifestacji można 
jedynie wyrazić uznanie za ich czyn, jak i za ich po-
stawę.“

*
A. Ciołkosz, Przewodniczący Egzekutywy Zjedno-

czenia Narodowego:
„Ten jeden dzień usprawiedliwił decyzję pozosta-

nia Polaków na Obczyźnie przed 10 laty. Masowość 
wystąpienia spowodowała, że prasa i opinia całego 
świata, musiała dostrzec tę manifestację i zrozu-
mieć jej sens. Okazało się, że pozostając w wielkiej 
gromadzie na obczyźnie możemy przynieść krajowi 
skuteczną pomoc polityczną.

Taki właśnie był sens manifestacji niedzielnej.“

*
Z. Stypułkowski, kierownik działu Spraw Wewnętrz-

nych Egzekutywy:
„Manifestacja na ulicach Londynu była zewnętrz-

nym wyrazem wpływu, jaki wywiera uchodźcza spo-
łeczność polska na kształtowanie opinii publicznej 
w wolnym świecie.

Tym razem nikt, przychylny czy obojętny naszej 
sprawie, nie pominął i nie zlekceważył tego wpływu 
w nawiązaniu do wizyty Bułganina i Chruszczowa.

W swej zbiorowej świadomości staliśmy się silniej-
si, utwierdzani w przekonaniu, że poważny i karny 
wysiłek nie idzie na marne.“

*
S. Soboniewski, prezes Zarządu Głównego SPK:
„W pierwszym rzędzie dziękuję wszystkim 

członkom SPK — tak z Londynu jak z różnych oko-
lic pozalondyńskich za tak liczny udział w tej wiel-
kiej manifestacji narodowej. Wdzięczni jesteśmy 
również Panom Generałom, którzy stanęli na czele 
najliczniejszej grupy polskiej, jaką tworzyli niewąt-
pliwie kombatanci.

Demonstracja owej niezapomnianej niedzieli była 
największą na emigracji jaką kiedykolwiek zorgani-
zowali wolni Polacy. Pozostawiła ona na długo nie-
zatarte wrażenie. Imponująca była karność i dyscy-
plina uczestników pochodu, co znakomicie ułatwiło 
kierownictwu i władzom bezpieczeństwa utrzyma-
nie porządku w tej manifestacji ponad 30 tysięcy 
Polaków.“

*
S. Lis, prezes Zjednoczenia Polskiego w W. Brytanii:
„Projektując manifestację w Londynie jako 

część ogólnego programu wystąpień określających 
polskie stanowisko wobec wizyty tych dwóch czo-
łowych komunistów nie zdawaliśmy sobie sprawy, 
że przybierze ona tak wspaniały charakter i takie 
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Już 10 dni minęło od owej niezapomnianej niedzieli 
a tu wciąż o niej pełno. Każda rozmowa telefoniczna, 
każde spotkanie na ulicy, przy stoliku kawiarnianym 
lub warsztacie pracy zaczyna się od słów:

— Był pan w niedzielę na manifestacji?
— Panie! to było wspaniałe! Już nie miałem zamiaru 

pójść. Chyba robiłbym sobie wyrzuty do końca życia. 
Ależ to się udało.

Tak, to się udało! To się udało ponad wszelkie ocze-
kiwania. Bo dopisało wszystko: organizacja, Polacy 
z Londynu i z prowincji, goście angielscy, delegacje 
narodów zza żelaznej kurtyny. W dodatku Pan Bóg dał 
pogodę, że trudno sobie wyobrazić lepszą.

* * *
Gdy formowano pochód wydawało się, że ilość 

uczestników nie będzie wielka. Marzono, aby było 
5 tysięcy. Jako ideał wyobrażano sobie 10 tysięcy osób. 
Co prawda tłumy stały na chodnikach i przyglądały się 
z zaciekawieniem tym, którzy próbują tworzyć szere-
gi i kolumny. Na tych „gapiów‘‘ nikt nie liczył. A jed-
nak gdy pochód ruszył — nie wytrzymali. Dołączyło 
się wszystko, tak wielkie bowiem wrażenie wywołały 
niekończące się szeregi manifestantów. Gdy czoło po-
chodu było przy Victorii — koniec jeszcze się zbierał 
pod Brompton Oratory a nawet na Exhibition Road, 
sięgając aż do „Ogniska“.

* * *
Jak się zrodziła myśl urządzenia pochodu?
Wiadomość o przyjeździe ,,Mr. B. and K.“ wy-

wołała — rzecz jasna — duże poruszenie w kołach 
polskich i angielskich. Natychmiast rodziły się najroz-
maitsze pomysły protestów, wydania ulotek, zebrań, 
żałobnej mszy św. itp. Do Sekretariatu Zarządu Zjed-
noczenia Polskiego zaczęły napływać liczne informacje 
i telefony, w których wysuwano sugestie i plany, mające 
zainteresować całą polską emigrację w Anglii.

rozmiary. Ilość biorących udział w pochodzie prze-
kroczyła wszelkie przewidywania a powaga wystą-
pienia wzbudziła ogólny podziw i szacunek gospo-
darzy.

Była to największa i najpoważniejsza manife-
stacja Polaków w W. Brytanii. Wzięli w niej rów-
nież udział licznie — pod własnymi sztandarami 
przedstawiciele wszystkich krajów dzielących los 
Polski.

W imieniu Zarządu Zjednoczenia Polskiego 
w W. Brytanii jako inicjatorów oraz Komitetu Or-

ganizacyjnego pragnę złożyć tą drogą wyrazy po-
dziękowania wszystkim organizacjom społecznym, 
duchowieństwu, polskiej prasie niepodległościowej, 
licznym delegacjom z poza Londynu i wszystkim 
osobom, które śpiesząc z pomocą przyczyniły się do 
tego, że manifestacja nasza odbiła się tak szerokim 
i pozytywnym echem w całym świecie“.

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1956, nr 18 z 5 maja, s. 4.

Na posiedzeniu Zarządu Zjednoczenia Polskiego 
w dniu 3 lutego sprawa wizyty została po raz pierwszy 
poruszona. Oto dosłowny wyciąg z protokołu:

„W związku z projektem przyjazdu do Londynu 
członków rządu sowieckiego Bułganina i Chrusz-
czowa — angielskie organizacje katolickie zbierają 
podpisy, by nie dopuścić i zaprotestować przeciwko 
ich przyjazdowi. Wyrażono opinię (przez członków 
Zarządu Zjednoczenia na tym zebraniu), aby orga-
nizacje polskie dołączyły się do tej akcji w ramach 
której projektuje się odprawienie mszy św. żałobnej 
za dusze pomordowanych oficerów polskich w Ka-
tyniu. W najbliższy czwartek (dnia 9 lutego) ma się 
odbyć konferencja z udziałem przedstawicieli orga-
nizacji społecznych dla bliższego omówienia zagad-
nienia.“

Istotnie dnia 9 lutego odbyła się pierwsza, wstęp-
na konferencja, a dnia 21 lutego konferencja szersza 
z udziałem następujących osób: Ciastuła, J. Garliński, 
P. Hęciak, M. Lang, red. Piestrzyński, M. Przedrzy-
mirski i dr Z. Stahl, na której zapadła decyzja urzą-
dzenia pochodu. Konferencji tej przewodniczył prezes 
Zarządu Zjednoczenia Polskiego St. Lis. Omawiano 
wtedy jeszcze projekt urządzenia zebrania manifesta-
cyjnego w Albert Hallu (co, jak wiadomo, nie wyszło 
z powodu nie oddania sali przez dyrekcję Albert Hallu). 
Odmowa ta miała swoją niewątpliwą zaletę: gdyby bo-
wiem odbyło się zebranie publiczne w Albert Hallu, 
najprawdopodobniej nie byłoby pochodu. W dodat-
ku efekt zebrania w Albert Hallu byłby niewątpliwie 
mniejszy. Formalnie na zebraniu tym reprezentowane 
były następujące organizacje: Zjednoczenie Polskie, 
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Stowarzysze-
nie Lotników Polskich, Związek Dziennikarzy R.P., 
Sekretariat Kół Oddziałowych, Koło b. Żołnierzy Armii 
Krajowej, Związek Inwalidów Wojennych, Polskie 
Stowarzyszenie b. Więźniów Politycznych, Harcerstwo 
i Związek Polskich Spadochroniarzy.
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O tych dwóch posiedzeniach poinformował prezes Lis 
Zarząd Zjednoczenia na posiedzeniu w dniu 2 marca.

Tym więc organizacjom przypada cały trud i honor 
zorganizowania pochodu.

* * *
Trzeba także podkreślić wielką rolę polskiej prasy 

codziennej i periodycznej, która z całą życzliwością 
umieszczała wszystkie informacje i komunikaty prze-
syłane przez Sekretariat Zjednoczenia Polskiego.

* * *
W czasie mszy św. celebrowanej przez ks. infułata 

B. Michalskiego, po prawej stronie ołtarza — jak do-
nosi komunikat EZN — zasiadł Opiekun Uchodźstwa 
Polskiego ks. arcybiskup Józef Gawlina, któremu 
towarzyszyło duchowieństwo polskie z ks. prałatem 
W. Staniszewskim, ks. kan. R. Gogolińskim i probosz-
czem parafii polskiej Brompton Oratory ks. mgr. K. So-
łowiejem na czele.

Chór im. F. Szopena (b. chór Wojska Polskiego) od-
śpiewał Gaude Mater i pieśni mszalne.

* * *
40 tysięcy uczestników manifestacji i ani jednego 

incydentu! Tym żywszym współczuciem przyjęta zo-
stała wiadomość o wypadku, jakiemu uległ 46-letni 
policjant Alfred Watson. Poślizgnął się koń i policjant 
zwalił się na bruk, kalecząc sobie poważnie głowę. 
Przewieziono go natychmiast do St. Stephans Hospital 
na Fulham Rd.

Ub. soboty złożyli mu harcerki i harcerze polscy 
wizytę, przynosząc duży kosz owoców. W niedzielę 
odwiedził go p. Bachórzewski z Londynu, obdarzając 
go również owocami.

* * *
W czasie gdy grupa AKowska i „Brytyjki — żony 

Polaków“ zbierali się do pochodu na bocznej uliczce 

Brompton Square — z okna szeroko otwartego roz-
legały się przez cały czas dźwięki muzyki chopinow-
skiej. Była „Etiuda rewolucyjna“ i mazurki Chopina. 
Słyszano także dźwięki „Warsaw Concerto“. Tak oto 
pewna rodzina angielska manifestowała swoje sympa-
tie dla Polaków.

* * *
Sensację budziła grupą Polaków z Oksfordu. Na 

czele szło 4 studentów polskich uniwersytetu oksfordz-
kiego w pełnych togach studenckich.

A przy tej okazji trzeba w ogóle podkreślić wielki 
udział młodzieży polskiej w manifestacji. Ta solidar-
ność młodego pokolenia ze starszymi, którzy przede 
wszystkim organizowali pochód — jest chyba jednym 
z najwartościowszych osiągnięć tej niezapomnianej 
niedzieli.

* * *
Żywe było zainteresowanie manifestacją ze strony 

narodów zza żelaznej kurtyny. Zaproszono je oficjal-
nie do współudziału dnia 16 kwietnia w czasie konfe-
rencji zorganizowanej dla prasy brytyjskiej, na której 
odczytane zostały (m.in. przez dra W. Czerwińskiego, 
kierownika Działu Informacji Egzekutywy Zjedno-
czenia Narodowego) memoriały, w których sformu-
łowano postulaty narodów środkowo i wschodnio-
-europejskich w związku z wizytą „Panów B i K“. 
W imieniu organizatorów pochodu zaproszenie zło-
żył Sekretarz Generalny Zjednoczenia Polskiego. 
Trzeba podkreślić, że współpraca wszystkich orga-
nizacji była niezwykle harmonijna i przyjacielska. 
Mimo krótkiego czasu na przygotowanie transparen-
tów itp. niektóre reprezentacje narodowe — zwłasz-
cza czechosłowacka i łotewska — potrafiły wystąpić 
efektownie.

* * *
W ciągu ub. tygodnia ukazywały się na ekranach 

kin londyńskich w ,,news‘ach“ liczne fragmenty z ma-
nifestacji. Pokazywano obraz Chrystusa, transparenty 
oraz popularną scenę: ojca maszerującego w szeregu 
i popychającego wózek z pociechą. Dodać także nale-
ży ,że tej samej niedzieli (22 kwietnia) mogliśmy oglą-
dać fragmenty pochodu w telewizji BBC. Pochód miał 
swoje własne „publicity“, bo nakręcali go operatorzy 
telewizyjni BBC, „Pathe News“, „Gaumont British 
News“, „British Movietone News“, „Universal News“, 
dwie firmy amerykańskie dla telewizji amerykańskiej 
i kanadyjskiej: Columbia Broadcasting System i Natio-
nal Broadcasting Corporation of America.

Nadto nagrywali na taśmy: sekcja polska BBC 
(R. Kiersnowski), Radio Wolna Europa (Z. Racięski), 
Radio Liberation (przedstawiciel przyleciał specjalnie 
z Nowego Jorku).

Narada policjantów londyńskich.
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* * *
Gdy pochód ruszył czoło „obstrzeliwało“ przez dłuż-

szy czas dziesiątki fotografów i filmowców: to z boku, 
to z przodu, to na klęczkach a nawet z pobliskich murów 
czy drzew. Gen. Anders co chwilę trzymał w ręku jakiś 
mikrofon i idąc powoli w szeregu nagrywał i dzielił się 
swymi pierwszymi wrażeniami lub odpowiadał na py-
tania rozgorączkowanych sprawozdawców radiowych 
i prasowych.

* * *
W piątek, dnia 27 kwietnia punktualnie o godz. 

12 w południe delegacja polska złożyła drugi wieniec 
u stóp pomnika Nieznanego Żołnierza w Londynie. Po-
przedni wieniec, złożony w czasie słynnej manifestacji 
przez gen. W. Andersa został — jak już donosiliśmy — 
skradziony przez nieznanych sprawców.

Gdy Big-Ben wydzwaniał nad Londynem godz. 12 
delegacja polska złożona z około 30 osób przeszła pod 
pomnik, gdzie z rąk tych samych harcerzy polskich, 
którzy nieśli wieniec w niedzielę, członek Rady Trzech 
amb. E. Raczyński — odebrał wieniec i złożył go u stóp 
pomnika.

W tej ceremonii wzięli udział członkowie Egzeku-
tywy Zjednoczenia Narodowego: prezes A. Ciołkosz, 
dr J. Starzewski, gen. T. Bór-Komorowski i dr W. Czer-
wiński oraz prezes Zarządu Głównego SPK S. Sobo-
niewski, prezes Zjednoczenia Polskiego St. Lis i przed-
stawiciele narodów środkowej i wschodniej Europy.

Do wieńca przypięte były — jak poprzednio — liczne 
szarfy narodów zza żelaznej kurtyny.

W czasie składania wieńca policja zamknęła na kilka 
minut ruch na Whitehallu.

* * *
Obydwa wieńce wykonała kwiaciarnia na przeciw-

ko kościoła Brompton Oratory. Gdy odbieraliśmy dru-
gi wieniec, kierownik kwiaciarni zapytał:

„Czy mam na wszelki wypadek przygotować trzeci?

* * *
U stóp pomnika złożono — po skradzeniu wień-

ca, — liczne bukiety kwiatów. Do bukietów przypięte 
były kartki na których znalazłem następujące słowa:

„To Poland in humble memory of gallant Poles 
who died for their country and ours.“

„A replacement of the Polish wreath regretably 
stolen.“ Mrs Dore Nurse.

„In affectionate ever lasting memory of our Pol-
ish loved ones who suffered and died that we might 
live“.

„Gen. Anders złożył w tym miejscu wieniec, który 
ukradł nieznany złodziej. Wieniec był złożony w imię 
wolności Polski, która w tej chwili cierpi przez prze-
śladowców. My, Anglicy, cieszymy się pełną wolno-
ścią. Rozumiejąc jej wartość — pomóżmy Polakom 
w jej odzyskaniu.“

* * *
Zamknijmy powyższe „migawki cytatem z wielkie-

go dziennika konserwatywnego „The Daily Telegraph“ 
z dnia 27 kwietnia br.:

„Trzeba z uznaniem podkreślić zasługę wszyst-
kich uczestników (pochodu), że nie zdarzył się ani 
jeden nieprzyjemny incydent. Niezliczone rzesze lu-
dzi mieszkających w W. Brytanii mają pełne prawo 
uważać gości za symbol tyranii, która nie zna wy-
rzutów sumienia. Pościągliwość i opanowanie tych 
ludzi były godne uznania.“

Paweł Hęciak

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1956, nr 18 z 5 maja, s. 4-5.

stwierdza gen. Anders wobec prasy międzynarodowej

W tym roku 1956, podczas wiosennych miesię-
cy, kiedy w okresie od początku kwietnia do połowy 
maja przypada szesnasta rocznica zbrodni katyńskiej, 
dodatkowe okoliczności nadały jej nową aktualność. 
Złożyły się na to nie tylko wizyta Bułganina i Chrusz-
czowa w Anglii, lecz również inne ważne fakty, na któ-
re wskazał gen. W. Anders w przemówieniu do przed-
stawicieli międzynarodowej prasy z okazji prasowej 
premiery angielskiej wersji filmu Stow. B. Sowieckich 

Więźniów Politycznych „The graves of Katyn“ wy-
świetlonego 23 bm. w Instytucie Hist. Gen. Sikorskiego.

Na wstępie swojego oświadczenia gen. Anders przy-
pomniał, że już raz zwracał się do prasy w sprawie 
Katynia w r. 1950, w dziesiątą rocznicę zbrodni, kie-
dy wystąpił po raz pierwszy z oskarżeniem Sowietów 
o jej popełnienie. W roku następnym przyszło powo-
łanie przez Kongres Stanów Zjednoczonych Specjal-
nej Komisji do zbadania tej sprawy, prace jej w ciągu 



	 „Orzeł	Biały.	Polska	Walcząca	o	Wolność”	

511

r. 1952 i potem raport ustalający sowiecką odpowie-
dzialność za zbrodnię i zalecający imieniem Kongresu 
skierowanie przez prez. Eisenhowera sprawy do Zgro-
madzenia Narodów Zjednoczonych, celem osądzenia 
przez nowy Trybunał Międzynarodowy.

NOWE OKOLICZNOŚCI...
Dalej gen. Anders przeszedł do wspomnianych oko-

liczności:
„W ostatnich tygodniach i zapewne nie bez 

związku z obecną wizytą sowiecką w Londynie mó-
wił — zaszły niektóre fakty, które sprawę Katynia 
wprowadzają ponownie na forum opinii międzyna-
rodowej. Te fakty są następujące:

16 marca rozeszły się w świecie zachodnim, rewe-
lacyjne wiadomości o oskarżeniach, skierowanych 
przez dzisiejszych władców Kremla przeciw Stalino-
wi. Zmarłemu dyktatorowi zarzucić miał jego dawny 
podwładny i wykonawca Chruszczow szereg zbrod-
ni, które nam Polakom i światu zachodniemu były od 
dawna znane, ale którym Moskwa przeczyła, a wielu 
na zachodzie miało co do nich wątpliwości.

W mowie na kongresie partyjnym w Moskwie 
Chruszczów miał powiedzieć, że Stalin zdziesiątko-
wał podczas czystek Partię Komunistyczną, zwłasz-
cza w latach 1936-8. Pięć tysięcy oficerów armii 
czerwonej wymordowano wtedy w krwawej rzezi, 
która nastąpiła po tajnym procesie marsz. Tucha-
czewskiego.

Drugi fakt to wiadomość, podana w ostatnich 
dniach przez najpoważniejszą prasę zachod-
nią, jako telegram z Warszawy. Przytaczam ją za 
dziennikiem „The Times“ z 17 kwietnia: „Depesze 
z Warszawy donoszą, że p. Chruszczow zapowie-
dział powołanie przez rząd sowiecki nowej komisji 
dla zbadania sprawy mordu katyńskiego.“

...I ICH ZNACZENIE
Oba te fakty mają istotne znaczenie dla sprawy 

Katynia i naszej polskiej akcji o doprowadzenie do 
nowego sądu międzynarodowego nad mordercami.

Po pierwsze przyznanie przez samą Moskwę 
i najbliższych współpracowników Stalina, że popeł-
nił wiele zbrodni, łącznie z wymordowaniem kilku 
tysięcy oficerów Armii Czerwonej w latach 1936-8, 
co wzmacnia automatycznie oskarżenie Rządu So-
wieckiego o rzezi oficerów i innych jeńców polskich 
na wiosnę r. 1940, czyli o zbrodnię katyńską. Jeśli 
bowiem rząd sowiecki kazał wymordować tysiące 
własnych oficerów, tym bardziej jest prawdopodob-
ne, że w kilka lat później dopuścił się w Katyniu 
masowej rzezi oficerów polskich i innych jeńców.

Po wtóre, jeśli okazało by się prawdą, a nie jesz-
cze jednym chwytem propagandowym, że Kreml 
zamierza obecnie znów we własnym zakresie za-

rządzać śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej, 
o którą jest posądzony, to wypada najenergiczniej 
zaprotestować. Była by to jeszcze jedna komedia 
sprawiedliwości. Nowy sąd nad mordercami z Ka-
tynia nie może się składać z podejrzanych o tę 
zbrodnię. Musi to być Trybunał Międzynarodowy 
Org. Narodów Zjedn. zgodnie z wnioskiem Amery-
kańskiej Komisji Kongresowej z r. 1952.

Ten postulat wysuwamy ponownie ze strony 
polskiej i o jego poparcie ze strony prasy, w imię 
ogólnych uznanych zasad sprawiedliwości, bardzo 
Panów proszę.

KILKA SŁÓW O NIEŚCISŁOŚCIACH
Na koniec, zanim przystąpimy do wyświetlenia 

filmu, kilka słów na temat pewnych, rozpowszech-
nionych nieścisłości, dotyczących stanu faktycznego 
— zresztą dość skomplikowanego — zbrodni ka-
tyńskiej. Chodzi mi tu o nieścisłości odnośnie liczby 
ofiar masowego mordu.

Propaganda niemiecka, po odkryciu grobów 
w lesie katyńskim w 1943, podawała cyfry ofiar na 
10 — 12 tysięcy. Sowiety liczbę tę podjęły, precyzu-
jąc ją na 11 tysięcy, co następnie znalazło się w akcie 
oskarżenia procesu norymberskiego i powtarza się 
czasem omyłkowo, nawet w prasie polskiej.

W rzeczywistości w grobach lasu katyńskiego 
— od którego pochodzi określenie całości sprawy 
— odnaleziono zwłoki ponad czterech tysięcy ofiar. 
Ponadto jednak w analogicznych okolicznościach 
jak odnalezieni następnie w Katyniu, zaginęli rów-
nież od wiosny 1940 w rękach sowieckich inni pol-
scy jeńcy, przeważnie oficerowie w liczbie powyżej 
dziesięciu tysięcy. Z tego wynika, że ogólna cyfra 
zaginionych przekracza napewno 14,500.“

Rok wyborów Prezydenta w Stanach Zjednoczo-
nych aktualizuje zawsze ważne sprawy polityczne, 
zapomniane czy pominięte w kończącym się cztero-
leciu władzy. Należy wyrazić nadzieję, że wprowadzi 
on w najbliższych miesiącach, a zwłaszcza podczas 
jesiennej kampanii wyborczej, na porządek zaintereso-
wań amerykańskiej opinii publicznej również i sprawę 
Katynia. Żądanie o sprawiedliwość i karę na morder-
ców rozlegnie się znowu w krajach świata wolnego.

(s)

„Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność” 1956, nr 19 z 1 maja, s. 2.

1956









1945	 „Polska	Walcząca.	Żołnierz	Polski	na	Obczyźnie”	

515

PROCES W NORYMBERDZE
Na pierwsze miejsce w zainteresowaniach prasy wysu-
nął się w ostatnim tygodniu proces norymberski. Czy 
jednak szeroki ogół również się nim pasjonuje? Można 
w to wątpić. Szary człowiek wyczuwa doskonale, że jest 
coś niepoważnego w tym procesie.

Zaczęło się od aktu oskarżenia, który zakrawał na 
jakieś szyderstwo. Sposób w jaki ustosunkował się on do 
cierpień narodu polskiego był wręcz bezprzykładnym 
skandalem, który podważał cały autorytet trybunału 
i aktu oskarżenia. Polityka zmierzająca do zagłady na-
rodu polskiego nie znalazła w akcie oskarżenia żadnego 
wyrazu. Akt ten wymienia, ile butelek szampana wy-
wieziono z Francji, ale nie znajduje miejsca dla najpo-
tworniejszych zbrodni dokonanych na Polakach. Oko-
liczność, że jedyną zbrodnią konkretnie wymienioną 
jest... zbrodnia katyńska, jeszcze bardziej uwypukla to 
zakłamanie aktu oskarżenia.

Pośmiertne obdarzenie obywatelstwem sowieckim 
polskich ofiar morderstw dokonanych we Lwowie i gdzie 
indziej na ziemiach wschodnich jest dalszym pohańbie-
niem tego dokumentu. Słusznie stwierdza The Tablet że 
to „szyderstwo może być wytłumaczone jedynie w ten 
sposób, że w umysłach wielkich mocarstw Polska jest 
skazana na zapomnienie”. Niestety co dzień mamy nowe 
dowody tej konspiracji milczenia, której Polska pada 
ofiarą.

JAKI CEL?
Jaki jest cel procesu norymberskiego? Udowodnienie 

winy i wydanie wyroku na zbrodniarzy niemieckich? 
Żaden wyrok i żadna kara nie mogą wymierzyć spra-
wiedliwości za zbrodnie tak potworne. Czymże będzie 
kara śmierci dla ludzi, którzy miliony posłali na śmierć 
lub skazali na straszliwie tortury i męczarnie?

W zorganizowanym społeczeństwie sąd jest po to, by 
wyłączać niebezpieczne dla tego społeczeństwa jednost-
ki oraz aby odstraszyć innych od popełnienia zbrodni 
przez wykazanie, że czeka za to surowa kara. W zor-
ganizowanej społeczności międzynarodowej trybunał 

powinien mieć przede wszystkim ten drugi moment 
na względzie. Nie jest rzeczą istotną wyeliminowanie 
zbrodniczych jednostek, gdyż zawsze znajdą się inne 
gotowe do popełnienia podobnych zbrodni międzyna-
rodowych, lecz odstraszenie od polityki agresji.

Proces norymberski byłby wydarzeniem historycz-
nym, jeśliby oznaczał Początek nowej ery, w której 
wszelka napaść jest karana. Czy jednak ten proces roz-
poczyna erę panowania prawa w stosunkach międzyna-
rodowych ? Czy można powiedzieć, że odtąd napastnik 
podlega karze? Niestety, jesteśmy od tego wciąż dalecy. 
Tymczasem tylko wtedy jest się pociągniętym do odpo-
wiedzialności za zbrodnie przeciw pokojowi i przeciw 
prawu, za łamanie zobowiązań i napadanie na sąsiadów, 
jeżeli się wojnę przegrało. Jeżeli się należy do zwycięz-
ców, to choćby się popełniło podobne wykroczenia prze-
ciw prawu zasiada się nie na ławie oskarżonych, lecz 
wśród oskarżycieli i sądzących.

Świat doskonale zdaje sobie z tego sprawę. I dlatego 
nie traktuje na serio procesu, w którym wśród oskar-
życieli wytykających Niemcom łamanie traktatów, wy-
prowadzenie ustroju totalnego, walkę z religią, napa-
ści na sąsiadów, deportacje, łupienie podbitych krajów, 
wywożenie urządzeń przemysłowych, itd. jest również 
— prokurator sowiecki.

Nie można się więc spodziewać, by proces ten odstra-
szył przyszłych napastników. Może najwyżej zachęcić 
ich do tego, by jeszcze lepiej upewnić się, że wygrają 
wojnę, którą rozpoczną.

Można zresztą i tak być pewnym, że przyszły napast-
nik spróbuje za pomocą ataku atomowego całkowicie 
zniszczyć żywe siły przeciwników od razu w pierw-
szych godzinach wojny. Bomba atomowa zapewniła 
decydującą przewagę atakowi w stosunku do obrony.

Londyn, 24 listopada 1945

ALEKSANDER BORAY

„Polska Walcząca” 1945, nr 47 z 1 grudnia. s. 2. 

O morderstwie kilkunastu tysięcy oficerów polskich, 
którzy byli jeńcami wojennymi w Związku Sowiec-
kim, powinno się mówić i pisać dopóty, dopóki zbrod-
niarze nie będą imiennie ustaleni, osądzeni i ukarani. 
Jest to obowiązek nas, Polaków, wobec cieniów tych 
niewinnie straconych ofiar, wobec ich rodzin, wobec 

Narodu Polskiego, wobec historii. Nie o zemstę chodzi, 
lecz o wymiar sprawiedliwości.

To też dobrze się stało, iż ukazała się praca pt. „Zbrod-
nia katyńska w świetle dokumentów” (Gryf, Londyn 
1948) i że zapowiedziano ukazanie się oficjalnego spra-
wozdania w tej sprawie, opracowanego przez Komisję 
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pod kierunkiem Komitetu w składzie trzech ministrów.
Tu pragnąłbym co do już wydanej wymienionej pracy 

wypowiedzieć parę uwag i dorzucić kilka szczegółów.
Tak obszerna praca (str. XV plus 384 i ilustracje) wiele 

zyskałaby, gdyby ją zaopatrzono w skorowidze nazwisk 
i wykaz bibliograficzny.

SPROSTOWANIA
Kozielsk stał się obozem oficerskim nie od końca 

listopada 1939 (str. 21), lecz od początku tego miesią-
ca. Partia przeszło tysiąca oficerów polskich, jeńców 
wojennych, wysłanych z paru obozów w pobliżu stacji 
kolejowej Tiotkino, rejonu Putiwlskiego, obwodu, Sum-
skiego, przybyła do Kozielska w dniu 2 listopada 1939 
r. Stwierdzam tę datę jako jeden z jeńców, przybyłych 
w tym dniu do Kozielska.

O ks. Ziółkowskim, jedynym kapłanie nie wywiezio-
nym z Kozielska wraz z innymi księżmi do Ostaszkowa 
i następnie zamordowanym w Katyniu, powiedziano, iż 
przy wywożeniu pozostałych księży prawdopodobnie 
o nim zapomniano, a „możliwe też, że władze sowiec-
kie nie wiedziały jeszcze wówczas, iż jest on księdzem. 
W swoim mundurze majora mógł być łatwo wzięty za 
zawodowego oficera” [str. 32].

To ostatnie przypuszczenie nie jest uzasadnione. Z ks. 
Ziółkowskim byłem w obozie putiwlskim przed wyjaz-
dem do Kozielska w jednej celi i sypialiśmy na podłodze 
obok siebie. Ks. Z. nosił mundur wojskowy duchownego, 
tj. surdut, a nie „frencz”. Pierwotnie podał się za nauczy-
ciela, lecz miał wątpliwości, czy postąpił dobrze, zata-
jając swój stan duchowny. Pytał mnie o zdanie. Powie-
działem mu, że ze względów zasadniczych nie powinien 
ukrywać swego stanu, poza tym zaś bolszewicy mogą 
dowiedzieć się o tym z uwagi na krój jego munduru 
i wobec wykonywania przezeń obowiązków kapłańskich 
jako spowiednika. Wprawdzie czynił to konspiracyjnie, 
ale bolszewicy mieli swoich szpiegów. Ks. Z. przyznał 
mi rację i wkrótce złożył władzy obozowej odpowied-
nie oświadczenie. Powiadomił mnie o tym, mówiąc, że 
moralnie czuje się odtąd lepiej. Byl to człowiek zacny, 
kapłan z prawdziwego powołania. Mawiał, że po wojnie 
i po powrocie do Kraju wstąpi do klasztoru.

UZUPEŁNIENIA
Wspomniałem, że księży z Kozielska wywieziono do 

Ostaszkowa. Dowiedziałem się o tym dopiero w r. 1945 
w Nairobi (Afryka Wschodnia) od komendanta woje-
wódzkiego P.P. dra Torwińskiego, który był więziony 
w Ostaszkowie i dostał się stamtąd do Griazowca, skąd 
go zwolniono na podstawie „amnestii”. Dr. Torwiński 
mówił mi, że do Ostaszkowa przybyli z Kozielska ks. 
Wojtyniak, kanclerz kurii biskupiej, ppłk. ks. dr. No-
wak, senior wyznania ewangielicko-augsburskiego płk. 
Paszko i inni.

Wśród 14 jeńców wywiezionych razem ze mną z Ko-
zielska w dniu 8 marca 1940 r. oprócz wymienionych 
w cyt. pracy (str. 61) był nadto inż. Julian, syn Ewary-

sta, Wąsowski, naczelnik wydziału robót publicznych 
w urzędzie wojewódzkim w Łucku, kuzyn, jak mi mó-
wił w celi więzienia w Smoleńsku, płk. Walerego Sław-
ka, i Leopold, syn Karola, Lichnowski. Kapitan w st. 
sp. Wąsowski (cywilny) został w Smoleńsku, a mnie 
z Lichnowskim wywieziono do więzienia w Kijowie. 
O losie obu tych osób nic nie wiem.

KILKA PYTAŃ
W cytowanej pracy przytoczono wiele argumentów, 

przemawiających za winą władz sowieckich w sprawie 
mordu w Katyniu. Chciałbym tu wyszczególnić jeszcze 
parę zagadnień, które, o ile wiem, nie zostały dotąd 
naświetlone, aczkolwiek należało to uczynić.

W nocie z 27 kwietnia 1942 r. do ambasadorów i po-
słów wszystkich krajów, z którymi ZSRR utrzymywał 
wówczas stosunki dyplomatyczne, komisarz ludowy 
spraw zagranicznych W. Mołotow skarżył się między 
innymi na wytrzebienie sowieckich jeńców wojennych 
przez Niemców. W nocie owej oświadczono, iż rząd 
sowiecki

„nadal dochowuje zobowiązań wziętych na siebie 
przez Związek Sowiecki w sprawie reżimu jeńców 
wojennych według konwencji haskiej z 1907”,

i że Niemcy gwałtem zesłali do Niemiec spokojnych 
mieszkańców sowieckich, nieprawdziwie zapisanych 
jako jeńcy wojenni.

Według art. 6 czwartej konwencji haskiej z 18.10.1907 
(tzw. „kodeks praw i zwyczajów wojny na lądzie”) 
państwo, pod którego władzą jeńcy się znajdują, jest 
uprawnione używać jeńców jako robotników z wyjąt-
kiem oficerów.

Dlaczego więc władze sowieckie trzymały w obo-
zie w Kozielsku i traktowały jako jeńców wojennych 
kilkudziesięciu cywilnych sądowników polskich z pre-
zesem Sądu Najwyższego i zarazem przewodniczącym 
Komisji Kodyfikacyjnej R.P. Bolesławem Pohoreckim 
na czele?

Dlaczego po tak zwanej „amnestii” z sierpnia 1941 r. 
władze sowieckie ze Stalinem na czele do końca 1941 
(i później) kłamliwie zapewniały władze polskie 
(gen. Sikorskiego, amb. Kota, gen. Andersa i in.), że 
wszyscy  Polacy, jeńcy wojenni są zwolnieni z obozów, 
gdy w istocie jedni jeńcy już nie żyli, a inni byli w dal-
szym ciągu więzieni? Do nich sam należałem i zostałem 
zwolniony dopiero 8 marca 1942 po złożeniu w czasie 
od września 1941 do stycznia 1942 r. dwunastu skarg 
na bezprawne przetrzymywanie mnie, skarg, z których 
na żadną nie dostałem odpowiedzi.

Dlaczego wiosną 1940 r. władze sowieckie wywiozły 
polskich oficerów jeńców wojennych w okolice Smo-
leńska i tam, jak to wynika z komunikatu sowieckiego 
w sprawie zbrodni katyńskiej używały ich wbrew cy-
towanemu przepisowi konwencji haskiej, do robót przy 
budowie i naprawie szos? Czy do tych robót używano 
i oficerów starszych jak np. 70-letniego gen. Bohaty-
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rewicza, którego zwłoki znaleziono i zidentyfikowano 
w lesie katyńskim?

Jakie istniały podstawy faktyczne do twierdzenia przez 
radio moskiewskie w komunikacie w dniu 15 kwietnia 
1943 r. że zamordowanych w Katyniu polskich ofice-
rów Niemcy przed zamordowaniem używali do robót 
w rejonie Katynia, gdy według oświadczenia oficerów 
polskich, zwolnionych przez wojska sprzymierzone z nie-
woli niemieckiej, Niemcy nie używali do robót jeńców 
wojennych-oficerów, stosując się do postanowień kon-
wencji haskiej w r. 1907?

Dlaczego mimo wyroku w Norymberdze, który nie 
uznał niemieckich zbrodniarzy wojennych winnymi 
mordu katyńskiego, sprawa tego mordu leży odłogiem?

Obojętność świata wobec owego mordu gwałci zasa-
dy chrześcijaństwa, prawa, moralności, kultury.

STANISŁAW LUBODZIECKI

„Polska Walcząca” 1948, nr 27 z 3 lipca. s. 4.

SIĘGAJĄC DO POCZĄTKU…
Po kampanii wrześniowej 1939 do niewoli sowiec-

kiej dostało się przeszło 180.000 wojskowych polskich, 
w tym około 10.000 oficerów, których rozmieszczono 
głównie w trzech obozach : w Kozielsku około 4.500 
oficerów, w Starobielsku około 4.000 i w Ostaszkowie 
około 400.

Tryb trzymania tych oficerów i obchodzenia się z nimi 
w obozach pod wielu względami nie odpowiadał posta-
nowieniom konwencji haskiej z roku 1907 o jeńcach 
wojennych, przyjętej także przez Związek Sowiecki. 
Jeńców wojennych traktowano raczej jako więźniów 
politycznych. W czasie od listopada 1939 do kwietnia 
1940 z wymienionych trzech obozów stopniowo wy-
wieziono kilkudziesięciu jeńców-oficerów do różnych 
więzień. W ciągu kwietnia i maja 1940 r. wywieziono 
z tych obozów resztę oficerów partiami po 60-300 osób.

Po zawarciu polsko-sowieckiego układu z 30 lipca 
1941 r. i ogłoszeniu tzw. amnestii dla obywateli pol-
skich z 13 sierpnia tegoż roku, do tworzących się na 
terytorium Związku Sowieckiego Polskich Sił Zbroj-
nych zgłosiło się niezmiernie mało oficerów spośród 
wziętych do niewoli sowieckiej. Ustalono, że ocalało 
około 400 jeńców-oficerów tj. około 4 procent. Co do 
reszty wszelkie ślady zaginęły i nikt absolutnie z ich 

Od 1 września 1939 r. Naród Polski zaznał wielu potwornych krzywd. Do najpotworniejszych należy zbrodnia 
katyńska. Zebrała się już obfita literatura o tej zbrodni, a mimo to zdarza się niekiedy nawet wśród Polaków, 
często zaś wśród Anglików, iż na wzmiankę o Katyniu pada pytanie: — A co to jest Katyń, co tam się stało?
Powinniśmy umieć to wytłumaczyć, a więc sami być dostatecznie poinformowani co do zbrodni katyńskiej. 
Spróbuję dać taką informacje, która moim zdaniem, nie powinna zwalniać od czytania publikacji o Katyniu, 
lecz raczej zachęcić do studiów w tym zakresie.

krewnych i znajomych nie otrzymał od nich wiadomości 
czy innego znaku życia z czasu po wywiezieniu jeńców 
w kwietniu i maju 1940 roku z owych trzech obozów.

DAREMNE POSZUKIWANIA
Władze polskie podjęły liczne i powtarzające się 

starania w celu wydobycia z niewoli jeńców-oficerów. 
Władze sowieckie nie dawały żadnych konkretnych 
odpowiedzi poza twierdzeniem, że wszystkich jeńców 
polskich z obozów zwolniono.

Było to kłamstwo.
Kilkanaście tysięcy jeńców oficerów zaginęło. Za-

ginęło w Związku Sowieckim, gdzie każdy jeniec był 
wielokrotnie ewidencjonowany, fotografowany, dakty-
loskopowany, opisywany, gdzie co do każdego jeńca 
istniały pliki akt zarówno we właściwym obozie, jak 
i w centrali obozów w Moskwie.

Taki stan rzeczy, to jest brak wiadomości o losie jeń-
ców trwał do 12 kwietnia 1943 r., kiedy Niemcy ogłosili 
ujawnienie w lesie katyńskim pod Smoleńskiem olbrzy-
mich mogił z trupami oficerów polskich, z których każ-
dy był zastrzelony kulą wymierzoną w tył głowy. Rząd 
Polski polecił swemu przedstawicielowi w Szwajcarii 
zwrócić się do Międz. Czerwonego Krzyża z prośbą 
o wysłanie delegacji dla zbadania na miejscu istotnego 
stanu rzeczy. Rząd sowiecki obraził się na Rząd Polski 
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i oświadczył, że zbrodnię na oficerach polskich popeł-
niły władze niemieckie i — zerwał stosunki z Rządem 
Polskim (deklaracja Mołotowa z 26 kwietnia).

KTO POPEŁNIŁ ZBRODNIĘ?
Kto popełnił potworną zbrodnie katyńską? Niemcy 

czy Rosjanie?
Dwie komisje sądowo-lekarskie przeprowadziły ba-

dania zawartości mogił katyńskich.
W komisji niemieckiej pracowało 12 lekarzy rzeczo-

znawców, w ich liczbie znani specjaliści z Belgii, Buł-
garii, Danii, Finlandii, Kroacji, Włoch, Holandii, Czech, 
Rumunii, Szwajcarii, Słowacji i Węgier. Z orzeczenia tej 
komisji wynika, że mordu dokonano w roku 1940, gdy 
las katyński nie był jeszcze okupowany przez Niemców, 
a więc sprawcami byli Rosjanie.

Komisja sowiecka składała się wyłącznie z obywateli 
sowieckich. Orzekli oni, że zbrodni dokonano w roku 
1941 już po zajęciu Katynia przez Niemców.

A zatem albo Niemcy, albo Rosjanie są sprawcami 
niesłychanej w dziejach narodów cywilizowanych ma-
sakry jeńców wojennych.

Istnieje mnóstwo argumentów całkowicie przeko-
nywających, że mord katyński był dziełem sowieckim. 
Przytoczę niektóre z tych argumentów.

PO PIERWSZE, PO DRUGIE…
Niemcy trzymali w niewoli wielką ilość oficerów 

polskich, oficerów przeważnie liniowych, w tym kilka 
dziesiątków generałów. Niemcy ich nie pomordowali, 
większość tych oficerów przetrwała przeszło sześciolet-
nią niewolę i doczekała się uwolnienia przez zwycięskie 
wojska sprzymierzone. Dlaczego mieliby Niemcy za-
mordować jeńców oficerów polskich z Kozielska, Sta-
robielska i Ostaszkowa?

Od czasu tzw. amnestii z 13 sierpnia 1941 i do czasu 
ujawnienia w kwietniu 1943 zbrodni katyńskiej, a przeto 
w ciągu roku i ośmiu miesięcy, najwyższe władze so-
wieckie (Stalin, Mołotow, Wyszyński i in.) niezgodnie 
z prawdą zapewniały władze polskie (gen. Sikorski, gen. 
Anders, amb. Kot i in.), że wszyscy polscy jeńcy wojenni 
są zwolnieni z obozów. To kłamstwo było potrzebne 
sprawcom zbrodni przed jej wykryciem.

Równocześnie władze sowieckie nie podawały wła-
dzom polskim miejsca pobytu „zwolnionych” z obozów 
jeńców-oficerów. Władze sowieckie, mimo wielokrot-
nych prób władz polskich, odmówiły udzielenia im list 
polskich jeńców wojennych oficerów. Trzeba było utrud-
nić ich poszukiwanie.

Według danych sowieckich, ogłoszonych dopiero po 
wykryciu zbrodni katyńskiej wiosną 1943 roku, ofice-
rów polskich wywieziono z obozów jeńców wojennych 
w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie w okolice Smo-
leńska na roboty. Ale władze sowieckie nie wyjaśni-
ły, jakie to były roboty, gdzie były prowadzone i jak 
używano do nich polskich oficerów, jak pogodzono to 
z przepisem konwencji haskiej w przedmiocie zakazu 

używania oficerów do pracy. Mołotow w nocie swej 
z 27 kwietnia 1942 r., zawierającej skargi przeciwko 
Niemcom, stwierdził, że Rosja przestrzega przepisów 
tej konwencji. Władze sowieckie nie podały także, czy 
do owych robót używano również oficerów w starszym 
wieku, jak np. przeszło 70-letniego generała Bohaty-
rewicza, którego zwłoki znaleziono i zidentyfikowano 
w lesie katyńskim.

Władze sowieckie mogłyby tylko zakomunikować 
całą treść sowieckich akt, dotyczących omawianych ofi-
cerów za czas od kwietnia 1940 roku do sierpnia 1944, 
lecz tego nie uczyniły.

Gdyby jeńcy-oficerowie nie byli zamordowani w kwiet-
niu-maju 1940 r. lecz dopiero w sierpniu-wrześniu 1941 r, 
to dlaczego nikt nie otrzymał od nich lub o nich wiado-
mości w tym ponadrocznym okresie czasu. Gdyby jeń-
cy wojenni, oficerowie, pracowali w rejonie Smoleńska 
i zostali zagarnięci przez Niemców po wycofaniu się 
stamtąd Rosjan, to niewątpliwie przynajmniej w okresie 
czasu do odejścia Rosjan i do przyjścia Niemców nie-
jeden z wielotysięcznej masy oficerów zdołałby zbiec, 
następnie ujawnić swe istnienie. To się nie stało, bo ofi-
cerowie już przeszło rok nie żyli.

KATYŃ — ZBRODNIĄ SOWIECKĄ
W akcie oskarżenia przeciwko czołowym zbrodnia-

rzom wojennym niemieckim w podrozdziale C, obejmu-
jącym złe traktowanie jeńców wojennych, wymienio-
no m. in. zabicie we wrześniu 1941 r. 11 tys. oficerów 
polskich w lesie katyńskim, koło Smoleńska. Wyrok 
trybunał a w Norymberdze, którym skazano Goeringa 
i tow., całkowicie pominął ten zarzut. Sąd, w którym 
zasiadał również przedstawiciel władz sowieckich, nie 
odważył się uniewinnić zbrodniarzy wojennych z tego 
jednego zarzutu, co zresztą niewiele by im pomogło.

Ale tenże sąd nie mógł owych zbrodniarzy uznać 
za winnych niepopełnionych zbrodni. Z takiego sta-
nu rzeczy dotąd nie wyciągnięto konsekwencji. Racje 
polityczne sparaliżowały wymagania sprawiedliwości 
i słuszności.

To jest tylko garstka argumentów. Jest ich wiele, wie-
le więcej. A wszystkie z żelazną wprost logiką prowadzą 
do jedynego wniosku, iż krew ofiar Katynia przelały 
ręce sowieckie.

STANISŁAW LUBODZIECKI

„Polska Walcząca” 1948, nr 32 z 7 sierpnia. s. 1.
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Juliusz Epstein twierdzi, że od przeszło roku zajmuje 
się badaniem wszelkich dostępnych relacji w sprawie 
Katynia. M.in. zwrócił się on do kilku członków komisji, 
która w kwietniu 1943 badała groby katyńskie, z zapy-
taniami: Czy rząd niemiecki wywierał na pana jaki-
kolwiek nacisk przed lub podczas badań? Czy podziela 
pan nadal poglądy, wyrażone w smoleńskim protokóle 
30 kwietnia 1943? Czy jest pan gotów złożyć zeznania 
przed komisją amerykańskiego Kongresu lub jakąkol-
wiek inną amerykańską komisją, badającą sprawę ka-
tyńskiego mordu masowego?

28.6.1948 odpisał dr Helge Tramsen, duński członek 
ówczesnej komisji, że chętnie złoży zeznania przed ko-
misją amerykańskiego Kongresu. Zeznania te zawiera-
łyby zupełnie nieznane szczegóły, potwierdzone przez 
ludzi, z którymi zetknął się podczas jednorocznego 
pobytu w niemieckim obozie koncentracyjnym.

W drugim liście z 30.9.1918 dr Tramsen pisze: „Mam 
nadzieję, że amerykańska komisja śledcza, złożona z wy-
bitnych uczonych i wyposażona w mandat całej ludzkości, 
bez reszty wyświetli masowy straszliwy mord na bez-
bronnych jeńcach. Komisja ta powinna pracować w ści-
słym związku z amerykańskim Kongresem, a w pracy tej 
nie powinny przeszkadzać żadne względy dyplomatycz-
ne. Wynik dochodzeń otworzy niewątpliwie oczy wielu 
ludziom, wciąż jeszcze zaślepionym skutkiem pewnych 
poglądów politycznych. Chętnie pojadę do USA i zeznam 
wszystko, co wiem o Katyniu, a przede wszystkim o hi-
storycznej genezie zbrodni, także o rokowaniach rosyj-
sko-niemieckich w r. 1940, odnoszących się do oficerów 
polskich zamordowanych w Katyniu”.

16.7.1948 odpisał prof. V. M. Palmieri z uniwersytetu 
w Neapolu, że rząd niemiecki nie wywierał na komi-
sję żadnego nacisku, że on sam w niczym nie zmienił 
poglądów, wyrażonych w protokóle, i że chętnie stanie 
przed komisją rzeczoznawców.

To samo odpisał 28.6.1948 trzeci członek komisji 
prof. F. Naville z Genewy. Ponadto oświadczył on: „Pra-
gnąłbym zwrócić uwagę Pana na dossier, zdeponowane 
w Szwecji i stwierdzające nie tylko winę rosyjską, lecz 
przytaczające również nazwiska ośmiu rosyjskich puł-
kowników NKWD, którzy zorganizowali masakrę. Nie 
znam tego dossier, ale wiem, że w ostatnim roku znaj-
dowało się u pewnego polskiego prawnika w Szwecji, 
który studiował sprawę katyńską”.

P. Epstein pisze dalej: „Poszedłem za tym śladem 
i wreszcie ustaliłem, że adwokat polski, wymieniony 

w liście prof. Naville, nie jest identyczny z prawnikiem 
polskim, który na polecenie polskiego rządu marionet-
kowego badał sprawę Katynia. Adwokat polski, nazwij-
my go pan X., zdeponował w Sztokholmie notatki swego 
zamordowanego przyjaciela, Romana Martini, polskie-
go prawnika z Krakowa, który miał zbadać sprawę ka-
tyńską. Polski rząd komunistyczny powierzył mu te 
dochodzenia w oczywistej nadziei, że wyniki potwier-
dzą tezę o winie Niemiec. Pan X oddał sprawozdanie 
swego zmarłego przyjaciela Martniego szwedzkiemu 
dziennikowi „Dagens Nyheter”, który ogłosił 13 lutego 
1948 artykuł p.t. „Masowy mord katyński — zbrodnią 
rosyjską”, oparty na notatkach Martiniego i komenta-
rzach p. X.”

W artykule tym czytamy: „Wobec pogłosek, że rze-
czywistymi sprawcami masakry katyńskiej są Rosja-
nie, polski minister sprawiedliwości zawezwał do siebie 
z początkiem r. 1947 dra Romana Martiniego i polecił 
mu, by zbadał sprawę. Wyniki dochodzeń miały służyć 
za podstawę procesu katyńskiego, który miał odbyć się 
w Warszawie i ostatecznie ustalić winę Niemiec. Marti-
ni przystąpił do pracy z największą starannością i otrzy-
mał nawet od Rosjan pozwolenie ponownego otwarcia 
grobów katyńskich. Wśród niemieckich dokumentów, 
oddanych do dyspozycji Martiniego, znajdowała się 
również korespondencja między Obersturmbannführe-
rem Ernestem Slowenschikiem, członkiem niemieckiej 
misji wojskowej w Moskwie, urzędującym tam aż do 
wybuchu konfliktu niemiecko-rosyjskiego, a Riechssi-
cherheitshauptamt w Berlinie. Jako świadkowie wcho-
dziło w rachubę kilku oficerów polskich. którzy pozo-
stali przy życiu, m.in. prof. Swianiewicz z Wilna, żyjący 
obecnie za granicą”.

„Martini podjął swe dochodzenia bez żadnych uprze-
dzeń, dążąc jedynie do ustalenia prawdy. Zestawiając 
niezliczone fragmenty informacji, doszedł do niewąt-
pliwego wniosku, że wszyscy oficerowie zostali zabici 
między marcem a majem 1940 r., a więc w czasie, gdy 
na terenie Katynia znajdowali się jeszcze Rosjanie. Eg-
zekucją kierowało sześciu oficerów rosyjskich z miń-
skiego NKWD. Ich nazwiska brzmią: Lew Rybak, Cha-
im Feinberg, Abraham Bomsovich, Boris Kutzov, Tvan 
Siekanow i Ossip Lisak. Za egzekucję odpowiedzialny 
był oficer NKWD z Moskwy nazwiskiem Burianow”.

Co do technicznego wykonania egzekucji, docho-
dzenia Martiniego dały ten sam wynik, co niemieckie 
w r. 1943. Śmierć następowała w każdym wypadku 

„Informacja Prasowa” w Niemczech podaje obszerną relację z ciekawego artykułu, pt. „Tajemnica polskich 
masowych grobów koło Katynia”, który ukazał się w hamburskiej gazecie „Die Zeit” Autorem artykułu 
jest Juliusz Epstein z Nowego Jorku.
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przez strzał w kark. Skazańcy stali na krawędzi wyko-
panych masowych grobów, do których następnie wpa-
dali. W większości wypadków wystarczał jeden strzał; 
niektóre zwłoki mają ślady dwóch lub trzech kul. Ręce 
skazańców były związane na plecach, rany kłute, zada-
ne typowym wielokantowym bagnetem rosyjskim, każą 
wnosić, że wiele ofi ar stawiało opór. Wiele ma złamane 
szczęki i inne uszkodzenia głowy, pochodzące zapewne 
od uderzeń kolbą rewolweru…

Pistolety kal. 7,65 pochodziły z fabryki broni Gu-
stav Genschov & Co. w Duriach koło Karlsruhe. Na 
podstawie układu rapallskiego w latach dwudziestych 
i trzydziestych szły wagonowo ładunki tych pistoletów 

„Geco” z Niemiec do Rosji…”
„Las Katyński służył NKWD od r. 1918 jako teren 

egzekucji. Od roku 1931 odgrodzono go od ludności 
cywilnej płotem z tablicami ostrzegawczymi. Od r. 1940 
specjalne patrole NKWD z psami czuwają nad tym, by 
nie zbliżył się nikt niepowołany... Obawy Martiniego, 
gdy składał swe sprawozdanie min. Świątkowskiemu, 
nie były bezpodstawne. W kilka dni po powrocie z War-
szawy do Krakowa został Martini zamordowany. Stało 
się to w jego mieszkaniu przy ul. Krupniczej 10. Mor-
dercami byli dwaj młodzi fanatyczni polscy komuniści, 
19-letni Stanisław Wróblewski i jego 17-letnia narzeczo-
na Jolanta Maklakiewicz, córka komunisty, dyrygenta 
orkiestry fi lharmonicznej. Mord wywołał za szerokie 
echa, by go móc zatuszować. Morderców aresztowano, 
ale za kilka dni „uciekli” oni z więzienia św. Michała, 
należącego do najlepiej strzeżonych w Polsce”.

Celem mego artykułu — pisze Epstein — jest „prze-
rwanie dziwnego sprzysiężenia milczenia, otaczające-
go zbrodnię. Świat powinien wreszcie dowiedzieć się 
w sposób nie nasuwający najmniejszych wątpliwości, 

kto jest mordercą katyńskim. Proponuję, by utworzyć 
amerykański komitet do zbadania masowego mordu ka-
tyńskiego. Komitet ten powinien mieć możność zapro-
szenia i publicznego przesłuchania wszystkich żyjących 
jeszcze bezpośrednich i pośrednich świadków. Powinien 
wysłuchać również zeznań gen. Andersa i Mikołajczyka. 
Powinien nawet wezwać rząd sowiecki, by wysłał na po-
siedzenie przedstawicieli rosyjskiego punktu widzenia, 
aby można było ich,wysłuchać i skonfrontować. Należy 
oczywiście dostarczyć wszelkich dokumentów, odno-
szących sie do masowego mordu katyńskiego, a znajdu-
jących się w Pentagonie amerykańskiego Departamentu 
Wojny lub gdziekolwiek indziej”.

„Jeśliby American Committee for the Investigation of 
the Katyń Murder doszedł do tych samych wyników, co 
komisja, powołana przez Niemców w r. 1943, co zarzuty 
Mikołajczyka i sprawozdanie dra Martiniego, — wów-
czas należało by uroczyście wezwać rząd sowiecki, by 
zezwolił na przeprowadzenie nowych bezpartyjnych 
dochodzeń na miejscu zbrodni.

Dochodzenia te powinien przeprowadzić Międzyna-
rodowy Czerwony Krzyż, jak to proponował polski rząd 
w Londynie w r. 1943. Tak przedstawia mi się — kończy 
p. Epstein — jedyna droga do ostatecznego rozwiąza-
nia „zagadki katyńskiej”, zagadki, będącej niewątpliwie 

„jedyną z wielkich zbrodni ludzkości”. 

„Polska Walcząca” 1949, nr 27 z 9 lipca. s. 2.
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Profesor medycyny sądowej na uniwersytecie genew-
skim dr. Franciszek Naville był członkiem międzyna-
rodowej komisji ekspertów, która na żądanie władz nie-
mieckich oraz niemieckiego i polskiego C.K. badała 
w kwietniu 1943 r. zwłoki oficerów polskich odnalezione 
w lesie katyńskim. Jego sława naukowa oraz fakt, iż 
jest on obywatelem państwa neutralnego sprawiły wiele 
kłopotu władzom sowieckim. Ekspert bułgarski dał się 
jakoś nakłonić do odwołania swego orzeczenia i pod-
pisania przeciwnego. Zdanie ekspertów norweskiego 
i węgierskiego można było ostatecznie podważyć zarzu-
tem, iż są oni obywatelami państw osi lub okupowanych 
przez Niemcy w czasie wojny. Ale co zrobić ze Szwajca-
rem, którego kompetencji ani bezstronności zakwestio-
nować poważnie nie można? Szwajcarska „partia pracy“ 
(taką nazwę przyjęli tutejsi komuniści) podjęła próbę 
podważenia opinii prof. Naville i oddala niedźwiedzią 
przysługę swoim panom moskiewskim. Wskutek wnie-
sionej przez nią interpelacji w Grand Conseil kantonu 
genewskiego, prof. Naville złożył obszerny raport, który 
odczytany został w piątek dnia 17 stycznia na posiedze-
niu Grand Conseil przez przewodniczącego „Conseil 
d’Etat“, będącego zarazem kantonalnym ,,ministrem“ 
oświaty. Raport ten zawiera wiele elementów niewąt-
pliwie interesujących dla polskiego czytelnika, dlatego 
podajemy go poniżej w obszernym streszczeniu.

Raport rozpoczyna prof. Naville od podkreślenia, iż 
interpelacja zmusza go do wyjścia z pewnej rezerwy 
i przerwania milczenia w sprawie Katynia, milczenia, 
które sam sobie nałożył rozmyślnie od przeszło lat trzech 
uważając, że „tylko i wyłącznie Polacy mogliby wziąć 
odpowiedzialność za sprowokowanie w tej sprawie de-
baty publicznej, której konsekwencje nie mogą być prze-
widziane”. Następnie przypomina on fakty odkrycia 
grobów katyńskich, interwencji rządu polskiego i PCK, 
zerwania z tego powodu stosunków dyplomatycznych 
przez ZSSR z rządem polskim, powołania przez nie-
mieckie władze sanitarne komisji ekspertów złożonej 
z lekarzy nie-niemieckich, z udziałem lekarzy państw 
neutralnych. Podkreśla on również swój stały, od roku 
1914 jeszcze datujący się, stosunek negatywny do Niem-
ców i ich polityki zagranicznej. Było to nawet powodem, 
iż początkowo chciał odmówić zaproszeniu, uległ jednak 
argumentom szeregu osobistości, tym bardziej, że Rosja 
sowiecka odmówiła — w przeciwieństwie do wszyst-
kich innych państw wojujących — dostarczenia MCK 

spisu jeńców polskich i że MCK oraz PCK od dłuższego 
już czasu nie miały żadnych wiadomości o przeszło 10 
tysiącach oficerów polskich, wziętych do niewoli przez 
Rosjan.

Sprawa honorarium
Interpelanci, chcąc podważyć opinię prof. Naville 

insynuowali, że pobrał on od Niemców ogromne hono-
rarium za swe uczestnictwo w komisji ekspertów i swo-
je orzeczenie. Prof. Naville wyjaśnia, że za swą pracę, 
która zajęła mu łącznie z podróżą prawie sześć tygodni 
czasu nie pobrał żadnego wynagrodzenia w żadnej for-
mie ani od Niemców ani od Polaków. Swoje stanowisko 
odnośnie możliwości pobrania wynagrodzenia w takiej 
sprawie precyzuje prof. Naville, jak następuje: „Jeżeli 
kraj jakiś poćwiartowany przez armie dwóch potężnych 
sąsiadów dowiaduje się że zamordowano prawie 10.000 
jego oficerów, którzy nie popełnili innej zbrodni, jak 
tylko tę, iż bronili swojej ojczyzny, i stara się stwier-
dzić w jakich okolicznościach mogło to nastąpić, nie 
byłoby przyzwoicie zażądać honorariów za udanie się 
na miejsce aby przyczynić się do odsłonięcia rąbka ta-
jemnicy, która i dziś jeszcze otacza okoliczności aktu 
tak nikczemnego w swej podłości i tak sprzecznego ze 
zwyczajami wojennymi”.

Prawda o nacisku Gestapo
Prof. Naville odrzuca kategorycznie zarzut, jakoby 

prace komisji ekspertów odbywały się pod kontrolą i na-
ciskiem gestapo czy innych czynników niemieckich, co 
insynuowali interpelanci, zgodnie zresztą z tezą sowiec-
ką. ,,…Mogę zapewnić że przeprowadzaliśmy nasze pra-
ce ekspertyzy w zupełnej wolności. Nie zaobserwowa-
łem żadnego śladu najmniejszej presji ani wobec mnie 
samego ani wobec innych ekspertów. Dyskutowaliśmy 
między sobą zagadnienie w zupełnej wolności i w nie-
obecności Niemców… Poruszałem się zupełnie swobod-
nie zarówno w Katyniu, jak w Berlinie bez niczyjego 
towarzystwa ani nadzoru, a ponieważ dwaj z pośród nas 
znali język rosyjski, mogłem wiele razy rozmawiać za 
ich pośrednictwem z wieśniakami i jeńcami rosyjskimi. 

Autopsja i jej rezultaty
„Przeprowadziliśmy osobiście i w zupełnej swobodzie 

autopsję całkowitą 10 trupów, które poleciliśmy wybrać 
w naszej obecności z dolnych pokładów wspólnych fos 
dotąd nieopróżnionych. Podyktowaliśmy protokoły tych 
autopsji również zupełnie swobodnie bez żadnej inter-
wencji lekarzy niemieckich. Przeprowadziliśmy rów-
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nież zupełnie swobodnie badanie około setki trupów 
w momencie kiedy je wydobywano w naszych oczach ze 
wspólnych dołów. Osobiście znalazłem w ubraniu jed-
nego z tych trupów cygarniczkę drewnianą z wyrzeźbio-
nym napisem Kozielsk i w mundurze drugiego pudełko 
zapałek rosyjskich, fabryki leżącej w prowincji Oreł …»

Następnie prof. Naville opisuje w jaki sposób robio-
na była autopsja i wymienia organa i narządy, na które 
zwrócono specjalną uwagę w celu ustalenia przypusz-
czalnej daty śmierci. Stwierdza on na koniec, że w re-
zultacie autopsji było niemożliwością przyjąć, iż śmierć 
nastąpiła później niż przed trzema laty.

Raport ekspertów i prof. Markoff
„… Byliśmy również całkowicie swobodni w dysku-

sji między nami na temat naszych spostrzeżeń oraz re-
dakcji naszego raportu… Wszyscy eksperci zebrali się 
w piątek dnia 30 kwietnia po południu dla przedyskuto-
wania i ustalenia planu redakcji naszego sprawozdania. 
W dyskusji tej, która toczyła się również w zupełnej 
swobodzie, wzięli udział jedynie lekarze. Definitywny 
projekt raportu został opracowany przez kilku z pośród 
nas i przedstawiono mi go do podpisu w sobotę I-go 
maja o godz. 3-ciej rano. Zrobiłem kilka uwag i zażą-
dałem kilku zmian i poprawek, co zostało natychmiast 
uwzględnione. Nie wiem czy miano jednakowe względy 
w stosunku do uwag i zastrzeżeń które miał sformuło-
wać dr. Markoff z Bułgarii, nie przypominam sobie rów-
nież, czy zabierał on głos w czasie naszego posiedzenia, 
na którym dyskutowaliśmy raport. Byłem jednak obec-
ny, kiedy podpisywał on nasz protokół w sobotę dnia 
I-go maja około południa i mogę zaświadczyć, że nie 
sformułował on wtedy żadnego zastrzeżenia. Nie wiem 
czy mógł on doznać przymusu ze strony władz swego 
kraju, bądź przed udaniem się do Katynia, bądź w mo-
mencie, gdy wyparł się on swego podpisu, kiedy został 

oskarżony o kolaboracjonizm i kiedy zadeklarował, że 
działał pod przymusem, jednakże z całą pewnością nie 
doznał on żadnego nacisku czy przymusu w czasie prac 
komisji, której był członkiem. Zresztą dokonał on w na-
szej obecności autopsji trupa nr. 827, z której podykto-
wał protokół, którego kopię posiadam…”

Polemika końcowa
Po odczytaniu powyższego raportu prof. Naville, prze-

wodniczący rządu kantonalnego stwierdził w imieniu 
tegoż rządu, że postępowanie prof. Naville było całkowi-
cie zgodne z etyką zawodową i honorem i że raport jego 
całkowicie uzasadnia konkluzje jego poprzedniego ra-
portu z roku 1943. Następnie zabrał głos przedstawiciel 
interpelantów, powtarzając swe poprzednie zarzuty pod 
adresem prof. Naville i stwierdzając, że dla niego jedynie 
bezstronne jest śledztwo przeprowadzone przez władze 
sowieckie. W odpowiedzi na to oświadczenie, zabrał 
głos ponownie przewodniczący „Conseil d’Etat” „… je-
żeli profesor bułgarski Markoff działał rzeczywiście pod 
wpływem, to nie można powiedzieć czy było to w czasie 
ekspertyzy pod wpływem bagnetów niemieckich, czy 
trzy lata później, w swoim kraju, pod wpływem bagne-
tów rosyjskich. Tajemnicę Katynia poznamy dopiero 
wtedy, gdy rząd polski, wolny i demokratyczny i zarządzi 
sam przeprowadzenie bezstronnego dochodzenia“.

Należy zaznaczyć, że powyższa dyskusja publiczna 
na temat sprawy katyńskiej odbiła się dość głośnym 
echem w prasie szwajcarskiej.
„Polski i Dziennik Żołnierza“ Londyn, dn. 23.I.1947.

„Przegląd Polski” 1947, nr 4 z kwietnia, s. 25-27.

„Ofiary mordu katyńskiego, bezbronni jeńcy strzela-
ni tysiącami przez swoich katów na krawędzi otwartych 
grobów — to byli nasi rodacy, towarzysze broni i kole-
dzy, ojcowie rodzin, mężowie, bracia, synowie. Nie ma 
prawie Polaka, któryby kogoś bliskiego w tych mogi-

łach nie stracił. Ujawnić tych morderców i domagać się 
dla nich kary, to moralny obowiązek przede wszystkim 
nas Polaków, znajdujących się poza okupacją sowiecką 
w krajach wolnych świata cywilizowanego”.

Władysław Anders *

Wymordowanie w Katyniu oficerów polskich, wziętych do niewoli przez Rosję sowiecką w r. 1939, jest jed-
ną z najohydniejszych zbrodni ubiegłej wojny, która przecież obfitowała w akty szczególnie nieludzkiego 
terroru. Mimo swego wyjątkowego charakteru, zbrodnia katyńska do dziś dnia nie została ukarana. Jeśli 
tak się stało, to wpłynął na to oportunizm polityczny i moralny świata powojennego. Ale widmo okropnej 
zbrodni nie blednie i nie ustępuje. Przeciwnie, z każdym rokiem potężnieje i nabiera wyrazistości, woła 
o karę na winnych, zamieniając się w krwawy symbol tej nieludzkiej tragedii, która obejmując obóz jeńców 
polskich w Katyniu, rozlała się na cały świat.
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Druga wojna światowa przyniosła ze sobą tyle strasz-
liwych cierpień ludzkich, tyle zbrodni zaborczych impe-
rializmów, iż zdawało się, że narody stępiały na okrop-
ności nowoczesnej totalnej wojny. A jednak komunikat 
radia niemieckiego z 13 kwietnia 1943 roku o odkryciu 
w lasku katyńskim masowych grobów żołnierzy pol-
skich, byłych sowieckich jeńców wojennych, wstrząsnął 
do głębi opinią publiczną krajów cywilizowanych. Od-
kryto zbrodnię, o jakiej nie słyszano nawet w dziejach 
bajecznych ludów barbarzyńskich. Wedle komunikatu 
niemieckiego ponad 10.000 oficerów wojsk polskich, 
będących w niewoli sowieckiej, zostało masowo za-
mordowanych strzałami rewolwerowymi w tył głowy 
i pogrzebanych we wspólnych mogiłach. Komunikat 
wskazywał moskali jako sprawców zbrodni.

W dwa dni potem (15. 4. 43.) rozgłośnia moskiewska 
podała, iż znajdujący się w trzech obozach pod Smo-
leńskiem jeńcy polscy zostali w czasie odwrotu armii 
czerwonej zagarnięci przez Niemców, którzy następnie 
ich rozstrzelali.

„… Niemiecko-faszystowskie doniesienia w tej 
sprawie nie pozostawiają żadnej wątpliwości co do 
tragicznego losu byłych polskich jeńców wojennych, 
którzy byli zatrudnieni na robotach budowlanych 
w 1941 r. w okolicach na zachód od Smoleńska 
i którzy wraz z wieloma poddanymi sowieckimi, 
zamieszkałymi w okolicy Smoleńska,wpadli w ręce 
oprawców niemiecko-faszystowskich w lecie 1941 r. 
po wycofaniu się wojsk sowieckich z okręgu Smo-
leńska”. (Str. 104).

Podając ten komunikat do radia, zapomnieli dygnita-
rze z Kremla, że przez przeszło rok zapewniali władze 
polskie, że wszyscy jeńcy polscy zostali już zwolnieni 
i nic im nie wiadomo o losie zaginionych oficerów.

„… Rozmowa generała Sikorskiego ze Stalinem od-
była się na Kremlu, w dniu 3 grudnia 1941 r. z udzia-
łem gen. Andersa i kom. Mołotowa. Odpowiednia 
część jej protokółu brzmi:

Gen. Sikorski: — … stwierdzam wobec Pana 
Prezydenta, iż jego oświadczenie o amnestii nie 
jest wykonywane. Dużo i to najcenniejszych na-
szych ludzi znajduje się jeszcze w obozach pracy 
i w więzieniach.

Stalin — (notując): To jest niemożliwe, gdy z amne-
stia dotyczyła wszystkich i wszyscy Polacy są zwol-
nieni” (str. 86).

Przy protokóle zaś z wizyty pożegnalnej ambasadora 
Kota w dniu 8. 7. 1942. u Wyszyńskiego znajdujemy 
taki ustęp:

…„Wyszyńskij: — Co do przetrzymywania Po-
laków w więzieniach czy obozach, czy na ciężkiej 
pracy, to muszę zapewnić pana ambasadora, że zaj-
mowałem się tymi sprawami i zbadałem, że napraw-
dę ich tam nie ma. Oficerów nie ma ani na bliższej 
północy, ani nigdzie ińdziej.

Może są poza ZSSR, może część zmarła. Wszyscy 
są oswobodzeni. Część została zwolniona przed naszą 
wojną z Niemcami, część potem” (str. 95).

Dla wyjaśnienia sprawy Rząd Polski w Londynie 
zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzy-
ża z prośbą o wysłanie komisji dla zbadania sprawy 
na miejscu. Również Niemcy zwrócili się do Mię-
dzynarodowego Krzyża z identyczną prośbą — rząd 
sowiecki jednak odrzucił tę szansę oczyszczenia się 
z zarzutu potwornej zbrodni przed neutralną komisją 
międzynarodową.

…„Jeśli radio moskiewskie dnia 15 kwietnia 1943 
r., czyli już w dwa dni po ujawnieniu zbrodni katyń-
skiej, mogło stwierdzić bez wahania, że chodzi tu 
o byłych polskich jeńców wojennych, którzy byli za-
trudnieni na robotach budowlanych w 1941 r. w oko-
licach na zachód od Smoleńska i którzy . . . wpadli 
w ręce oprawców niemiecko-faszystowskich w lecie 
1941 r. po wycofaniu się wojsk sowieckich z okrę-
gu Smoleńska, to dlaczego informacji tej samej nie 
udzieliły władze sowieckie przedstawicielom polskim 
w ciągu dziesięciomiesięcznych rokowań w latach 
1941—1942, mających za przedmiot poszukiwanie 
tychże polskich jeńców wojennych?

Dlaczego odpowiedź ta padła dopiero po ujaw-
nieniu przez Niemców, że jeńcy leżą pomordowani 
w grobach katyńskich?

Odpowiedź na to pytanie stałaby się może odpo-
wiedzią na pytanie drugie, dlaczego rząd sowiecki 
nie dopuścił do śledztwa Międzynarodowego Czer-
wonego Krzyża” (str. 117).

Nie wyciągnął władca sowiecki przed siebie czy-
stych rąk do pokazania światu, bojąc się widocznie, 
iż plamy krwi na nich nie spłowiały dostatecznie 
i mogą wykazać, że zbójca z 1939 roku nie zmienił się 
w niewinną owieczkę w r. 1941, jak chciał to wmówić 
łatwowiernym.

Zato po odzyskaniu w r. 1943 tych terenów rząd so-
wiecki ogłosił w styczniu 1944, a więc w kilka miesięcy 
po powrocie na te obszary, komunikat powołanej przez 
siebie komisji, składającej się w całości z obywateli so-
wieckich — komunikat, starający się nieudolnie prze-
rzucić winę za zbrodnię na Niemców.

W rezultacie polityki appeasementu sprawa zbrodni 
katyńskiej została włączona do aktu oskarżenia procesu 
norymberskiego:

„Kiedy jednak ogłoszono w jesieni 1946 roku wy-
rok Nadzwyczajnego Trybunału Wojskowego, oka-
zało się, że wśród niezliczonych potwornych zbrodni, 
udowodnionych przywódcom hitlerowskich Niemiec, 
zbrodnia katyńska nie została wymieniona. Zbrod-
niarze niemieccy nie zostali więc uznani winnymi 
wymordowania wielu tysięcy jeńców polskich, odna-
lezionych w grobach pod Smoleńskiem” (Przedmowa 
Gen. Andersa).



Zbrodnia	Katyńska	w	polskiej	prasie	niepodległościowej	w	Wielkiej	Brytanii	z	lat	1943-1956...

526

*
Sprawy tej nie zapomniał jednakże naród polski ani 

też pozostające na wychodźstwie jego czynniki kierow-
nicze. Materiały odnoszące się do zbrodni katyńskiej 
były starannie gromadzone, zeznania świadków spi-
sywane. Wreszcie jako owoc kilkuletniej pracy, pro-
wadzonej sumiennie przez grono ludzi pod jednolita 
redakcją została wydana książka p.  t .  „ Zbrod n ia  ka -
t y ńska  w św ie t le  dok u mentów” z przedmową 
Generała Władysława Andersa ,byłego dowódcy Armii 
Polskiej w ZSSR. Księga ta — zbiór wszystkich do-
stępnych dokumentów — składa się z czterech części: 
1) Przed ujawnieniem zbrodni, 2) Ujawnienie zbrodni 
i ogłoszone dokumenty, 3) Dodatkowe materiały polskie, 
4) Kto jest sprawcą zbrodni katyńskiej, oraz Uzupełnie-
nia, na które składają się dodatkowe dokumenty oraz 
zdjęcia z miejsca zbrodni.

Większość oficerów oraz część podoficerów zgrupo-
wana była na terenie ZSSR w trzech wielkich obozach 
jenieckich w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie. 
Z obozów tych, poza nieliczną grupą, nikt do armii pol-
skiej w ZSSR się nie zgłosił. Na wszystkie polskie in-
terwencje w tej sprawie władze sowieckie ze Stalinem 
na czele, odpowiadały, iż wszyscy Polacy są zwolnieni 
i o losie zaginionych nic władzom sowieckim nie jest 
wiadomo, tymczasem …

„W okresie rozładowania obozów w Starobielsku 
— pisze w swej relacji mjr. Adam Moszyński — to 
jest od dnia 5 kwietnia do 12 maja 1940 r., zjawiał się 
przeważnie w baraku ,,20“ (kapitańskim) i przeważ-
nie w godzinach porannych funkcjonariusz NKWD, 
nazywany przez nas ,,papugą“ i wyczytywał, wobec 
wezwanych do tego baraku ,starszych’ blokowych, na-
zwiska osób, przeznaczonych do wywiezienia, z kar-
tek wypisywanych maszynowo w Moskwie.

Zdołałem zauważyć ten szczegół kilkakrotnie, 
patrząc z dworu przez okno barakowe. Na wyka-
zach osób wyczytywanych widziałem przy końcu 
u dołu wypisane maszynowo słowa Moskwa, dnia 

…’…” (str. 68).
Tak więc Moskwa dobrze wiedziała, co stało się z jeń-

cami polskimi — zbrodnia była jednakże w swych roz-
miarach zbyt okropna., nawet na stosunki sowieckie, by 
s ię  do  n ie j  p r z yz nać. Zastosowano tedy metodę 
kłamstwa i wykrętów na wszystkich szczeblach admi-
nistracji sowieckiej, kłamstw i wykrętów czasami tak 
nieudolnych, iż wprost rzucających się w oczy.

„Niejaka Aleksandra Urbańska, obywatelka pol-
ska, deportowana z rodziną po inwazji sowieckiej, 
z Polski do Kazakstanu (Aktiubinska Obłast, miej-
scowość Rodnikówka), zwróciła się z podaniem do 
NKWD, prosząc o wyjaśnienie miejsca pobytu jej 
męża ppor. Ryszarda Urbańskiego, który przebywał 
w obozie w Kozielsku. Dotychczas utrzymywała z nim 
korespondencję listowną, ale począwszy od marca 

1940 r. korespondencja się urwała i mąż przestał pi-
sać. Na tym podaniu funkcjonariusz smoleńskiego 
NKWD Filipowicz zrobił następującą notatkę, powia-
domić, że został przeniesiony do nieznanego obozu, 
6. 5. 40‘.

Zaznaczyć należy, że ciało Ryszarda Urbańskiego 
znaleziono następnie w Katyniu” (str. 71).

Kłamstwo to demaskują również wypowiedzi wyso-
kich nawet dostojników sowieckich, jak poniżej przy-
toczony ustęp z rozmowy Berlinga z Merkułowem 
w październiku 1940 r.:

„A więc doskonale, odrzekł Berling, mamy świetne 
kadry dla armii w obozach Starobielska i Kozielska.

„Wówczas Merkułowowi wyrwało się zdanie:
„Nie, ci to nie. Zrobiliśmy z nimi wielką pomyłkę 

(my sdiełali s nimi bolszuju oszibku)‘.“ (str. 98.
oraz zgodne zeznania wielu świadków:

„Kriwożercew widział w marcu, kwietniu 1940, że 
na stacji Gniezdowa przychodziły codziennie pociągi 
ze Smoleńska w składzie trzech, czterech wagonów 
z zakratowanymi oknami.

Zacharow, który pracował na dworcu w Smoleń-
sku, stwierdza przybywanie wagonów z jeńcami 
w tym samym okresie. Byli to jeńcy w mundurach 
polskich. Transporty jeńców w kierunku stacji Gniez-
dowa trwały przez okres 28 dni.

Sylwestrow widział przybywające wagony na sta-
cję Gniezdowa, następnie wyładowanie z nich męż-
czyzn w uniformach. Odbierano od nich bagaż ręczny 
i rzucano na ciężarówkę, więźniów zaś wsadzano do 
trzech aut więziennych i wieziono w kierunku Ka-
tynia. Nieraz auta więzienne nawracały po dziesięć 
razy dziennie, kursując między stacją Gniezdowa 
i domem wypoczynkowym NKWD.

Andrejew widział w marcu i kwietniu 1940 pociągi 
z aresztowanymi, przybywające na stację Gniezdowa. 
Byli w nich polscy żołnierze, których poznawał po 
kształcie czapki. Wsadzano ich do aut i odwożono 
w kierunku Katynia.

Kisielew opowiada, że wiosną r. 1940 w ciągu 
czterech — pięciu tygodni sprowadzano jeńców do 
Kosogorów dziennie w trzech do czterech autach. Sły-
szał strzały i krzyki, które dochodziły do jego domu. 
W okolicy opowiadano, że rozstrzelano 10.000 Pola-
ków … (str. 120 — z urzędowego niemieckiego zbioru 
dokumentów w sprawie Katynia).

*
Jak już dorywczo wspomnieliśmy, strona sowiecka 

usiłowała po odkryciu zbrodni katyńskiej przerzucić 
odpowiedzialność na Niemców. Winni męczeńskiej 
śmierci milionów pomordowanych w obozach koncen-
tracyjnych z pewnością byliby Niemcy zdolni do po-
pełnienia i takiej zbrodni — zostali w tym jednak że 
uprzedzeni przez niedawnego swego wspólnika.
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Stosując zasadę bezstronności w przeprowadzaniu 
dowodów winy w sprawie katyńskiej, autorzy omawia-
nej tu książki zajęli się także i tą stroną zagadnienia.

„Dlaczego Niemcy, gdyby istotnie oni, jak chce 
wersja sowiecka, wymordowali oficerów polskich pod 
Smoleńskiem na jesieni r. 1941, a wiedząc bez wątpie-
nia o metodzie uprowadzania jeńców i więźniów przez 
bolszewików, tudzież stykając się z nią na ich drogach 
odwrotu — nie wyzyskali tej wiadomości i nie ogło-
sili, że oficerowie polscy w Katyniu wymordowani 
zostali przez bolszewików nie w marcu— kwietniu 
1940, a powiedzmy w czerwcu 1941 r.? — Po pierwsze 
prawdopodobieństwo takiej wersji, jeżeli by chodziło 
o zatarcie śladów własnej zbrodni, byłoby większe. Po 
drugie usunęłoby cały szereg mogących się nasuwać 
sprzeczności i dowodów rzeczowych, wynikających 
z półtorarocznej jeszcze egzystencji tych oficerów. 
Po trzecie, zbliżywszy w ten sposób czas rzekomego 
i faktycznego wykonania zbrodni, unikało się ryzyka 
dyskusji na temat stanu zwłok i innych świadectw 
z dziedziny ekspertyzy sądowo-lekarskiej.

Byłyby to okoliczności tak ważne, iż gdyby Niem-
cy istotnie wymordowali oficerów polskich w jesieni 
1941 r., a tylko zrzucili następnie winę na bolszewi-
ków — wszystko przemawiało za ustaleniem przez 
nich daty lata 1941 r., a nie za datą wiosny 1940.

Na tle tak postawionego rozumowania wysunięcie 
przez Niemców dowolnej daty marzec—kwiecień 
1940 r. byłoby więcej niż lekkomyślnością, nota bene 
lekkomyślnością nie tylko niczym nieuzasadnioną, 
ale absolutnie niezrozumiałą ze strony Niemców, 
wyspecjalizowanych przecież również w masowych 
mordach. Ale w sprawie mordu katyńskiego nie była 
Niemcom potrzebna konstrukcja sztucznego zacie-
rania śladów…“ (str. 348).

*
Autorzy książki drobiazgowo analizują sowiecką 

wersję zbrodni katyńskiej, przytaczając liczne doku-
menty na poparcie swych wniosków. Komunikat Ko-
misji Specjalnej twierdzi, że jeńcy wojenni polscy byli 
rozmieszczeni w trzech obozach specjalnych w odle-
głości 20—25 km od Smoleńska , zwanych Nr. 1-ON, 
Nr. 2-ON, Nr. 3-ON.

„Charakterystyczne jest, że komunikat sowiec-
ki podając numery rzekomych obozów i ich odle-
głość od Smoleńska nie wymienia jednocześnie nazw 
miejscowości, w których miały się one znajdować. 
Nie podaje też kiedy te obozy powstały, ewentualnie 
w jakim czasie przywiezieni mieli być do nich jeńcy 
z Kozielska, Starobielska, Ostaszkowa i ci wszyscy, 
których znaleziono martwych w Katyniu. Nie tłu-
maczy również ten komunikat dlaczego wymienione 
obozy miały nosić miano ,specjalnych’ i na czym 
mianowicie ta ich „specjalność” polegała.

Tę samą wątpliwość odnośnie rozmieszczenia 
rzekomych obozów jeńców w obwodzie smoleńskim 
z r. 1941 posiadają również i zeznania świadków rze-
komy ten fakt potwierdzające.

Ktoś spotkał rzekomo zbiegłego Polaka z tych obo-
zów, inny widział rzekome grupy jeńców, pracujące 
przy szosie, ale nikt nie powiedział jasno i konkret-
nie, że w miejscowości np. Batioki, czy jakiejś Gede-
onówce był w r. 1941 obóz polskich jeńców wojennych. 
Autorzy komunikatu widocznie woleli nie wdawać się 
w szczegóły. W ten sposób znamy nazwy setek rozma-
itych obozów w Rosji sowieckiej, ale te trzy ,o 25—45 
km na zachód od Smoleńska’ z r. 1941 pozostaną abs-
trakcyjną cyfrą bez nazwy i miejsca, chociaż jest to 
okolica od wieków osiadła i każdy kąt jakąś swoją 
nazwę posiada. Nawet fas katyński dzieli się na trzy 
części o trzech odrębnych nazwaniach” (str. 323).

Plącze się również komunikat w sprawie ustale-
nia czasu popełnienia zarzucanej Niemcom zbrod-
ni. Przytoczeni w komunikacie świadkowie ustalają 
datę rozstrzelania jeńców polskich przez Niemców na 
sierpień — wrzesień 1941.

„I oto mimo wszystkich tych zeznań świadków bar-
dzo wyraźnych i jednoznacznych, komunikat komisji 
sowieckiej w sposób wysoce lekceważący przecho-
dzi nad nimi do porządku dziennego i stwierdza 
w orzeczeniu:

,Rozstrzelanie to nastąpiło w okresie około dwa 
lata temu, t. zn. w miesiącach między wrześniem 
a grudniem‘.

Sprzeczność tego orzeczenia z zeznaniem świad-
ków pogłębia jeszcze fakt, że niektórzy z nich wy-
raźnie stwierdzili, iż rozstrzelania dokonane zo-
stały w sierpniu, natomiast żaden z liczby stu nie 
wskazał na październik—listopad lub zgoła gru-
dzień… Pozorna ta zagadka nie jest jednak trudną 
do rozwiązania, jeśli się przywoła na pamięć znane 
dosyć powszechnie fakty. Mianowicie wersja so-
wiecka od początkowych swoich komunikatów 
radiowych począwszy, upierała się przy terminie 
sierpień—wrzesień 1941, w którym to Niemcy rze-
komo mieli rozstrzelać jeńców polskich. Ponieważ 
należy przyjąć, że komunikat komisji przygotowany 
był zawczasu, zanim jeszcze komisja ta zjechała do 
Katynia, zeznania świadków były wyreżyserowane 
z góry, więc i termin sierpień—wrzesień utrzymany 
był w całej rozciągłości. Zaszła jednak okoliczność 
nieprzewidziana: oto dziennikarze zagraniczni, 
którym zezwolono asystować w okresie pobytu ko-
misji w Katyniu, wrócili uwagę na fakt, że zwłoki 
poubierane są w ciepłą zimową odzież. Stwierdze-
nie tego faktu i pytania skierowane na ten temat 
do członków komisji wywołały duże zamieszanie 
wśród obecnych Rosjan… Początkowo usiłowano 
tłumaczyć korespondentom, wśród innych wersji, 
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że klimat pod Smoleńskiem jest nader zmienny… 
gdy jednak wersja ta została przyjęta sceptycznym 
milczeniem, uratowano sytuację w ten sposób, że 
w orzeczeniu biegłych usunięto miesiąc sierpień 
a zastąpiono miesiącami późnej jesieni i grudnia. 
Najoczywiściej jednak zaniedbano już dokonania od-
powiednich zmian w zeznaniach świadków i w ten 
sposób pozostała jeszcze jedna jaskrawa sprzecz-
ność we własnym komunikacie sowieckim, miano-
wicie pomiędzy zeznaniami świadków a ogólnymi 
wnioskami orzeczenia“… (str. 336).

Wartość komunikatu sowieckiej komisji specjal-
nej najlepiej może charakteryzuje zeznanie niejakiej 
Moskowskiej:

„Ten ustęp komunikatu zasługuje na specjalną uwa-
gę ze względu na zestawienie dat. Zawiera on bowiem 
zdanie na stronie 166: ,… opowiedziała, że w mar-
cu 1943 … zastała nieznajomego człowieka …’ i t. d. 
— następnie o kilkanaście wierszy dalej na stronie 
166 przy powtarzaniu słów Jegorowa ,na początku 
kwietnia 1943 r. wszystkie roboty…‘ i t. d.

Z zestawienia tych badań wynika, że Moskowska 
w marcu 1943 r. rozmawiała z Jegorowem, który jej 
opowiadał, co się działo w kwietniu tegoż 1943 r. 
(str. 341).

*
Komunikat niemiecki podał cyfrę zamordowanych 

w Katyniu na około 10.000. Cyfra ta została następnie 
przez propagandę niemiecką podwyższona do około 
12.000, w rzeczywistości wedle ścisłych danych w ośmiu 
grobach zbiorowych Katynia odkryto nie więcej niż 
4500 zwłok.

„Charakterystycznym jest natomiast, że bolsze-
wicy potwierdzają w swym komunikacie o zbrodni 
katyńskiej, którą przypisują Niemcom, cyfrę powyż-
szą, obniżając ją cokolwiek mianowicie do 11.000. 
Wersja niemiecka jest dla nich w tym wypadku nie-
zmiernie wygodna, uchyla bowiem nowe przykre dla 
nich pytanie, co się stało z resztą oficerów, których 
w Katyniu nie znaleziono? I ukrywa jednocześnie 
drugą zbrodnię, popełnioną w nieznanym dotychczas 
nikomu miejscu”. (Str. 275 — ze sprawozdania red. 
J. Mackiewicza).

Niewątpliwie Niemcy na podstawie pobieżnych sza-
cunkowych obliczeń, po odkryciu pierwszych grobów 
masowych w Katyniu pomylili się w ocenie ilości znajdu-
jących się w nich zwłok. Posiadali oni informacje o tym, 
że władze polskie nie mogą doszukać się w ZSSR około 
10.000 oficerów wziętych do niewoli w 1939 r., a ponie-
waż publikowali oni swe rewelacje dla celów propagan-
dy anty-sowieckiej, leżało w ich interesie podanie jak 
największej liczby pomordowanych. Po odkryciu swego 
błędu w pierwotnym obliczeniu, nie przyznali się doń, 
gdyż to mogłoby poderwać zaufanie do ich propagandy.

„Z kolei teraz należy odpowiedzieć na pytanie dla-
czego komunikat sowiecki podtrzymywał właśnie ten 
punkt sprawozdania niemieckiego, który był fałszy-
wy i którego fałszywość komisja sowiecka mogła z ła-
twością stwierdzić, zawładnąwszy terenem grobów 
katyńskich? Motywy tej decyzji sowieckiej jest łatwo 
odgadnąć. Z jednej strony przypuszczano zapewne 
w Moskwie, że Niemcy zdołali dość starannie ukryć 
popełnione kłamstwo, a z drugiej strony — co naj-
ważniejsze — wersja niemiecka szła rządowi sowiec-
kiemu na rękę. Oskarżywszy już raz przed całym 
światem o popełnienie tej zbrodni Niemców, woleli 
bolszewicy podtrzymać tezę, że w grobach katyń-
skich leży możliwie największa ilość zwłok polskich 
jeńców i wszystkich oficerów, którzy w roku 1939 
dostali się do rąk sowieckich. Odkrywając bowiem 
kłamstwo niemieckie i podając, że w grobach ka-
tyńskich leżało poniżej 4500 pomordowanych ofiar, 
musieliby zarazem odpowiedzieć na pytanie, co się 
stało z resztą jeńców w Katyniu nie znalezionych”. 
(Str. 322).

*
Jednym z najważniejszych momentów postępowa-

nia dowodowego w tym wypadku jest ustalenie daty 
popełnienia zbrodni. Data ta bowiem ustalona niezbi-
cie wskaże skolei na mordercę — kto był w posiadaniu 
terenów, na których znajdowali się oficerowie w chwi-
li swej tragicznej śmierci, ten popełnił tę straszliwą 
zbrodnię.

1) „Zwłoki z grobów 1-7 noszą wszystkie zimową 
odzież, w szczególności płaszcze wojskowe, futrza-
ne i skórzane kurtki, jak również pulowery i szale, 
natomiast tylko dwa trupy spośród wydobytych 
z otwartego 1. 6. 1943 r. grobu Nr. 8 miały na so-
bie płaszcze przy braku cieplej bielizny; reszta była 
w letnim ubraniu (m. in. oficerskie bluzy).

Ten uderzający stan pozwalał przypuszczać, że eg-
zekucje musiały się odbywać w różnych porach roku, 
co potwierdza odnalezienie licznych rosyjskich i pol-
skich gazet i ich pozostałości pomiędzy dokumentami 
ofiar. Podczas, gdy gazety wydobyte z grobów 1—7 
pochodziły z okresu od marca do połowy kwietnia 
r. 1940, pisma wydobyte z grobu nr. 8 nosiły daty 
z końca kwietnia i początku maja 1940. Jako dowody 
służyć mogą części wychodzącej w języku polskim 
gazety „Głos radziecki” z 26 i 28. 4. 1940 r. (Kijów, 
z artykułem wstępnym „Hasła na dzień pierwszego 
maja“), jak również rosyjskie gazety z 1. 5. i 6. 5. 
1940 r.“.

„Listy i pocztówki od krewnych z Górnego Ślą-
ska, Gen. Gubernii oraz rosyjskiej strefy interesów 
w Polsce na wschód od Bugu — sądząc ze stempli 
pocztowych, pochodzą z okresu od jesieni 1939 r. do 
marca, kwietnia 1940 r. Daty te precyzują czasokres 



1948	 „Przegląd	Polski”	

529

wypadków w Katyniu (wiosną 1940 r.)“ (str. 128—9 
ze sprawozdania prof. dr. Gerharda Buhtza).

2) „Komisja zakończona została następującym 
końcowym orzeczeniem:

Komisja zbadała w lesie katyńskim wspólne gro-
by, zawierające zwłoki oficerów polskich, z których 
dotychczas otwarto siedem. Z grobów tych wydo-
byto dotychczas 982 zwłok, które zostały zbadane, 
względnie poddane sekcji oraz zidentyfikowane w 70 
procentach. Przyczyną śmierci były wyłącznie po-
strzały karku. Z zeznań świadków, dalej z listów, 
notatek, gazet i t. d., znalezionych przy zwłokach, 
wynika, że egzekucje odbyły się w ciągu miesiąca 
marca i kwietnia 1940 r. Z powyższym są zupełnie 
zgodne, podkreślone w protokóle spostrzeżenia od-
noszące się do masowych grobów, jak i do pojedyń-
czych zwłok polskich oficerów.

Ekspertyzę podpisały 30 kwietnia 1943 r. w Smo-
leńsku następujące osoby:

Dr. Speleers, Dr. Markow, Dr. Tramsen, 
Dr. Saxen, Dr. Palmieri, Dr. Miłoslavicz, Dr. de 

Burlet, Dr. Hajek, Dr. Birkle, Dr. Naville, Dr. Subik, 
Dr. Orsós. (Str. 187 — sprawozdanie międzynarodo-
wej komisji lekarskiej.

3) „Poza pamiętnikami polscy członkowie komi-
sji odczytywali na miejscu znalezione na zwłokach 
listy — niewysłane przez jeńców z Kozielska, lub 
przez nich otrzymane. Daty wszystkich tych listów 
nie przekraczały kwietnia 1940. Niektóre z tych li-
stów sam oglądałem i czytałem… (Str. 221).

„Wspomniane dowody rzeczowe, jak przede wszyst-
kim pamiętniki i notatniki pozwoliły na dokład-
niejsze oznaczenie czasu zbrodni. Wszystkie one 
urywają się na drugiej połowie marca i kwietniu 
1940 r.“ (Str. 244 — relacja dr. medycyny Mariana 
Wodzińskiego).

4) „Moim zdaniem gazety znalezione przy tru-
pach obalają wersję sowiecką, że jeńcy zabici zostali 
we wrześniu roku 1941 a nie w marcu—kwietniu 
1940. Nie do pomyślenia jest bowiem, ażeby jeńcy 
specjalnie chronili przy sobie gazety do czytania 
sprzed półtora roku, zwłaszcza wobec wypadków 
dziejowych w r. 1941. Nie do pomyślenia jest dalej, 
ażeby papier gazetowy, w który owinięte były przed-
mioty w kieszeniach, w ciągu półtora roku nie uległ 
zniszczeniu od przetarcia wskutek noszenia. I żeby 
jeńcy w ciągu tego półtora roku nie zdołali zdobyć 
żadnych nowych gazet, któreby im zastąpiły stare, 
zwłaszcza, jak już nadmieniłem — po wybuchu 
wojny niemiecko-sowieckiej, niosącej z sobą moc 
cennych dla każdego Polaka wiadomości… Powra-
cam jednak do gazet. W tym wypadku Niemcy nie 
tylko musieliby usunąć wszystkie gazety z r. 1941, ale 
wyszukać (zakupić) tysiące gazet sowieckich właśnie 
z marca—kwietnia 1940 r., powtykać je w najróż-

niejszy, a nie budzący swą jednolitością podejrzeń 
— sposób; niektóre z nich podrzeć sztucznie, w nie-
które pozawijać różne przedmioty znalezione u tru-
pów, odwinąwszy stare opakowanie… Ale nawet 
w wypadku wykonalności tej koncepcji, wszystkie 
gazety wsadzone dopiero w marcu 1943 r. w kiesze-
nie zabitych, oglądane w kwietniu—maju tegoż roku, 
czyli po miesiącu lub dwóch, musiałyby razić swą 
świeżością i brakiem tych cech rozkładowych, które 
wykazywałyby przez porównanie inne papiery”. (Str. 
272-3 — sprawozdanie red. J. Mackiewicza).

5) „Wedle odnalezionego w Katyniu pamiętnika 
mjr. Adama Solskiego (0490) losy transportu wywie-
zionego w dniu 7. 4. 1940 były następujące:

,… 8.4 godz. 3.30. Wyjazd ze stacji Kozielsk na 
zachód, 9.45 na stacji Jelnia.

8. 4. 40. od godziny 12-ej stoimy w Smoleńsku na 
bocznicy. 9.4. rano paręnaście minut przed piątą po-
budka w więziennych wagonach i przygotowanie się 
do wychodzenia. Gdzieś mamy jechać samochodami. 
I co dalej? 9 .4. Od świtu dzień rozpoczął się szczegól-
nie. Wyjazd karetka więzienną w celkach (straszne). 
Przywieziono gdzieś do lasu coś w rodzaju letniska. 
Tu szczegółowa rewizja. Zabrano ruble, pas główny, 
scyzoryk”…

Na tym pamiętnik się urywa” (Str. 280—281).
W konkluzji tych wszystkich przytoczonych tu uryw-

kowo dowodów autorzy książki stwierdzają:
„A cóż się okazało na miejscu zbrodni? — Oto, że 

dla ustalenia tego terminu nie jest konieczne przy-
znanie się przestępcy ani zeznania bezpośrednich 
świadków zbrodni, ani nawet ekspertyza lekarska 
i szereg innych okoliczności.

Zamordowani mieli przy sobie, w postaci doku-
mentów, listów, kwitów, pamiętników i t. p. przed-
miotów, a przede wszystkim gazet, gazet z wyraźnie 
określonym terminem… świadectwa swego osobi-
stego życia i dowody kiedy ono dobiegło kresu. Każ-
dy człowiek nosi przy sobie zazwyczaj takie dowody, 
które posiadają swój wyraz i jakby łączne z nim 
życie, mówiące o jego trwaniu i końcu. O ile jednak 
w odniesieniu do jednostki, dokumenty takie mogą 
mieć charakter zaledwie poszlaki przy ustalaniu 
terminu śmierci człowieka — o tyle w odniesieniu 
do masy ludzi, do czterech przeszło tysięcy, nabiera-
ją cech dowodu, w chwili, gdy ich masowa zbieżność 
jest absolutnie oczywista.

A więc życie tysięcy ofiar katyńskiego mordu, 
odczytane z dokumentów przy nich znalezionych, 
wyraźnie, w sposób nie budzący najmniejszej wąt-
pliwości, w sposób zupełnie dla zdrowego sensu 
oczywisty — urywa się i nie sięga poza maj roku 
1940.

A w maju roku 1940 władzę na terenie Katynia 
sprawowało państwo sowieckie’.
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Odpowiedź więc na pytanie postawione na początku 
tego ustępu przychodzi sama — podkreślamy, wojna 
niemiecko-sowiecka wybuchła w czerwcu 1941 r. i Ka-
tyń do lata 1941 roku pozostawał w rękach sowieckich.

*
Na kilku stronach druku staraliśmy się dać czytel-

nikowi nie recenzję „ Z brod n i  Kat y ńsk ie j”, lecz 
wybór najważniejszych argumentów i dowodów, ustala-
jących odpowiedzialność za los zamordowanych w Ka-
tyniu. Książka ta to nieoceniony materiał dla trybunału 

międzynarodowego, który w przyszłości będzie rozpa-
trywał tę jedyną w swej okropności zbrodnię. Wystarczy, 
jeśli przyszły sędzia dokładnie przeczyta tę książkę 
i sprawdzi autentyczność podanych w niej dokumentów 
— a potem już bez wahania nazwie mordercę i wymie-
rzy karę.

*) „Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów“ z przedmową 
Władysława Andersa. „Gryf‘‘ — Londyn 1948, str. XV + 384.

„Przegląd Polski” 1948, nr 7 z lipca, s. 3-9.
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Kozielsk. Stare zabudowania poklasztorne. Kilka cer-
kwi, kilka gmachów mieszkalnych, reszta baraki. Solid-
ne, grube mury przetrwały i czas i rewolucję. Wnętrza 
budynków przedstawiają obraz nędzy i rozpaczy. Wszę-
dzie zacieki, wilgoć i pleśń. Gdzieniegdzie ślady podłóg. 
W cerkwiach ślady malowideł ściennych. Ponuro i ze 
zgrozą patrzą wyblakłe oczy bizantyjskich świętych.

W tym to Kozielsku zgrupowano 3.000 polskich ofi-
cerów i niewielką liczbę osób cywilnych. Tuż opodal, 
w obozie Skid, dalsze 2.000. Większość to ludzie młodzi. 
Reszta — mężczyźni w sile wieku, w pełni sił umysło-
wych, zasobni w doświadczenie życiowe. Wielu z nich to 
specjaliści z różnych dziedzin. Wszyscy skazani zostali 
na poniżenie i niewolę.

*
Lotnicy: 121 plus 1. Tylu nas było w Kozielsku. Może 

paść pytanie co oznacza to plus 1. To jest Janka. Ppor. 
pil. Janina Lewandowska.

Jedyna kobieta wśród 3.000 mężczyzn. Była dla każ-
dego kolegą i przyjacielem. Zawsze zdążała tam gdzie 
potrzebna była troskliwa, miękka ręka kobieca i zawsze 
w czas potrafiła z kobiety przedzierzgnąć się w kole-
gę. Zginęła w Katyniu, dzieląc los towarzyszy broni 
do końca.

*
Chociaż rozbici po różnych budynkach, utrzymali-

śmy jedność zespołu. Po paru tygodniach rozpoczęliśmy 
regularne zajęcia. Były to wykłady i dyskusje na tematy 
lotnicze. Kpt. obs. 1. Kwieciński objął kierownictwo 
i wykłady z zakresu lotnictwa rozpoznawczego, por. 
obs. T. Ciesielski — radio i łączność, por. obs. T. Paprot-
ny — nawigacja, ppor. techn. J. Unger — silniki i pła-
towce, ppor. obs. J. Mintowt-Czyż — lotnictwo bombowe 
i wreszcie ppor. pil. Kramarz — lotnictwo myśliwskie.

Wykłady odbywały się na strychu coraz to innego 
budynku, lub jeżeli warunki pozwalały w mniejszych 
salkach w barakach. Na zewnątrz wystawialiśmy ubez-
pieczenie przed nieproszonymi gośćmi.

*
Zima stawała się sroższa. Ubrania, w których wyszli-

śmy we wrześniu w dużej części rozkradli nam Rosjanie 
w drodze do Kozielska. To co pozostało zaczynało się 
drzeć.

Codziennie część z nas musiała iść na roboty w obo-
zie, lub poza obozem. Mróz dochodził do — 56 stop. C. 
Trzeba było odgarniać śnieg na drogach, ładować torf, 

czyścić latryny, sortować deski, przecinać lód na rzece, 
itd. itd. A wszystko to trzeba było robić bez rękawiczek, 
bez ciepłego ubrania, często w butach, z których wy-
łaziły gołe palce.

Coraz częściej zdarzały się wypadki ostrych odmro-
żeń. Izba chorych nie była na to przygotowana. Żal było 
patrzeć na naszych lekarzy, bezsilnie patrzących na ten 
stan rzeczy. Lekarzy było około 600. Ominęło Katyń 
zaledwie kilku.

Głód dawał się coraz bardziej we znaki. Dostawali-
śmy wprawdzie 600 gr. chleba dziennie. Był to jednak 
chleb, który z trudem zasługiwał na tę nazwę. Ciężka, 
czarna glina, tak kwaśna, że jeszcze teraz na wspomnie-
nie ślina mi nabiega do ust. Objętościowo było tego chle-
ba kromka, grubości dwóch palców. Trzeba było to jakoś 
rozłożyć na cały dzień.

*
„Doprosy”, czyli badania ciągnęły się w nieskończo-

ność. Wzywano jednego po drugim w dzień, w nocy, 
o każdej porze. Pytania stereotypowe. Niemal na każ-
dym posiedzeniu te same. Zmieniano tylko kolejność. 
Jeżeli nie daj Boże ktoś się pomylił w jakiejś dacie, czy 
okolicznościach towarzyszących jakiemuś wydarzeniu, 
a potem nieopatrznie chciał to sprostować — mógł być 
pewien, że od tego czasu nie będzie miał spokojnych 
nocy. Czujna podejrzliwość NKWD już szukała w nim 
agenta obcego wywiadu, kontrrewolucjonistę, wroga 
ludu i całego rodzaju ludzkiego. Znam wypadek, gdzie 
oficera urodzonego w 1914 r. indagowano na temat jego 
udziału w białych oddziałach w 1917 r.

*
Odczuwaliśmy silnie brak wiadomości ze świata. Ga-

zet nie było. Jedynie sowieckie radio podawało swoje 
wiadomości. Stworzyliśmy służbę informacyjną. Koro-
wajczyk, Libicki, Orłowski, Mintowt-Czyż i Grabowski 
obsługiwali cerkiew. (600 mieszkańców). Wiadomości 
z radia sowieckiego trzeba było rozszyfrować i wyłu-
skać przynajmniej w przybliżeniu właściwą prawdę. 
Z biegiem czasu „Dziennik radiowy” rozwinął się w mó-
wione „pismo” literacko-artystyczne.

*
Osobną kartę w życiu Kozielska ma Jim Pocker. Wy-

chudzony, przygarbiony, zawsze zmarznięty, wysunąw-
szy swój nieprzeciętnych rozmiarów nos naprzód, żeglo-
wał, pomiatany podmuchami wiatru, od bloku do bloku. 
Mówił o morzu i o polskich prawach do niego. Mówił 
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o polityce i o wojnie. Wtedy już mówił, że dwa zbiry, co 
zawarły przymierze na zgubę Polski, muszą sięwziąć za 
łby i że my jeszcze będziemy tego świadkami.

Drobna tylko garstka ówczesnych słuchaczy dożyła 
tej chwili.

Chodził Jimmy od bloku do bloku i gdzie przeszedł 
tam posiał ziarno nadziei. Był za to w karcerze o chlebie 
i wodzie, był nie raz i nie dwa w późniejszym okresie 
w Griazowcu, ale nie przestał mówić, a potem pisać swo-
ich „bajeczek.”

*
W Kozielsku było również kilkunastu księży. Za-

broniono im uprawiania praktyk religijnych, pod grozą 
„poważnych konsekwencyj” (czytaj — śmierci).

A jednak każdej niedzieli odbywały się nabożeństwa. 
Zawsze znalazł się ksiądz gotów wysłuchać spowiedzi. 
W niedzielę lub święta można było przystąpić do Ko-
munii św.

W dzień Wigilijny 1939 r., przy trzaskającym mrozie 
i zadymce, wywieziono z Kozielska wszystkich księży. 

Wywieziono w otwartej ciężarówce. Nie pozwolono im 
nawet zabrać płaszczy. Ktoś chciał podać płaszcz już 
będącemu w samochodzie ks. Skorelowi. Nadzorujący 
załadowania NKWD-zista nie pozwolił. Praktyczny był 
człowiek. Powiedział nam: „Jemu to już nie będzie po-
trzebne, a tobie może się jeszcze przydać.”

Nikt później już księży tych nie spotkał.
Były to pierwsze ofi ary potwornej zbrodni, jakiej do-

konano w Kozielsku, w kilka miesięcy później.
W lecie 1940 r. 5.000 ludzi w pełni rozkwitu życio-

wego zostało startych z powierzchni ziemi. 5.000 ludzi 
zostało skrytobójczo zamordowanych. Zamordowanych 
nie w chwili jakiegoś szału zbrodniczego, ale planowo, 
z premedytacją.

Sprawcy tej zbrodni nie zostali dotychczas ukarani. 
Sprawiedliwości nie stało się zadość.

Gustaw Godziemba

„Skrzydła. Wiadomości ze Świata” 1948, nr 8 z 15 kwietnia, s. 7-8. 
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The following open-letter from Mrs. Eugenia Duszyńska 
appeared in the Bombay weekly “The Blitz” and later 
was repeated in the Polish fortnightly “Polak w Ind-
jach” (September 1946).

“During the trial of the major German war-criminals, 
two days were taken up by the murder of 11,000 Polish 
officers taken into captivity by the Russians in Septem-
ber, 1939, and placed in 3 camps: Kozielsk, Starobielsk 
and Ostaszkow.’

“During those two days the judges tried, by documen-
tary evidence, and witnessess’ statements, to ascertain 
as to who was responsible for the murders perpetrated 
in the Katyn Wood near Smolensk, as, although the 
Germans appeared in Court as the guilty party, yet the 
persons responsible for the murders continue to remain 
unknown, The mass murder of the officers — prison-
ers of war — is a crime which does hot pale before the 
monstrous and horrible crimes of Belsen and Dachau.”

“The most essential factor in the charge is to deter-
mine when the crime was committed, because if it oc-
curred after the capture of Smolensk by the Germans, 
then the guilt falls on the latter — of course only if these 
POW were still in the area occupied by the Germans, but 
if before, then guilt falls on the Russians.”

“The world was first informed about the existence 
of the mass graves of Polish officers by the Germans 
in March, 1943. They were said to have been led to the 
graves by wolves and by the odour of the putrifying bod-
ies, which had been buried in shallow graves. The Ger-
mans accused the Russians and, in reply, the Russians 
accused the Germans. And then the Polish Government 
in London took up the matter, demanding that an Int.-
Red Cross commission be appointed for the purpose of 
carrying out an impartial investigation.”

“Could anything have been more natural than such 
a request? After all, they were our Polish officers, the 
flower of our country, our husbands, fathers, brothers 
and sons, and, although they were lost to us for ever, 
yet we had the right and moral duty to know how and 
by whom they had been exterminated in circumstances 
without precedent in world history. In answer to our fully 
legitimate and understandable request, our Ally, Russia, 
became infuriated, indeed so violently infuriated, that 
she immediately broke off diplomatic relations with the 
Polish Government in London. It was incomprehensible. 
If in a room, which I share conjointly with someone else, 
a man is murdered without any participation on my part, 
then, not having an alibi, I would wish the quickest pos-
sible discovery of the culprit, in my own interest. If the 
Germans committed the crime, which, after the tragic 

experience of this war appears to be quite feasible, then 
why was Russia so concerned not to have the Germans’ 
guilt proved by 100%?”

“After the Russian refusal to agree to the matter being 
investigated by the International Red Cross, the Ger-
mans began carrying out investigations of their own, 
having invited for that purpose experts from those vari-
ous countries which at that time were occupied by them. 
When the Russians reconquered the territory, they also 
carried out an investigation — with the assistance of 
a commission composed exclusively of Russian experts.”

“I am the wife of one of those who were murdered 
there. The disclosure of the truth will not return my 
husband to me, nevertheless I wish to know the truth.”

“I have carefully preserved two letters written by my 
husband during his captivity in Russia. There were three 
letters originally, but one had been taken from me by 
an officer of the N.K.V.D. during a search carried out in 
my home in Poland in March, 1940. It was permissable 
to send only one letter per month from Russian POW 
camps. The letters in my possession were written in 
December, 1939 and February, 1940. The one which 
was taken from me had been written in January, 1940. 
After that there was nothing — just silence. During the 
same period letters from other officers to their wives 
written in the POW camps also ceased coming. By the 
Spring of 1940 not one of the prisoners had sent any 
further letters.”

“On being sent to Siberia together with hundreds of 
thousands of oilier Poles, in April, 1940, I wrote to my 
husband. But there was no reply to any of my letters. 
In the end, a letter of mine written in June, 1940, was 
returned to me with an attached note, on which I read 
the words: ‘Addressee absent’.”

“General Smirnov, the Russian prosecutor at the Nurem-
berg Trial, stated, that the officers concerned were alive 
until the outbreak of German-Soviet hostilities in 1941, 
and that they had been engaged on road-work (which 
in itself was an infringement of the international rules 
governing the treatment of officer prisoners of war). Why 
was it then that not one of them showed any sign of life 
during the many months between the outbreak of war 
and the entry of the Germans on Russian territory? Why, 
if during the same period, 400 officers who had been 
transferred to a camp at Griazowiec in the early Spring 
of 1940, and who subsequently joined the ranks of the 
Polish Army, were permitted, to correspond, in the same 
way as civilian prisoners held in other labour camps, 
who were allowed at times to write letters? Why, if until 
the Spring of 1940 the officers wrote and received let-



Zbrodnia	Katyńska	w	polskiej	prasie	niepodległościowej	w	Wielkiej	Brytanii	z	lat	1943-1956...

538

ters? Why? Can I and so many officers’ wives obtain 
an answer to this burning question, an aswer which is 
perhaps an easy and straightforward one, and which 
would probably allow the solving of such an important 
and fundamental problem, as the date of death of several 
thousand Polish officers?”

“In July, 1941, the Polish-Russian Agreement was 
signed and the prisoners commenced to leave the prisons 
and labour camps, but our officers from the Kozielsk, 
Starobielsk and Ostaszkow camps failed to return to 
us. As a result of this Agreement a Polish Army began 
to be organised in Russia, but not a single officer from 
the above named camps came forward, and our deep 
anxiety and concern, already great, became unbearable. 
What had befallen them? Why were they not being re-
leased? Telegrams, questions and representatives went 
to the highest Soviet authorities on the question of the 
lost officers. Replies were given, but each one was more 
evasive than the last: that they are far away in Northern 
Russia and that, in the Spring, when the snow had melt-
ed, they would return, that they are dispersed amongst 
various civilian labour camps and that gradually they 
would be coming forward. Until one day, at a Polish-
Soviet military parade, at which the following were 

present: Colonel Berling. representing the Poles, Beria, 
the all-powerful chief of the N.K.V.D. and his assistant 
Merkulov, representing the Russians, Col. Berling said: 
— “We have a fine army in the persons of our officers 
from Starobielsk, Kozielsk and Ostaszkow,” whereupon 
Merkulov’s ominous words fell, uttered with some com-
pulsion: — ”No, we cannot count on them, as we have 
committed a great error in connection with them.”

“Why, during our enquiries, did no-one from the Rus-
sian side ever say that the camps at Kozielsk, Starobielsk 
and Ostaszkow had fallen into German hands? Why, 
on the contrary, was it stated time and time again, that 
these camps had been liquidated in 1940? And why was 
it that only when the Germans accused the Russians of 
the murder, the latter announced that these camps had 
been captured by the Germans?”

“And one more question. Why was it that in 1943 the 
Russian Government regarded the proposal to hand over 
the investigations to the International Red Cross as an 
unforgivable affront, whilst in 1945 it regards the inter-
national investigation of the same problem as necessary 
and even itself placing it on the agenda? Why?”

„The Voice of Poland” 1946, nr 23 z 17 listopada, s. 6.
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Zygfryd z „Nibelungensage“ skąpał się we krwi smoka, 
skąpał się cały, lecz na ciele tego olbrzyma znalazło się 
przecież miejsce drobne, nie skąpane we krwi. Liść ja-
kiś, przygnany wiatrem, upadł na ramię Zygfryda, i do 
tego miejsca nie dotarła krew smoka. Niemcy podczas 
tej wojny skąpali się we krwi wielu narodów, ustanowili 
po społu z Rosją rekord okrucieństwa, zasługując na 
karę o wiele bardziej surową niż ta, która ich spotkała, 
jednakże na potwornym ciele Niemiec jest jeden punkt, 
wolny od krwi. Tym punktem jest właśnie Katyń. Zyg-
fryd à rebours. Zbrodni mogli dokonać albo Niemcy albo 
Rosjanie. Sąd norymberski, przechodząc do porządku 
nad oskarżeniami sformułowanymi przez prokurato-
ra sowieckiego, uniewinniając Niemców z dokonania 
zbrodni, przerastającej wszystkie inne, jakie zanotowała 
historia tej potwornej wojny — wydał tym samym wy-
rok na Rosjan.

Sam proces dobiegł końca w najbardziej niewłaściwej 
chwili. Kary, jakkolwiek łagodne i obejmujące zaledwie 
znikomy odsetek, jakieś jeden pro milion zbrodniarzy 
niemieckich, przecież kontrastują niezwykle jaskrawo 
z flirtem, z fraternizacją niemiecko-brytyjsko-amery-
kańską, z mową stuttgarcką Byrnesa, z zürichską Chur-
chilla. Niemcy potencjonalnie już są czynnikiem budo-
wy świata, już przodować mają „rodzinie europejskiej“. 
Jak na jakiejś rozbitej bombą ruderze, tak na wrotach 
przyszłego raju ludzkości widzimy napis: „Business as 
usual“.

Symbolem nowego ładu, który ma zapanować po tej 
wojnie, jest Norymberga, gdzie w handel poszły takie to-
wary norymberskie, jak prawda, sprawiedliwość, wstyd. 
W motywach wyroku na Göringa czytamy m.in., że 
„usiłował przeszkodzić rządowi brytyjskiemu w docho-
waniu gwarancji wobec Polski (he tried to prevent the 
British Government from keeping its pledge to Poland)“. 
O, wielka to zbrodnia! Ale, na szczęście, nie udało mu 
się! Wielka Brytania dochowała swej gwarancji, przy 
czym Polska straciła połowę obszaru oraz wolność, nie-
podległość i suwerenność, stawszy się jedną z republik 
sowieckich.

Lecz jeszcze większą porcję gryzącej ironii zawiera 
motywacja wyroku na Ribbentropa: „odegrał on szcze-
gólnie doniosłą rolę w działalności dyplomatycznej, 
która doprowadziła do ataku na Polskę (played a par-
ticularly significant role in diplomatic activity which 
led up to the attack on Poland)”. A któż był partne-
rem Ribbentropa w tej działalności dyplomatycznej? 
A dokądże jeździł Ribbentrop w celu przygotowania 
rozbioru Polski oraz zagłady państw bałtyckich? Part-

nerem był niejaki Mołotow. Ribbentrop jeździł do Ro-
sji, której przedstawiciel występował w Norymberdze, 
jako... prokurator. Gdyby nie zmowa Niemiec i Rosji, 
nie byłoby wojny. Ribbentrop zupełnie słusznie został 
skazany na szubienicę, lecz ta szubienica wydaje się 
dziwnie samotna. 

Wyrok norymberski uznała Rosja za gorsząco łagod-
ny. „Izwiestia” piszą, że sprawiedliwość powinna być 
niezachwiana i sprawna, że tak pobłażliwy wyrok musi 
wywołać zdumienie i ubolewanie w najszerszej skali, że 
uniewinnienie sztabu Hitlera jest czymś całkowicie nie-
zrozumiałym. Tak mówi organ oficjalny państwa, które 
istotnie doprowadziło do tego, że „sprawiedliwość“ jest 
tam niezachwiana i wyjątkowo sprawna, a to dzięki me-
todom najnowszym, nie praktykowanym nigdzie poza 
Rosją. „Izwiestia“ występują przeciwko uniewinnieniu 
sztabowców niemieckich, zapominając o tym, co same 
pisały kilka lat temu o niejakim von Paulusie. A gdzież 
obecnie przebywa gen. von Paulus? Gdzie Seydlitz? Czy 
w więzieniu sowieckim oczekują obaj wyroku śmierci? 
Czy zza drutów kolczastych patrzą na szubienicę? Czy 
pójdą „pod stienku“? Nie. Obaj trzymani są na zapas, 
w odpowiedniej chwili staną się narzędziem rosyjskim.

Gen. von Paulus nie stanął przed sądem, za to sta-
nął przed sądem i został rozstrzelany gen. Michajlović. 
A w motywach wyroku na Ribbentropa czytamy, że 
„jest odpowiedzialny za zbrodnie przeciwko ludzkości 
z powodu swych czynów w związku z krajami okupo-
wanymi i satelitami osi. Przymuszał Włochów by przy-
jęli bezlitosną politykę okupacyjną w Jugosławii i w Gre-
cji”. Słusznie, zupełnie słusznie podany motyw. Niech 
Ribbentrop zawiśnie na szubienicy. Ale co powiedzieć 
o polityce Moskwy w szeregu krajów okupowanych?

Norymberga stanowi jedyny fakt dokonany w ciągu 
okresu, jaki dzieli nas od dnia zakończenia, a raczej 
przerwania, działań wojennych. Wszystko inne, więc 
konferencja „wielkiej” czwórki, trójki czy piątki, więc 
zjazdy paryskie, więc U.N.O. i t.d., są zupełną farsą, 
są cyrkiem, na którego arenie — trzeba to przyznać 
z całą bezstronnością — zabłysnęła inteligencja, hu-
mor, zręczność, brawura Mołotowa i Wyszyńskiego, 
odbijając jaskrawo od niedołęstwa i braku inteligencji 
partnerów. Z jednej strony fechmistrze i mistrze w żon-
glerce, w wyższej sztuce jazdy, akrobaci parterowi i tra-
pezowi, atleci najcięższej wagi a przecież poruszający 
się zwinnie i lekko, z drugiej — drużyna klasy B, co 
najwyżej, garnitur trzeciorzędny. Jakżeż może udać się 
ten spektakl, mający dwóch gwiazdorów a w reszcie 
zespołu statystów?
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Udała się tylko Norymberga. I ona jedna doprowadzi-
ła do jakiegoś pozytywnego rezultatu, który wyraża się 
w kilku szubienicach. Lecz ta Norymberga z udziałem 
Rosji budzi najwyższy niesmak u niezależnych publi-
cystów brytyjskich, z których np. Alastair Forbes cha-
rakteryzuje ten wymiar sprawiedliwości za pomocą 
tytułu „Winowajca wśród sędziów”, pisząc w „Sunday 
Dispatch”, że „powaga tego trybunału została poderwa-
na przez to, iż do udziału w sądzie i oskarżeniu do-
puszczono przedstawicieli państwa, które ma samo na 
sumieniu co najmniej dwie ze zbrodni wymienionych 
w akcie oskarżenia”. Nawet antypolski i prosowiecki 
„New Statesmen and Nation” wykrztusił, że „jeśli Kal-
tenbrunner i Sauckel zostali skazani za zbrodnię „ze-
słania i nieludzkich czynów, popełnionych na ludności 
cywilnej”, winien jest także każdy urzędnik rosyjski, 
który wydawał i wprowadzał w życie podobne zarzą-
dzenia w Polsce”.

Administracja warszawska rozkazała uniwersyteto-
wi warszawskiemu uwieńczyć zasługi sędziów norym-
berskich doktoratami prawa honoris causa. Mogłoby 
to nas nie gorszyć, ponieważ przeróżne uniwersytety 
europejskie i amerykańskie szafują tymi odznacze-
niami na prawo i lewo. B. premier Churchill ma tych 
doktoratów prawa honoris causa chyba z tuzin albo 
z pół kopy. Za pogrzebanie karty atlantyckiej. Teraz sę-
dziowie norymberscy dostaną doktorat warszawski. Ci 
właśnie sędziowie, którzy kolegowali w Norymberdze 
z przedstawicielami państwa mającego na sumieniu 
szereg zbrodni, za jakie zawiśli na szubienicy przy-
wódcy niemieccy.

Wspomniany Forbes, pisząc o zbrodniach rosyjskich, 
na pierwszym miejscu wymienia zesłanie tysięcy Po-
laków w latach 1939—1940, stwierdza zaś ponadto: 
„Faktem jest, że rozbiór Polski ułożyli w r. 1939 w Mo-
skwie Ribbentrop i Mołotow na krótko przed wybu-
chem wojny. Cyniczny ten fakt potwierdziły zarówno 
zeznania przed trybunałem w Norymberdze jak i pa-
miętniki hr. Ciano”. Ale trybunał norymberski wiedział 
o wszystkim, nawet i bez zeznań i bez pamiętników 
Ciana, przy czym nie spowodowało to wyłączenia sędziów 
rosyjskich.

Sąd norymberski z udziałem Rosji otwiera strasz-
liwe perspektywy przyszłego świata. Zmienia on sens 
przysłowia „Pereat mundus, fiat justitia!”. Gdy jednym 
z sędziów jest zbrodniarz, wtedy ginie świat, zacho-
wane zaś są tylko pozory, najbardziej fałszywe pozory 
sprawiedliwości. Np. Franka skazano — słusznie — za 
uprawiane przezeń rządy terroru m.in. w Polsce, ale 
ten sam system pod okupacją sowiecką trwa do dzi-
siaj w Polsce, na Węgrzech, w Jugosławii, w Rumunii, 
w państwach bałtyckich, słowem, wszędzie tam, gdzie 
narody, za milczącą lub głośną zgodą Wielkiej Brytanii 
i Stanów Zjednoczonych, zostały wydane w niewolę, na 
zagładę, na śmierć.

Niech zginie świat! A świat jest pojęciem całości, na 
którą składa się glob ziemski i ludzkość oraz wszystkie 
zjawiska podpadające zmysłom i nadprzyrodzone, więc 
ludzka myśl i ludzka wiara i ludzkie uczucie. Proces 
norymberski z udziałem Rosjan w kolegium sędziow-
skim, to wyrok totalnej śmierci, na którą skazana została 
i myśl i wiara i uczucie. Jeśli jeden z sędziów czy oskar-
życieli ma ręce splamione krwią, taka sprawiedliwość 
zabija świat, na który składa się nie tylko materia ale 
i dusza. Temida norymberska jest ślepa na jedno oko: 
nigdy nie widzi Rosji.

Dżyngischan obracał każdy podbity kraj w ruinę, 
czyniąc zeń pastwisko dla koni swych wojowników. 
Gdy dosięgnął sześćdziesiątki, myślano, że zadowoli 
się przestrzenią życiową, która obejmowała pięćdzie-
siąt stopni szerokości geograficznej. Nie zadowolił się 
i poszedł na zachód, na Europę. Pod Heratem, jak mówi 
legenda, półtora miliona trupów i piramidy z czaszek 
ludzkich były oznaką jego zwycięstwa. To wschodnia 
przesada, to bajka, natomiast Katyń bajką nie jest.

Jeden bandyta wsypał drugiego. Porobił dokładne 
plany miejsca zbrodni, przeprowadził statystykę, zgro-
madził materiał dowodowy, ściągnął rzeczoznawców, 
sporządził protokół i zadenuncjował byłego sprzymie-
rzeńca. Bandyta-Niemiec zrobił to wszystko z iście nie-
miecką dokładnością, posługując się metodą naukową. 
Bandyta-Niemiec przez sześć lat wojny nie krył swych 
zbrodni, przeciwnie, podkreślał ich rozmiar, twierdząc, 
że jako Niemiec ma prawo zabijać. Nakrywszy drugie-
go bandytę kolegę po fachu, rzekł: „Katyń, to twoja 
sprawa! Ja, wyjątkowo, nie maczałem w tym palców!“.

Wyrok norymberski jest łagodny, bardzo łagodny 
dla Niemców. Każde wspomnienie ocalałych od śmier-
ci więźniów Oświęcimia, każda książka, każde słowo 
Polaków, którzy cudem wyszli z piekła, wszystkie te 
przyczynki, straszliwe i przerażające, stanowią funda-
ment aktu oskarżenia, który kiedyś zbada historia, bę-
dąca najwyższą instancją odwoławczą. Nie szafuje ona 
doktoratami honoris causa. Klio, w przeciwieństwie do 
Temidy, nie ma opaski na oczach. Klio będzie trzymała 
w dłoni szale, które zrównają się z idealną dokładnością. 
Na jednej z nich znajdą się zbrodnie oskarżonego, na 
drugiej zbrodnie jednego z oskarżycieli.

Minęło wiele, wiele miesięcy od chwili ujęcia nie-
mieckich zbrodniarzy. W ciągu tego długiego czasu 
zdołały odżyć w nas jakieś ludzkie, godne człowieka, 
reakcje i one to właśnie suflują nam dzisiaj, z pozoru tyl-
ko paradoksalną, myśl, że najwłaściwszym, najbardziej 
odpowiednim wymiarem sprawiedliwości byłby lynch. 
Poprostu lynch. Sąd norymberski, nawet niezależnie 
od jego składu, jest instancją, która musi budzić wiele 
wątpliwości natury moralnej i prawniczej. Gdyby zaraz 
po zwycięstwie gromadę łotrów niemieckich wpędzono 
w środek obozu Dachau czy Oświęcimia i gdyby przepa-
dli tam, rozerwani w sztuki, w strzępy, odetchnęliby-
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śmy z uczuciem ulgi. Wyrok norymberski nie przynosi 
katarsis-oczyszczenia.

Cokolwiek jednak mówimy o sądzie norymber-
skim, jest faktem, że nie poniżył się on tak bardzo, jak 
tego można było się spodziewać: nie skazał Niemców 
za zbrodnię katyńską. Dał w ten sposób świadectwo 
prawdzie, stwierdzając, że jeśli tej zbrodni nie doko-
nali Niemcy, musieli dokonać jej Rosjanie. Stanowi to 
okoliczność łagodzącą, którą może uwzględni przyszły 
historyk norymberskiego procesu.

Lecz ten historyk zaduma się głęboko nad faktem, 
że sąd, tolerując Rosjan zarówno w swym gronie jak 
na ławach oskarżycielskich, przyjął zasadę: „Niech 
przepadnie świat, ale niech zachowane będą pozory 
sprawiedliwości!”.

Zygmunt Nowakowski.

„Wiadomości” 1946, nr 29 z 20 października, s. 1.

Pierwsza zima wojny. Pierwsza zima niewoli.
Płaski, bezbarwny step. Szeroko rozrzucone domki, 

klecone ze zbieranego przez długie lata drzewa. Błotni-
ste, dziurawe ulice. Rzeka Ajdar, posępna i nudna, nawet 
kiedy zalewa pół miasta.

Ciężki kolos bizantyńskiej cerkwi. Ale są i romańskie 
motywy i gotyckie, nawet maurytańskie. Niebrzydka 
jest w swoim ogromie. Zwłaszcza wieże — pięć wież — 
rysują się ładnie na tle nieba. Odarto je ze złota i strąco-
no krzyże. Odarto niemiłosiernie i wnętrze. Były tu po-
dobno carskie wrota wykute ze szczerego złota. Zabrał 
je Denikin. Teraz złoci się w pustych nawach pszenica.

Są i tajemnice. Przy kopaniu rowów odkryto grób ar-
chimandryty. Rozleciały się zbutwiałe ornaty. Znaleźli 
talerzyk — fajansowy talerzyk z dwugłowym carskim 
orłem. Rozpętała się orgia spirytyzmu. Talerzyk wy-
dobyty z grobu opowiada, puka, dzwoni i wróży ma-
kabryczne bzdury.

Dokoła cerkwi domki z czerwonej cegły i baraki 
z desek. W domkach mieszkały dawniej uczennice — 
panienki z okolicznych domów szlacheckich. Uczyły 
mniszki. Po mniszkach pozostał ślad — mur podziura-
wiony kulami miejsce egzekucji. Po panienkach i śladu 
nie zostało.

Kiedy wyzyskać nieuwagę straży i wspiąć się na 
słupy śmietnika, widać poza murem szare i skurczo-
ne sylwetki przechodniów. Łypią w stronę murów bo-
jaźliwym okiem. Szepcą skrycie do siebie za węglem. 
Szepcą starą nieśmiałą legendę, że gdy do Starobielska 
przyjdzie polskie wojsko, zagrają dzwony we wszyst-
kich kościołach.

Dzwoni sygnaturka pod murem kaplicy. Warta ochry-
ple krzyczy. Capstrzyk. Wojennoplenni idą na prycze.

Stłoczeni po domkach jak śledzie. Obdarci i zarośnię-
ci. Za wysokim murem, okalającym cerkiewne ogrody, 
mieści się przeszło 4000 ludzi. Życiowa przestrzeń jest 
długą deską jak trumienne dno — szerokość jej się waha 

od 42 — 60 cm na twarz. „Twarze” poukładane piętrami. 
W „cyrku“ jest tych pięter pięć. Kiedy się komuś wy-
mknie na górze herbata, spływa na niższe piętra gorący 
deszcz.

Zimno i błoto. Kuchnie polowe gotują wrzątek. Z ha-
łasem ustawia się kolejka.

Od gotowania wrzątku nikt się nie uchyla. Ma ta 
praca w sobie coś z obrzędu. Ciężka praca. Drzewa 
mało — trzeba kraść. Łupać na opał beczki z magazynu. 
Wachtiora podejść łatwo.

Stare kotły nie ciągną jak trzeba. Wichura dmie. Ze-
spół wydaje wodę niedogotowaną — stracił cierpliwość. 
Sypią się klątwy — nieodstępny, natrętny ornament 
szarych i nudnych dni.

Kolejka i przed kuchniami. Nad olbrzymimi kotła-
mi stoją gondolierzy, mieszając drewnianymi wiosłami 
kaszę. Zza płyty wygląda zasmolona głowa. Łzawią się 
zaczerwienione oczy. To jeniec „koczegar” — palacz.

Szumią studnie. Bulgoce siarczana woda. Można 
przywyknąć i do siarki, mimo że zakłóca spokój nocny 
i spod koca wypędza na ziąb. Służbowi niosą długim 
sznurem naczynia do kuchni. Siarka zmienia się w zupę.

Nuda, pustka i smutek. Drażni radio. Drażnią cią-
gle te same twarze. Drażni kasza. Lada iskra powoduje 
głupie, brutalne burze.

Chwytają się ludzie sposobów. Opowiadają, Skuleni 
na pryczach, o dalekim świecie, dzielą się wiedzą, dzie-
lą się tęsknotą. Grają Chopina na niemej klawiaturze, 
wyrysowanej na desce ołówkiem. Snują plany zemsty 
i ucieczki — przez Indie, przez Chiny.

Rzeźbią. Kto choćby iskierkę plastycznego zmysłu 
w sobie odkryje — rzeźbi.

Jest z czego. Ciężkie samochody zwożą drzewo 
przez całą jesień. Jest tu lipa i brzoza i dąb, olszyna, 
osika i morwa, akacja, morela i brzost, śliwa i gru-
sza. Rzadkie, cenne drzewa wagonami zmieniają się 
w popiół.
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W jesieni drzewa dużo. Mnóstwo. Nadmiar. Zawadza 
i gnije po kątach.

A w zimie trzeba rozbierać baraki, niewykończone 
i gołe, rozbijać je w nocy ukradkiem, aby choć trochę 
zmniejszyć grube śnieżne placki, które na ścianach 
kwitną wokół gwoździ.

Taki już „płan”.
Wiórki zaścielają podłogę. Wyłaniają się z klocków 

szachy i figurki, pudełka i papierośnice, krzyżyki i od-
znaki pułkowe. Inkrustowany obraz Madonny mieni 
się gamą trzydziestu sześciu różnych barw. Walczą na 
szachownicy Turcy i husaria. Aromatem machorki prze-
siąkają cygarniczki z moreli.

Narzędzie jeszcze ciekawsze niż rzeźba. Te świdry, 
dłuta, noże i hebelki, z odłamków sprężyn, z rozebrane-
go silnika, z kawałków kosy — są arcydziełem sprytu 
i zmyślności.

Ludzie porastają w dobytek. Przyszli z gołymi ręka-
mi, z torbą przez ramię — nie mieli nic. Teraz już jest 

„majątek”. Machorka, cukier, mydło, szmaty, koszule, 
książki. Gumowe podeszwy, puszki z konserw, płytki 
szklane, buteleczki i kawałki drzewa. Tasiemki, sznurki 
i sprzączki. Groteskowe mienie wojennoplennych.

Krążą książki. Pracują regularne agencje. Wszyst-
ko jest — choć w bardzo pstrej kolejce. Dostać trudno 
— chyba że się ma w zanadrzu odpowiednie rewanż. 
W braku książki — cebulę lub papierosy. Albo olej. Za 
słonecznikowy olej można dostać najpiękniejsze płody 
ducha ludzkiego.

Niezasobni proletariusze muszą poświęcać wartość 
zupełnie inną — niematerialną, choć bardzo cenną: sen. 
Od jedenastej w nocy do siódmej rano można książkę 
mieć za dobre słowo. Wyciąga się człowiek na pryczy 
w odwrotnym kierunku, wsuwa głowę pod komin ża-
rówki i czyta.O panu Wołodyjowskim i szturmie Zba-
raża. O „Bractwie Białego Lamparta”. O przygodach 
generała Lassalle’a. O pachnących jak kwiaty kobietach.

Prąd elektryczny migoce kapryśnie — biegnie po 
łatanych drutem kolczastym przewodach. Pod akompa-
niament wichru i chrapania płyną godziny. Najlepsze 
i najmilsze godziny.

Bo deficyt można odespać i w dzień — prędzej minie 
i mniej o jedną kreskę w kalendarzu i bliżej swoboda 
czy zsyłka — któż to wie?

Opada rozgoryczenie i żal. Mija żrąca troska pierw-
szych dni. Gasną spory. Szarą mgłą zalewa wszystko 
apatjia. Jedynie ostre wybuchy tęsknoty przebijają na-
rastające strupy.

Nastrój święta budzą tylko listy — nieobliczalne i ka-
pryśne. Sypią się dziennie setkami lub sączą się kropla-
mi przez tygodnie. Pan cenzor nie ma metody.

*
5 kwietnia 1940 zaczęto rozbijać starobielski obóz. Słoń-

ce grzało mocno. Wysychało przedwiosenne błoto. Pękały 
młodziutkie listeczki na nielicznych ocalałych drzewach.

Na schodach cerkwi, w zaułkach ogrodu, pod kuch-
niami i w hali cyrkowej — gorączkowe rozmowy i błysz-
czące oczy, nadzieja i niewiara, beztroski entuzjazm 
i przygnębienie. Obóz żył w napięciu parowego kotła.

W małej izdebce drewnianego bloku codziennie rano 
tą sama nerwowa godzina — „ciągnienie losów”.

Starszy obozu, komendanci bloków, „adiutanci”, ko-
misarz z nadzoru. „Papuga” z teczką i plikiem papierów.

Padają z wykazu nazwiska. Starsi notują. Podsłuchu-
jący podają je w lot zebranemu pod drzwiami tłumowi. 
Koledzy biegiem podają je dalej. Ważą się losy.

Likwidowano obóz bez systemu, bez jakiejkolwiek 
uchwytnej metody. Widoczne było tylko jedno, widocz-
ne wyraźnie: rozbijano wszystkie dostrzegalne więzy. 
Rozrywano braci, ojców, synów, mieszano troskliwie 
zespoły na wyjazd z różnych bloków, z młodzieży i star-
szych. Chaotycznie i nieobliczalnie, codzień inaczej.

Zespół, to było 63 ludzi — wagon więzienny. Mon-
towano dziennie dwa do trzech — rzadko więcej, wy-
jątkowo mniej. Bywały i dni puste — bez „rozgruzki”.

Wywołani pakowali rzeczy, przechodzili w cerkwi 
ostatnią rewizję i na ciężkich samochodach znikali za 
bramą.

Cel wyjazdu tonął w tajemnicy. Wielcy komisarze 
i mali wachtiorzy zachowywali wszyscy bez wyjątku 
zacięte, nieprzeniknione milczenie.

„Ciągnienie” trwało długie tygodnie. Kiedy wyjeż-
dżałem, zostało w obozie już tylko niespełna 600 jeńców.

Nasza grupa nie różniła się niczym od innych. Kilku 
pułkowników, dużo podchorążych, kilkunastu lekarzy. 
Siwowłosi weterani i rumiane wyrostki. Niewątpliwi 
komuniści i nienaganni żołnierze. „Próbka”.

Tylko jeden uderzył nas szczegół, pozornie nieważ-
ny: bezpośrednio przed samym wyjazdem poddano nas 
krótkiemu „doprosowi”. Inne zespoły tej procedury nie 
przeszły.

W Pawliszczew-Borze zastaliśmy kolegów, w ten sam 
sposób przysłanych z Kozielska — dwa wagony. W kil-
ka dni później przysłał również dwa wagony Ostaszków. 
I kilkunastu ludzi po tygodniu ponownie Starobielsk. 
Wśród nich był Józef Czapski.

Mieliśmy wrażenie, że N.K.W.D. zmienia system 
obozów jenieckich. Rozbija giganty na małe jednostki, 
łatwiejsze do wyżywienia i nadzoru. Rosja wielka. Obo-
zów tysiące. Być może, koledzy gdzieś pod Archangiel-
skiem, może nad Bajkałem — któż to wie?

W długich, czarnych rozmowach zimowych usiłowali-
śmy często rozwiązać to zagadnienie. Na próżno. Brakło 
podstaw. Staliśmy przed ciemną zagadką. Bo gdy my 
w Griazowcu otrzymaliśmy już prawo pisania i odbiera-
nia listów, wyszło na jaw, że ani z tej strony kordonu ani 
też w Warszawie niczego o naszych kolegach nie wiedzą. 
Nasz „jaszczyk” był jedyny.

Wielki transport „litewski” z Kozielska, „drugi rzut”, który 
do nas po roku dołączył, również o zaginionych nie wiedział.
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Tragicznej prawdy nie przeczuwał nikt.
I dopiero gdy gen. Anders powiedział na łączce w Gria-

zowcu (5 sierpnia 1941) „Mam tylko was!”, bomba pękła.
Przeczucie katastrofy niewyobrażalnej, straszliwej, 

nie dającej się domyśleć do końca — zawisło ciężkim, 
smutnym cieniem nad odzyskaną wolnością.

Po całych nocach, wytężając pamięć, Zestawialiśmy 
długie wykazy tych, których brakło. Tysiące, tysiące, 
tysiące…

Zaginione, przepadłe nazwiska —
Mówią teraz do nas, krzyczą, dławią, chwytają za 

gardło rozpaczą i bólem te same nazwiska z katyńskiej 
listy.

Żałoba ma barwę krwi.
Seweryn Ehrlich.

„Wiadomości” 1946, nr 33 z 17 listopada, s. 1.

Jak doszło do wykrycia zbrodni katyńskiej?
Zwłoki oficerów polskich odnaleźli w grobach katyń-

skich Niemcy. Ale wśród ogłoszonych przez nich do-
kumentów nie ma takich, które by mówiły, jak władze 
niemieckie doszły do tego odkrycia.

Tuż przy mieście Höchst pod Frankfurtem nad Me-
nem w miejscowości Unterliederbach przy ul. Angra-
benweg 1 mieszka Niemiec nazwiskiem Germandt.

Podczas wojny był on intendentem szpitala organi-
zacji Todta w Katyniu.

— Organizacja Todta — opowiada Herr Germandt — 
zabierała na Białejrusi podwody chłopskie, które szły 
na wschód nieraz o setki kilometrów. Równocześnie 
Niemcy przerzucali robotników białoruskich na zaple-
cze frontu dla pracy nad umocnieniami pozycji. Wśród 
tych robotników było bardzo wielu Polaków z Białej-
rusi. Kiedyś — było ich pewno ze stu — cały transport 
zatrzymał się na nocleg w wiosce Borok na skraju lasu 
katyńskiego. I wówczas mieszkańcy tej wioski, u któ-
rych nocowali Polacy, opowiedzieli, że w r. 1940 NKWD 
rozstrzelało w lasku katyńskim oficerów polskich. Po-
chowano ich w zbiorowych grobach w lesie o kilometr 
od wioski Borok.

„Polacy nie uwierzyli opowiadaniom. I dla przeko-
nania się o prawdomówności gospodarzy wybrali się 
jeszcze tego samego wieczora do lasku na Koźlim Wzgó-
rzu, odkopując ziemię we wskazanych miejscach. Wów-
czas przekonali się, że spoczywają tam trupy, ubrane 
w mundury polskie. Teraz już nie mieli wątpliwości, tym 
bardziej że na mundurach i naramiennikach płaszczów 
zachowały się całkiem dobrze odznaki oficerskie.

„To wieśniacy i robotnicy polscy z Białejrusi pierwsi 
uczcili pamięć swoich oficerów. W nocy wycięli kilka 
brzózek, zbijając je w najprostsze krzyże, które umie-
ścili na zbiorowych mogiłach-olbrzymach.

„Polacy pozostali we wsi Borok tylko przez jedną noc. 
Nazajutrz o świcie ruszyli w dalszą drogę ku frontowi, 
przebiegającemu podówczas znacznie na wschód od 

Smoleńska. Było to bowiem w lutym albo w początkach 
marca 1943.

„W lesie katyńskim stacjonowało wiele oddziałów nie-
mieckich. W samym Katyniu mieliśmy szkoły wywia-
dowcze dla agentów, przechodzących na sowiecką stronę 
frontu i przynoszących nam stamtąd cenne informacje. 
Mieliśmy w Katyniu szpital dla koni wojskowych. Mie-
liśmy w najbliższej okolicy rozrzucone oddziały 537-go 
pułku łączności… I właśnie żołnierze tego pułku, prze-
chodząc codziennie przez lasek, zauważyli krzyże ze 
świeżej brzeziny. Sądzili po prostu, że lasek katyński 
stał się miejscem jakiegoś morderstwa. I dlatego zamel-
dowali o tym swoim zwierzchnikom. Odkopano ziemię 
w pobliżu krzyżów z brzeziny. I wówczas przekonaliśmy 
się o zawartości… Ani przez chwilę nie mieliśmy wąt-
pliwości co do sprawców tego mordu, którego „odkrycie 
było dla nas niezwykłą niespodzianką.

„W gruncie rzeczy Niemcy nie interesowali się sprawą 
Katynia…

— ???
Herr Germandt uśmiechnął się do własnego paradoksu.
— Interesowali się… oczywiście… — dodał — Ale 

nas zasadniczo interesowała ilość zabitych oficerów pol-
skich, czas ich śmierci i sposób zabicia. Najłatwiej było 
stwierdzić przyczynę śmierci. We wszystkich wypadkach 
przyczyną był strzał w tył czaszki. Przez jakiś czas propa-
gandziści niemieccy usiłowali twierdzić, że mordercami 
byli Żydzi. I udowadniać to próbowali różnicą wysokości 
wlotu i wylotu kul w czaszkach ofiar. Na kilkudziesię-
ciu trupach stwierdziliśmy, że wylot kuli znajdował się 
na czole, lub w górnej części czaszki, podczas gdy wlot 
był z tyłu niemal u podstawy czaszki — w wypadkach, 
gdy ofiary były wysokiego wzrostu. Jeśli zaś były niskie-
go — wlot znajdował się wyżej a wylot na wysokości 
nosa. I to dało niemieckim propagandzistom powód do 
twierdzenia, że mordercy byli niskiego wzrostu. „Musieli 
więc to być Żydzi” — mówili. Ale teza ta nie przyjęła 
się nawet wśród zagorzałych antysemitów niemieckich.
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„Największe trudności mieliśmy ze stwierdzeniem 
liczby ofiar. I właściwie nigdy nie doszliśmy do jej okre-
ślenia. Pierwsze ekshumacje stwierdzały, iż około 3.000 
oficerów polskich pochowano w grobach na Koźlim 
Wzgórzu. Potem liczba ta wzrosła.

„Kiedy akcja odkopywania grobów katyńskich była 
już w pełnym toku, w kwietniu 1943 przez stację Ka-
tyń przechodził transport sowieckich żołnierzy-jeń-
ców wojennych. Przewożono ich do Stalagu w Orszy. 
Ponieważ stacja Katyń była t.zw. „punktem wodnym”, 
pociąg zatrzymał się tu dłużej, aby żołnierze rosyjscy 
mogli zaspokoić pragnienie. Jeden z żołnierzy pochodził 
z Katynia i prosił o pozwolenie zobaczenia się z rodzi-
ną, która mogła być na dworcu, ponieważ ojciec jeń-
ca współpracował z nami, a mieliśmy szereg biur na 
dworcu. Ojca wprawdzie w tej chwili na stacji nie było, 
ale szwagierka jeńca, która pracowała w biurze orga-
nizacji Todta na stacji Katyń, była właśnie przy pracy. 
I zobaczywszy szwagra, przybiegła do mnie, prosząc 
o spowodowanie zwolnienia jeńcu. Pamiętam nawet że 
nazywała się Olga…

„Ja ze swej strony zwróciłem się do dowódcy trans-
portu z prośbą o zwolnienie jeńca, którego gotów byłem 
zatrzymać u siebie. Ale oficer oświadczył mi, że musi 
cały transport dostarczyć do Stalagu w Orszy. „Będzie 
pan mógł — powiedział — zwrócić się telegraficznie 
do Stalagu. Myślę, że panu tego jeńca przyślą”. Tak się 
też stało po upływie kilku dni.

„Wasyl Kisielow zjawił się pod eskortą dwu strażni-
ków i zgłosił się od razu na stację w Katyniu. Byłem 
przy tym, jak powiedział natychmiast po przybyciu: 

„Jeżeli będziecie mnie co niedzielę zwalniali do żony, 
pokażę wam dokładnie miejsca, w których leżą ciała 
zastrzelonych oficerów polskich. Tych grobów jest wię-
cej, niż odkopaliście”.

— Osobiście zawiadomiłem — ciągnął Germandt — 
o tym inspektora Vossa, który zjawił się natychmiast 
i nie dając Kisielowowi czasu nawet na przywitanie się 
z mieszkającymi w osiedlu Katyń i wiosce Borok człon-
kami rodziny, zabrał go samochodem do lasku na Koź-
lim Wzgórzu. We wszystkich miejscach, które Kisielow 
wskazał, znaleźliśmy groby oficerów polskich zabitych 
w ten sam sposób: strzałem z broni krótkiej w tył czasz-
ki. Dla mnie była to najważniejsza wskazówka, gdyż Ki-
sielow był przez cały czas wojny na froncie. Z chwilą zaś 
gdy dostał się do niewoli niemieckiej nie mógł poznać 
tych nowych, jeszcze nie odkrytych przez nas grobów. 
A ponieważ je znał, istnieć musiały w lasku na Koźlim 
Wzgórzu przedtem, zanim poszedł do wojska — przed 
wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej.

„Ludność okoliczna opowiadała nam, że pierwsze 
zainteresowanie tym, co dzieje się w lasku na Koźlim 
Wzgórzu, odnieść należy do wiosny 1940. Pewnego dnia 
ścisły kordon oddziałów NKWD otoczył cały obszar, 
zabraniając ludności cywilnej przechodzić przez lasek 

katyński. Przedtem las ten był dla wszystkich dostępny. 
Równocześnie z otoczeniem lasu kordonem enkawudzi-
stów na stację Gniozdowo przybył transport oficerów 
polskich. Na wielkim placu przed stacją odbywały się 
zbiórki uczestników transportu. Tutaj też oficerom pol-
skim odbierano pierścionki i zegarki.

„Rosjanka nazwiskiem Nikołajenko, która pracowała 
u nas w szpitalu, rozmawiała kiedyś z jednym z ofice-
rów polskich. Nikołajenko była córką Polaka i Niemki, 
uciekinierką z polskiej Białejrusi w okresie pierwszej 
wojny światowej. Panieńskie nazwisko jej brzmiało: 
Lecht. I chociaż od bardzo dawna mieszkała w Katyniu, 
pamiętała jeszcze na tyle dobrze język polski, aby móc 
się w nim porozumiewać. Nikołajenko zapytała jednego 
z oficerów, skąd ich przywieziono. Okazało się, że nie 
wszyscy pochodzili z tego samego obozu. Już dzisiaj 
nie pamiętam nazw tych obozów, z których przywożono 
Polaków na miejsce egzekucji w Katyniu. Pamiętam 
tylko jedną nazwę: Kozielsk. Ale z opowiadań Nikoła-
jenko wiem, że Polacy pokazywali jej rękami kierunek, 
skąd zostali przywiezieni. Jeden z obozów był daleko na 
północy, drugi — na południo-wschodzie. Oficerowie 
dziwili się, że przywieziono ich aż z tak daleka.

„Po skończeniu apelu i odebraniu zegarków i kosztow-
ności, oficerów ładowano na samochody. Część transpor-
tu odsyłano samochodami do lasku na Koźlim Wzgórzu, 
część zaś czekała w Gniozdowie. Wówczas następowała 
strzelanina. Trwała ona nieraz całymi dniami. Z zeznań 
ludności miejscowej wynika, że dziennie zabijano 300 
— 500 Polaków. Liczbę tę zresztą potwierdzają trans-
porty, zapisywane regularnie w księgach ruchu stacji 
Gniozdowo.

„Egzekucje trwały ogółem około dwóch tygodni. Trans-
porty Polaków przychodziły nie codzień do Gniozdowa. 
Zdarzały się nieraz kilkodniowe przerwy. Częściej jed-
nak transporty przychodziły dzień po dniu.

„Być może, że ogólna liczba ofiar Katynia, obliczo-
na przez Niemców na 11.000, jest prawdziwa. Wątpię 
jednak o tym, ponieważ nigdy nie odkopaliśmy więcej 
niż 5.000 zwłok. Jeśli chodzi o stronę niemiecką, liczbę 
wzięto z ksiąg ruchu stacji Gniozdowo. Nigdy jednak nie 
mogliśmy stwierdzić, czy pociągi, którymi przywożono 
polskich oficerów na tę stację, składały się wyłącznie 
z zajmowanych przez Polaków wagonów. Jest rzeczą 
bardzo prawdopodobną, że oprócz wagonów z oficerami 
polskimi pociągi składały się z jeszcze innych wagonów, 
zmierzających w kierunku Witebska czy ku granicy ło-
tewskiej. Tego nigdy nie odkryliśmy.

„Po niemal codziennej przez dwa tygodnie strzelani-
nie, spokój wrócił ponownie do katyńskiego lasku. Lud-
ność okoliczna ponownie wypasała tam bydło, zbierała 
grzyby i ścieżynami leśnymi skracała sobie drogę do 
pobliskich osiedli. W lesie nie zmieniło się nic oprócz 
tego, że na łagodnie opadającym ku Dnieprowi wzgórzu 
można było zobaczyć długie zagony świeżo poruszonej 
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ziemi. Z czasem jednak na tych zagonach zasadzono 
małe sosenki.

— Znaliśmy Polaków dość dobrze — ciągnął Ger-
mandt — i wiedzieliśmy, że w zwyczajach tego narodu 
nie leży sprzedawanie swego życia za cenę niską. To też 
dziwiło nas, że nie organizowali ucieczki, że nie ujaw-
niali żadnego buntu czy oporu. Wprawdzie ręce ofiar 
były w wielu wypadkach związane na plecach, jednak 
na placu przed stacją Gniozdowo Polacy jeszcze nie 
mieli powiązanych rąk i mogli bronić się co zresztą nie 
zmieniło by ich losu. Tyle tylko że drożej sprzedali by 
własne życie.

„Śladów oporu na ogół nie spotkaliśmy. Jedynie na 
niektórych trupach podchorążych i młodych podporucz-
ników znajdowaliśmy coś w rodzaju kaptura wypełnio-
nego w przedniej części trocinami. Tylna część tego 
kaptura nie miała trocin, pozostawiając tylną ścianę 
czaszki otwartą. Zakładanie takich kapturów uznali-
śmy za próbę zdławienia oporu i chęć uniemożliwienia 
krzyku ofiar, buntujących się przed śmiercią.

„Zawartość grobów-olbrzymów miała dla Niemców 
również inną, nieodpartą wymowę. Na żadnym z od-
grzebanych kilku tysięcy trupów nie było zegarków. 
Były natomiast duże ilości pieniędzy. Było tego tak wie-
le, że w okresie ekshumacji pieniądze latały w pobliżu 
grobów po lesie katyńskim. A nawet wówczas, kiedy 
zakończyliśmy prace ekshumacyjne, można jeszcze było 
napotkać w lesie unoszone przez wiatr banknoty. Bo-
daj najbardziej przekonywającym dowodem dokonania 
morderstwa przez Rosjan był brak zegarków u ofiar la-
sku katyńskiego. Absolutnie zaś bezsporną wskazówką 
był fakt, iż trupy miały na sobie pasy. Według prze-
pisów, obowiązujących w wojsku niemieckim, jeniec 
w pierwszej chwili dostania się do niewoli musi, oddać 
pas. Przepis ten obowiązywał zawsze u Niemców. To też 
te dwa zjawiska najczęściej podkreślaliśmy w rozmo-
wach pomiędzy nami, dopatrując się w nich niezbitych 
dowodów popełnienia morderstwa przez Rosjan. Myliła 
zaś nas ciągle i nieustannie liczba ofiar. Szliśmy w do-
ciekaniach wśród zaufanych ludzi tak daleko, że przy-
puszczaliśmy, iż Niemcy, podnosząc liczbę ofiar mogił 
katyńskich, chcą albo dopełnić ją, albo dać Rosjanom 
okazję dopełnienia do 11.000 gdzie indziej.

„Kiedy zainteresowaliśmy się papierami, znalezio-
nymi na trupach, napotkaliśmy na pewne trudności. 
W wielu bowiem wypadkach dokumentów nie można 
już było odczytać. Liczne jednak zachowały się całkiem 
dobrze, i mogliśmy ustalić nie tylko personalia większo-
ści ofiar, ale nieraz zebrać interesujące szczegóły ich ży-
cia. Pamiętam, jakby to było dzisiaj, pamiętnik jednego 
z oficerów. Jak wszyscy jeńcy wszystkich armii świata, 
Polacy często prowadzili pamiętniki, notując dzień po 
dniu wszystkie wydarzenia od chwili dostania się do 
niewoli. Niestety, zapomniałem już daty, pod którą autor 
dziennik zapisał swoje ostatnie słowa w życiu. Wiem 

jednak, że dotyczyły kwietnia 1940: „Znajdujemy się 
w lesie w pobliżu Smoleńska. Dziś rano zabrano nam 
zegarki i pierścionki. Co się z nami stanie?”.

Tu Germandt zrobił przerwę, pokazując mi wspaniałe 
zdjęcia z Katynia i ze Smoleńska, którego, przerobiona 
z kościoła katlickiego, katedra wznosiła się nad przej-
rzystą, zimową mgłę. Może były to dymy smoleńskich 
kominów, może były to ostatki dymów prochu, a może 
resztki pożarów biegły kłębami kadzidła ku pięknej ka-
tedrze, wystawionej w zamierzchłej przeszłości polskimi 
dłońmi? Kojarzyła się dla mnie ta katedra z grobami 
oficerów polskich w Katyniu. Kojarzyła się z sensem 
tworzywa polskiego na Wschodzie i kurhanów, kryją-
cych kości polskie: kurhanów, z których katyński prze-
rosi wszystkie inne.

Germandt powrócił do przerwanej opowieści:
— Niemcy, zadowoliwszy się wstępnymi stwierdze-

niami, woleli sprowadzić Polaków dla dalszych, szcze-
gółowych badań. Do Katynia sprowadzono polskich 
lekarzy i chemików. A nawet policję polską, która pil-
nowała lasku w tym czasie, gdy dokonywano ekshuma-
cji i sekcji zwłok. Jako intendent szpitala dostawałem 
czasami rozkazy przygotowania kwater dla mających 
przyjechać Polaków. Ekipy pracowników polskich zmie-
nialiśmy bardzo często. Przypuszczam, że Niemcom za-
leżało, by jak największa ilość Polaków obejrzała Katyń, 
roznosząc jak najszerzej jego ponurą sławę.

„Ekshumacje odbywały się przed południem. Mniej 
więcej do 14-ej. W tym czasie ludności cywilnej nie 
wolno było przechodzić przez lasek katyński. Natomiast 
po 14-ej każdy mógł oglądać wyjęte z mogił zwłoki. 
Rosjanie — jeńcy wojenni — odkopywali mogiły i wyj-
mowali z nich trupy w takim porządku, jak były war-
stwami ułożone w mogiłach. Gdy wyjęli całą warstwę, 
odchodzili. Do pracy stawali Polacy, którzy wyjmowali 
z kieszeni trupów dokumenty, układając je oddzielnie 
i numerując nadanym trupowi numerem.

„Wszystkie dokumenty urywały się wiosną 1940. Czy 
to były listy od rodzin, czy też własne notatki, nigdy nie 
spotkaliśmy ani jednego papierka, który by świadczył 
o życiu ofiary Katynia później, niż wiosną 1940.

„Z odznak zewnętrznych trudno było ustalić czas zgo-
nu Polaków. W każdym jednak razie można było bez 
wysiłku ustalić porę roku, kiedy zostali zamordowani. 
Nie mogło to być ani lato, ani wczesna jesień. Więk-
szość bowiem zwłok ubrana była w zimowe płaszcze, 
a bardzo wiele miało na sobie wełniane szale. Stąd też 
wnioskowaliśmy, że zgon nastąpić musiał albo w zimie, 
albo wczesną wiosną.

„Tego samego zdania byli specjaliści-lekarze, którzy 
przybyli w końcu kwietnia 1943 do Katynia w celu prze-
prowadzenia sekcji zwłok. Orzekli oni, że zgon nastąpił 

„najpóźniej wiosną 1940”.
„Zresztą znalazły się jeszcze inne powody, które 

utwierdzały nas w przekonaniu, że nie Niemcy byli 
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mordercami oficerów polskich. Wiedzieliśmy aż nadto 
dobrze, że w niemieckich obozach koncentracyjnych 
dzieją się potworne okrucieństwa. Wiedzieliśmy jed-
nak również, jak starannie Niemcy usiłowali ukrywać 
własne zbrodnie nie tylko przed całym światem, ale 
nawet przed Niemcami samymi. W sprawie zaś Katynia 
propaganda nasza poszła tak daleko, że żołnierze, któ-
rzy jechali z frontu wschodniego na urlopy do Niemiec, 
zatrzymywali się w Smoleńsku, skąd specjalne autobu-
sy przywoziły niemal codziennie liczne wycieczki do 
Katynia. Robotnicy, przymusowo werbowani na roboty 
na Ukrainie, Białejrusi, w Polsce i krajach bałtyckich, 
mogli otrzymywać urlopy specjalne w celu zwiedzenia 
grobów katyńskich. I niech mi pan wierzy, że wielu 
z nich korzystało z tych okazji, by już nigdy nie wrócić 
na miejsce pracy. Niemcy o tym doskonale wiedzieli. 
Ale nie przeszkadzało to im w dalszym ciągu organi-
zować wycieczki swoich żołnierzy i nie przeszkadzało 
dawać urlopy specjalne robotnikom, traktowanym z za-
sady gorzej, niż bydło… Widocznie więc mieli w tym 
wypadku czyste sumienie.

„Rozmawiałem z wieloma ludźmi o Katyniu. Dla 
nas, Niemców, sprawa ta jest najbardziej interesująca. 
I to tym bardziej, że poruszył ją proces norymberski. 
Jeżeli jednak nie znalazła się dostateczna ilość świad-
ków i jeżeli przestaliśmy o sprawie katyńskiej między 
sobą mówić — niech mi pan wierzy, że tylko dlatego, iż 
nie jesteśmy pewni, co nam przyniesie dzień jutrzejszy. 
Obserwując bowiem całą politykę władz okupacyjnych, 
dochodzimy coraz częściej do wniosku, że Stanom Zjed-
noczonym musi się wreszcie sprzykrzyć dopłacanie do 

własnej okupacji. I tego boimy się najbardziej. Widzie-
liśmy bowiem już w Turyngii, jak na miejsce żołnierzy 
amerykańskich przychodzili rosyjscy. Może to i bez 
wojny nastąpić i w innych częściach Niemiec z chwilą, 
gdy Amerykanom znudzi się dopłacanie do nas. A wów-
czas rozumie pan, co spotkać może tych wszystkich 
którzy dzisiaj będą głośno mówili o Katyniu, nie kryjąc 
własnego zdania?

Noc była późna, więc zakończyłem „katyńską” rozmowę.
Piękny Horch bezdźwięcznie przemierzał nieliczne 

kilometry wiesbadeńskiej autostrady unosząc mnie do 
Frankfurtu, który ruinami zburzonych domów zaczynał 
już wyrastać przede mną. W świetle reflektorów ruiny 
nabierały fantastycznych kształtów, stajął się raczej 
obrazem dalekiej legendy, niż rzeczywistości. Czarne 
cienie kładły się na wnękach, kikuty wielkich bloków 
strzelały w niebo, wygwieżdżone owego czerwcowego 
wieczora i spokojne.

Czy niebo tak samo spokojnie milionem gwiaździ-
stych oczu patrzy teraz na las łagodnie opadającego ku 
Dnieprowi wzniesienia, znaczonego prostymi krzyżami 
z brzeziny? Czy niebo milionem gwiaździstych oczu 
sięga w głąb ziemi odległego Koźlego Wzgórza, by zie-
mię tę ciszą i spokojem przepoić?

Czy też może niebo nie sięga do tego lasu?
Janusz Laskowski.

*) Rozdział ze znajdującej się na ukończeniu książki p.t. „Sabat 
na Koźlim Wzgórzu”.

„Wiadomości” 1947, nr 17 z 27 kwietnia, s. 1.

Wśród przybyłych 2 listopada 1939 do Kozielska jeńców 
wojennych byli oficerowie zawodowi i rezerwy, ofice-
rowie różnych broni i służb. Byli także przedstawiciele 
różnych zawodów cywilnych. Tych było około stu, gdy 
liczba oficerów przekraczała 4.000.

Było pięciu generałów: gen. dyw. Minkiewicz, gene-
rałowie brygady Bohatyrewicz, Smorawiński i Wołko-
wicki, kontradmirał Czernicki. Z tych pięciu pozostał 
przy życiu tylko gen. Wołkowicki.

Było kilkunastu oficerów dyplomowanych.
Było kilkuset lekarzy, a między nimi pułkownicy Bi-

skupski, Nelken i Stefanowski, ppłk. prof. Marynowski. 
ppłk. prof. Rosnowski, ppłk. Czarnek, ppłk. Dobrowol-
ski, ppłk. Millak, mjr. prof. Pieńkowski, mjr. docent Go-
łyński, kpt. prof. Zieliński, kapitanowie Mitkus, Mogil-
nicki, Stankiewicz i Wroczyński, por. Kozłowski, ppor. 

Przeworski. Wymienieni lekarze i pozostali ich koledzy 
z Kozielska stanowili kwiat polskiego świata lekarskiego.

Byli w Kozielsku sędziowie i prokuratorowie, jak pre-
zes Sądu Najwyższego Pohorecki, prezes sądu okręgo-
wego Łuński, wiceprezesi sądu okręgowego Dębicki 
i Selens, prawie cały zespół Najwyższego Sądu Woj-
skowego, pułkownicy Cięciel, Kamiński, Kiełbiński, 
Lisowski, Matzner, ppłk. Bogdzewicz.

Byli inżynierowie, literaci, dziennikarze, publicyści, 
kupcy, przemysłowcy, nauczyciele, rolnicy. Byli przed-
stawiciele duchowieństwa rzymskokatolickiego z kanc-
lerzem kurii biskupiej ks. Wojtyniakiem na czele.

Ta wielka ilość inteligencji polskiej przebywała w bez-
czynności, wyjaławiającej zdolność i energię. Ta wielka 
ilość inteligencji polskiej, poza nielicznymi wyjątkami, 
miała wkrótce ulec zagładzie.
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W Kozielsku z konieczności dużo czasu udzielano 
rozmowom i po prostu gadaninie. Rozmawiano i dys-
kutowano na różne tematy. Przede wszystkim intereso-
wano się wojną, lecz, niestety, bardzo skąpe wiadomo-
ści o przebiegu wojny dochodziły do jeńców. Śledzono 
przebieg wojny pomiędzy Związkiem Sowieckim a Fin-
landią. Radio sowieckie, którego audycje były częściowo 
dostępne jeńcom przez znajdujący się na terenie obozu 
dość kiepski głośnik, w przede dniu wojny z Finlandią 
twierdziło z zarozumiałością i pewnością siebie, że ar-
mia czerwona nazajutrz po rozpoczęciu wojny wkroczy 
tryumfalnie do Helsinek, stolicy Finlandii, i że proleta-
riacki, komunistyczny rząd zastąpi rząd białogwardyj-
ski. Bombastyczna zapowiedź nie urzeczywistniła się. 
Jeńcy w Kozielsku, oficerowie dyplomowani, zawodowo 
obserwowali działania wojenne według ogłaszanych ko-
munikatów, zaznaczając stan rzeczy na wyciętej z gazety 
i przypiętej do ściany mapie teatru wojny. Liczono ilości 
zniszczonych samolotów fińskich i wkrótce stwierdzo-
no, że w razie prawdziwości w tej mierze oficjalnych 
komunikatów, lotnictwo fińskie byłoby już całkowicie 
zniszczone. O rzeczywistym przebiegu wojny z Finlandią 
można było tylko się domyślać. Czas jej trwania wska-
zywał, że «zwycięska armia» czerwona wcale nie jest 
zwycięska. Jedyna informatorka o życiu poza obozem, 
stara sprzątaczka korytarzy w baraku generalsko-puł-
kownikowskim — przynosiła pogłoski dla bolszewików 
niekorzystne. Opowiadała, że na froncie jest dużo zabi-
tych i bardzo dużo rannych, w kraju zaś brak różnych 
wytworów, a chleb wydają nieregularnie.

Co do tego, jak długo trwać będzie wojna z Hitle-
rem, zdania były podzielone. Wszyscy jeńcy, oprócz 
niewielkiej grupy jeńców pochodzenia niemieckiego 
i poczuwających się do narodowości niemieckiej, pra-
gnęli szybkiego zwycięstwa nad Hitlerem, i może dla-
tego, większość oficerów przekonywała siebie i kolegów, 
że wojna długo trwać nie może, że w r. 1940 nastąpi tak 
pożądana porażka Niemców. Sceptycy, będący w mniej-
szości, mówili, że wojna przedłuży się. A najbardziej 
może trzeźwo-pesymistyczny generał odsuwał koniec 
wojny na jesień 1941.

Umysły oficerów w Kozielsku najbardziej zajmowała 
kwestia odesłania ich przez bolszewików do Polski, do 
okupacji niemieckiej, skąd większość jeńców pochodzi-
ła lub się wywodziła. Często podawano bolszewikom 
miejscowość w granicach okupacji niemieckiej jako lo-
cus domicilii, całkiem nieprawdziwą, by tylko wydostać 
się spod władzy sowieckiej. Nienawiść do Sowietów, 
do bolszewików, powiedzmy szczerze — nienawiść 
w ogóle do Moskali, była tak wielka, że emocjonalnie 
rodziła pragnienie wydostania się dokądkolwiek, nawet 
z deszczu pod rynnę — do okupacji niemieckiej. Nie 
łudzono się, że Niemcy będą miękko obchodzili się z ofi-
cerami polskimi; przypuszczano, że większość, a może 
wszystkich, Niemcy zapakują do obozów jenieckich; 

sądzono jednak, że obchodzenie się Niemców z jeńcami 
będzie odpowiadało przyjętym w tej mierze zwycza-
jom międzynarodowym, w szczególności uchwałom 
konwencji w Hadze z 18 października 1907, stanowią-
cym przedmiot kodeksu praw i zwyczajów wojny na 
lądzie. Nieliczni oficerowie brali kwestię wyjazdu do 
okupacji niemieckiej spokojnie i rzeczowo, wykazując, 
że oddanie przez bolszewików jeńców Polaków do roz-
porządzenia Niemców unieruchomi ich i uniemożliwi 
im wzięcie udziału w wojnie. Tymczasem może jeszcze 
warunki zmienią się i można będzie wstąpić do wojska 
polskiego, które niewątpliwie musi formować się w Eu-
ropie w krajach sprzymierzonych, a w szczególności, 
jak przypuszczano, we Francji. Na to odpowiadano, że 
z okupacji niemieckiej łatwiej będzie uciec, np. przez 
Węgry, i dostać się do wojska polskiego. W rzeczywi-
stości zaś jeńcy nic albo prawie nic nie wiedzieli o tym 
co działo się na Zachodzie, bo jedynym źródłem infor-
macji były gazety sowieckie i plotki, aczkolwiek trzeba 
przyznać, że w plotkach zdarzała się nie wiadomo skąd 
przesączona kropla lub krople prawdy.

Codzienne rozmowy większości jeńców zaczynały 
się pytaniem:

— Co tam słychać w sprawie naszego wyjazdu do 
domu?

Odpowiedzi były optymistyczne. Mówiono, że jeń-
cy wkrótce wyjadą. Podawano różne terminy, różne 
szczegóły, mające świadczyć o realności wyjazdu i jego 
przybliżonej dacie. Podobno komenda obozu — mówio-
no — sporządza wykazy jeńców według województw, 
z których jeńcy pochodzą, dla rozszeregowania jeń-
ców przy transporcie; podobno już przyjechał konwój; 
podobno już podstawiono na stację kolejową wagony; 
podobno już zarządzono w komendzie obozu ostre po-
gotowie, gdyż wyjazd nastąpi lada dzień, lada godzina.

W tych pogłoskach, należy sądzić, było nieco praw-
dy. W listach bowiem, otrzymywanych przez jeńców 
od rodzin z Kraju, bywały wiadomości że jeńcy mają 
wrócić. W liście z Warszawy żona prof. Szareckiego 
ponoć pisała, że podano już datę przejazdu jeńców przez 
pewną stację za Brześciem nad Bugiem, że na tę stację 
pojechała i oczekiwała męża, mając dla niego przygo-
towane futro. Wreszcie podobno sam kombryg (komen-
dant obozu w Kozielsku Zarubin) — podkreślano: «sam 
kombryg» — miał powiedzieć:

— Za dużo macie protektorów i dlatego nie wyjeżdżacie.
To powiedzenie komentowano w ten sposób, że An-

glia i Francja zaprotestowały przeciwko odsyłaniu jeń-
ców do okupacji niemieckiej, że miały oświadczyć, iż 
będą to uważały za naruszenie neutralności przez Zwią-
zek Sowiecki, za akt wrogi wobec sprzymierzonych, 
zdziałany na korzyść państw osi. Mówiono jeszcze, że 
Anglia proponowała wysłanie do Anglii czy też do kra-
ju neutralnego jeńców-oficerów polskich z pokryciem 
przez Anglię dotychczasowych wydatków na utrzyma-
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nie jeńców; wymieniano nawet wysokość zwrotu kosz-
tów za głowę; mówiono, że Związek Sowiecki targuje 
się o wysokość zapłaty.

W sprawie wyjazdu bywała kolejno hausse‘a i bais-
se a. Mówiono: «wyjazd murowany», to znów: «o wy-
jeździe nie ma mowy, nikt już nie mówi o wyjeździe». 
W jednym z okresów hausse‘y krążył taki dowcip. Jeden 
z jeńców w rozmowie ze «znajomym» członkiem ko-
mendy obozu pytał, czy wyjazd jeńców jest aktualny.

— Z całą pewnością nastąpi, mam o tym wiadomość 
z najpewniejszego i najbardziej autorytatywnego źródła.

— A skąd pan wie? — zapytał jeniec.
— Powiedział mi pewien oficer polski — brzmiała 

odpowiedź.
W okresach baisse‘y mówiono, że jeńcy nie zostaną 

w obozie w Kozielsku, lecz że będą wysłani do innej 
miejscowości. Jakiś czas tą miejscowością miał być 
Barnauł (zachodnia Syberia). Kiedy indziej mówiono 
o dalekiej północy. Enkawudzista Urbanowicz, Polak, 
mówiący po polsku i często rozmawiający z jeńcami, 
miał powiedzieć:

— Jeńcy w rzeczywistości stąd wyjadą, ale gdyby 
dowiedzieli się, dokąd jadą, oko by im zbielało.

Trudno wnioskować, co myślał sobie i co wiedział 
wówczas Urbanowicz, jeśli rzeczywiście wypowiedział 
cytowane słowa?

W czasach klęsk powszechnych ludzie łatwo stają się 
przesądni i szczególnie ciekawi, co i kiedy przyszłość 
przyniesie. Nic więc dziwnego, że znana wierszowana 
przepowiednia o przebiegu wojny cieszyła się wielkim 
wśród jeńców powodzeniem; nic dziwnego, że w obozie, 
z wielką konspiracją, urządzano w jednym z baraków 
seanse spirytystyczne z udziałem majora, który miał 
posiadać zdolności mediumistyczne. Opowiadano so-
bie, że duchy ustaliły dokładnie daty śmierci Hitlera 
i Mussoliniego (wcześniejsze niż rzeczywiste). Mówio-
no także, że pewnego razu udało się przywołać ducha 
marszałka Piłsudskiego i że zapytano go, kiedy i jak 
wojna się skończy. Duch miał odpowiedzieć:

— Zachowujecie się w niewoli jak g…niarze, nie będę 
z wami gadał.

Stanisław Lubodziecki.

*) Fragment z niewydanej obszernej pracy o Związku 
Sowieckim, napisanej w Palestynie w latach 1942 — 1943.

„Wiadomości” 1948, nr 12 z 21 marca, s. 2.

Duszna, nabita sala «bywszego» magistratu w Kowlu. 
Kilka znanych, raczej smutnych, twarzy towarzyszy 
partyjnych. Mnóstwo nieznanych, radośnie uśmiech-
niętych ku nowej rzeczywistości, która przyszła na 
miejsce «pańskiej Polski». Listopadowy wieczór za 
oknami. Przerażająca, beznadziejnie smutna noc nad 
Europą roku 1939.

Mam wygłosić referat «O humanizmie socjalistycz-
nym epoki stalinowskiej».

Zagaja Lucjan Szenwald, tak zdolny, jak zmarnowany 
poeta. Kończy zagajenie okrzykiem na cześć «najwięk-
szego humanisty wszystkich czasów, towarzysza Józefa 
Stalina».

Zaraz mam wejść na oświetloną trybunę.
BUNT SERCA

Coś się we mnie załamało, zapadło od tego okrzy-
ku; zaciśnięte szczęki nie chcą się otworzyć, by podjąć 
hymniczny panegiryk. Skurcz krtani, jak przy uczu-
ciu wielkiego żalu lub wielkiego wstrętu. Zmęczenie. 

Bunt klerka. Bunt serca przeciw racjom, które podsuwał 
usłużnie instynkt samozachowawczy. Wstałem ociężale 
z miejsca i odwracając się do sali powiedziałem:

— Wybaczcie, towarzysze. Nie mogę mieć referatu. 
Zrobiło mi się słabo. To zdarza się czasem — nawet 
i komuniście...

Był moment w tym zmaganiu serca z rozumem, mo-
ment szalony, gdy chciałem powiedzieć:

«Towarzysze! Związek z Hitlerem — to nie huma-
nizm! Napaść z tyłu na naród nasz, który zmaga się 
w dziejowej walce ze śmiertelnym wrogiem światowej 
klasy robotniczej, z bestią faszyzmu światowego — to 
nie humanizm! Okradanie robotników lwowskich — to 
nie humanizm! Zmuszanie prasy do kłamstwa, deptanie 
wszelkiej samodzielności myślenia — to nie humanizm! 
Towarzysze! Cisną się na usta słowa bluźniercze, słowa, 
od których gaśnie wszelka nadzieja, że ta noc, zacią-
gnięta nad Europą, nad światową klasą robotniczą, nie-
prędko przesili się świtem... Słowa — ze to jest... czer-
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wony imperializm, czerwony faszyzm. Mołotow nazwał 
przedwczoraj Polskę «bękartem traktatu wersalskiego»... 

— Słowa, które dotychczas słyszało się tylko w głośni-
kach, nastawionych na Berlin! Osądźcie sami towarzysze, 
czy to humanizm, czy faszyzm — czerwony»...

W trzy miesiące potem przedstawiciel «najhumani-
styczniejszej» policji politycznej «najhumanistyczniej-
szego państwa świata» przypomniał mi przy akompania-
mencie niezliczonych «jobów» — to moje «zasłabnięcie».

KATHARSIS
Nie wygłoszony wówczas referat dławił mnie w wię-

zieniu, w łagrze, przez całą wojnę — aż do teraz, aż do 
chwili, gdy p. Roman Werfel ułatwił mi katharsis z tego 
duszącego, jak dług u lichwiarza, tematu. Pan Werfel 
ogłosił mianowicie artykuł p. t. «Państwo humanizmu 
socjalistycznego» w czasopiśmie Komitetu Centralnego 
P.P.R., «Nowe Drogi», w numerze listopadowym z ub. r.

Powiada tam, że Związek Sowiecki i wszyscy jego 
klienci — to prawdziwi i jedyni humaniści na świecie, 
a my, «niskopokłońcy przed kulturą kapitalistycznego 
Zachodu», jesteśmy tylko «rzekomymi humanistami»...

W szkole uczono nas nudnej formułki, że humanizm 
— to «prąd życia i umysłowości, który głosi kult czło-
wieka w oparciu na odrodzonych wzorach klasycznych 
greckiego i rzymskiego Zachodu».

Gdyśmy wyszli z nudnych szkół, życie nauczyło nas 
ciekawszych rzeczy o humaniźmie — że to miłość 
i szacunek człowieka dla człowieka. Że to braterstwo 
wszechludzkie. Że to prąd wiecznego postępu — to 
znaczy uczłowieczania człowieka, walczący nieustan-
nie przeciw prądowi wszelkiej reakcji — to znaczy 
uzwierzęcania człowieka. Że to przeciwstawienie się 
wszelkim, krwawym z natury fanatykom i ponurym 
objawieniom. Że to sojusz na śmierć i życie z Wolnością.

I przychodzi oto jakiś tęgi parob w masce intelektu-
alisty i objawia nam namaszczonym głosem proroka, że 
regime, który utrzymuje w niewoli oficjalnej, łagierno-

-więziennej — 20 milionów ludzi, a w niewoli, zwanej 
tam «wolnością» — ponad 300 milionów, to prawdziwy 
humanizm! Że krwawy tyran — to jedynie prawdziwy 
mecenas humanizmu! Że prasa i literatura, która chwali 
mordy i więzienia, która liże buty policjanta szpicla, 
zwanego tam politrukiem — to jedynie i najbardziej 
humanistyczna kultura! Ze krwawsza od inkwizycji 
policja polityczna — to pierwsza w świecie policja 
humanistyczna!

My, «rzekomi humaniści», my, czciciele «kapitalistycz-
nego Zachodu», my, «spadkobiercy greckich właścicieli 
niewolników», to znaczy Sokratesa, Platona, Sofoklesa, 
Praksytelesa, Milcjadesa — musimy powiedzieć tym 
ludzim z więzienia: «Nazywajcie sobie tyranię demo-
kracją, niewolę wolnością, absolutyzm socjalizmem, 
Stalina geniuszem — ale wara wam od humanizmu».

My, «rzekomi humaniści“, musimy zdobyć się na 
wszystkie ofiary, by bronić sztandaru humanizmu, pod 

którym walczył Spartacus, Leonidas, Giordano Bruno, 
Tomasz Morus. Jest to bowiem jedyny jeszcze sztandar, 
pod którym odrodzić się może ludzkość, zdeptana przez 
chamstwo hitlero-stalinowskie.

PIERWSZE KŁAMSTWO: ŻE TO JEST 
PAŃSTWO ROBOTNICZE

Pierwszy fałsz, który popełnia p. Werfel zaraz z brze-
ga swego kobylastego referatu, to znak równości mię-
dzy światową klasą robotniczą a regimem stalinowskim 
w Rosji.

W imię proletariatu światowego, my, «rzekomi hu-
maniści», musimy jak najgoręcej zaprotestować.

Proletariusze świata, nie pozwólcie obarczyć swego 
sumienia zbrodniami proletarobójców z G.P.U.! So-
wieckie więzienia i łagry wypełnione są robotnikami 
i chłopami. Dlaczego? Dlatego że robotnicy i chłopi 
mieli odwagę protestować przeciw zbrodni «procesów» 
trockistowsko-bucharinowskich. Dlatego że burzyli się 
przeciw pańszczyźnie i wyzyskowi stachanowszczyzny. 
Tak, przede wszystkim robotników i chłopów widzieli-
śmy w łagrach sowieckich! Tyranizowali ich pospolici 
złodzieje i bandyci, którzy w więzieniach «państwa hu-
manizmu socjalistycznego» stanowią warstwę uprzy-
wilejowaną. To jedno mogłoby być wyrazem tego, jak 
bardzo G.P.U. odbiega od carskiej ochrany — do tyłu, 
w kierunku — reakcji!

Robotnik i chłop sowiecki jest stale głodny. System 
szatańskiego terroru bolszewickiego, opracowanego na-
ukowo na zasadzie teorii odruchów warunkowych prof. 
Pawłowa, celowo trzyma klasy pracujące na postronku 
wiecznego półgłodu. Według obliczeń — nie biorących 
jednak pod uwagę tego faktu, że w Rosji robotnik pew-
nych rzeczy zupełnie dostać nie może — niewolnicza 
klasa pracująca w Rosji żyje na stopie 15-krotnie niższej, 
niż robotnik amerykański. Dzieje się to dlatego, że ro-
botnik sowiecki jest niewolnikiem i że jego pan — partia 
bolszewicka — daje mu tylko tyle, aby nie zdechł i mógł 
orać na pana.

Adwokat «humanizmu radzieckiego» — p. Werfel — 
przyznaje sam, że «poziom życia narodów Związku Ra-
dzieckiego jest jeszcze dziś niższy, niż poziom życia lud-
ności w kilku najbogatszych krajach kapitalistycznych».

Wzruszające jest to «jeszcze»: po trzydziestu la-
tach istnienia państwa, które jest rzekomo państwem 
«robotniczym».

Apostoł «humanizmu» inkwizytorskiego tłumaczy 
tę biedę koniecznością zbrojeń państwa stalinowskiego 
przeciw spodziewanej napaści okrążenia kapitalistycz-
nego. A czemuż to owo «okrążenie kapitalistyczne», 
które, zdaniem Mołotowa i Wyszyńskiego, zbroi się 
wściekle — i jakoby zawsze zbroiło — może zapewnić 
swemu robotnikowi stopę życiową tak wielokrotnie 
wyższą? I na to odpowiada adwokat wyzyskiwaniem 
kolonii. Znam Rosję stalinowską i znam kolonie angiel-
skie (przy tym o koloniach amerykańskich nie wiadomo 
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mi, że istnieją), Życzyłbym robotnikowi sowieckiemu 
— nie mówię już o 20 milionach łagierników — by jego 
przeciętna stopa życiowa była taka, jak stopa wyzyski-
wanego robotnika w koloniach!

Szybko zaraz dodaje p. Werfel — jakby w strachu, by 
humanistyczna Bezpieka nie weszła do pokoju w któ-
rym pisze — że «w Związku Radzieckim dobrobyt 
szerokich mas ludności stale wzrasta». I na czymże 
opiera to przekonanie? Jakie podaje fakty, jakie dane? 
Opiera to ważne przekonanie na tym, że «wypowiedzi 
kierowniczych ludzi Związku Radzieckiego nie pozosta-
wiają najmniejszej wątpliwości, że właśnie podniesienie 
dobrobytu mas ludowych uważają za jedno z najważ-
niejszych zadań władzy radzieckiej». Wiele cytatów ze 
Stalina — na poparcie twierdzenia, że podniesie się 
dobrobyt robotnika sowieckiego.

«Wsio budiet»...
Z pragnień Stalina jedno jest tylko pewne: pragnie-

nie ujarzmienia i zapędzenia całego wolnego jeszcze 
świata do łagrów, by w ten sposób unicestwiona została 
jakakolwiek próba wyciągnięcia jego katowskiej mości 
zza grubych ścian Kremla i postawienia pod jego ścia-
nami przed plutonem egzekucyjnym światowej klasy 
robotniczej — za zbrodnie spełnione na tej klasie i na 
jej rachunek!

Tak, strach przed odpowiedzialnością za zbrodnie 
rządzi polityką tego rzekomo «robotniczego» państwa 
«humanizmu socjalistycznego». Strach plugawych ty-
ranów o własną skórę.

Ale, towarzysze, to nie jest humanizm! Towarzysze, 
to nie jest państwo robotnicze! To zbrodnicza potwarz 
przeciw klasie robotniczej!

DRUGIE KŁAMSTWO:  
ŻE STACHANOWSZCZYZNA JEST 

HUMANIZMEM
«Ruch stachanowski jest jedną z najgłębszych cech 

humanizmu radzieckiego» — mówi p. Werfel tak strasz-
nie prosto, że po prostu strasznie robi się od tych słów. 
Ten człowiek nie schylał grzbietu w kopalni sowieckiej, 
nie giął pieców na polu bawełnianym Uzbekistanu za 
400 gramów surowego prosa dziennie. I dlatego z takim 
dzikim spokojem może naigrawać się ze stachanowskiej 
męki ludu sowieckiego i z bezbronnego humanizmu. 
Dlatego na urągowisko logice i uczciwości może wołać, 
jak Murzyn na widok błyszczącego lusterka: «Kto w wa-
runkach kapitalizmu myślałby o odznaczeniu najwyż-
szymi orderami państwowymi górnika, który osiągnął 
rekord produkcji węgla?»...

Rozumiecie? Order za przedwczesną utratę mło-
dości w jarzmie systemu akordowego, z którym Marx 
rozpoczął walkę sto lat temu! Krzyż za przedwczesne 
inwalidztwo życiowe! Świecąca blaszka za zerwane ser-
ce, ochrypłe płuca, powykręcane stawy rąk i nóg! To 
prawda, że nikt nie byłby tak potwornie cyniczny w wa-
runkach wczesnego nawet kapitalizmu, by niewolnika 

pracy odznaczać blaszką orderu za to, że pozwala się tak 
potwornie wyzyskiwać. Do takiej okrutnej i cynicznej 
blagi zdolni są tylko mordercy z czrezwyczajki. I ich 
agenci, którzy ze spokojem płatnych pasożytów mogą 
nazywać to najgłębsze sponiewieranie człowieka «jedną 
z najgłębszych cech humanizmu radzieckiego».

Towarzysze, stachanowszczyzna, to nie duma pracy 
— to przekleństwo robotnika sowieckiego! Stachanow, 
po Stalinie, jest najbardziej znienawidzonym symbolem 
stalinatu!

TRZECIE KŁAMSTWO: ŻE MORD 
POLITYCZNY JEST HUMANIZMEM

«Surowe represje w stosunku do trockistów, bucha-
rinowców i t.d., tak zaciekle zwalczane przez różnych 
rzekomych humanistów, były w istocie swej właśnie 
humanistyczne, gdyż dały humanistyczne rezultaty» — 
mówi ta obrona «humanizmu socjalistycznego».

Niestety, nikt nie odda p. Werfla pod obserwację 
psychiatry. Będzie on spokojnie szerzył podobny «hu-
manizm» w Polsce, gdzie już stosuje się «surowe repre-
sje» (takim to słowem nazywa się mord!) na razie wobec 
ludowców i socjalistów, w przyszłości — wobec każde-
go nie-«humanistycznego» Polaka.

Petroniusz mówił bez zmrużenia oka, że wiersze Ne-
rona były najlepsze ze wszystkich, jakie przed nim napi-
sano. Ale zbrodni w cyrkach — a czymże były «procesy 
czarownic» w Moskwie? — nawet on, ten wspaniały 
zgniłek, nie śmiał chwalić i na znak protestu przerżnął 
sobie żyły.

Czy i zbrodnia katyńska była «w istocie swej właśnie 
humanistyczna» — ?

«Zarzuty, kierowane przez rzekomych humanistów 
z tych i podobnych przyczyn (z przyczyn mordów po-
litycznych — przyp. nasz) pod adresem Związku Ra-
dzieckiego, świadczą, że ci ludzie dotąd nie przemyśleli 
istoty wszelkiego rzeczywistego, skutecznego, realnego, 
praktycznego humanizmu »...

Torquemada mordował humanistów, powołując się 
na Boga, ale przynajmniej swych zbrodni nie nazywał 
«humanizmem praktycznym»!...

I Hitler nie był również na tyle czelny. 
Stalin zaś, który swym najemnikom od «kultury» 

każe nazywać się «genialnym i największym w dziejach 
humanistą», bije rekordy wszelkich zbrodni, ponieważ 
plugawi przy tym pojęcia, które od wieków były anty-
tezą zbrodni.

CZWARTE KŁAMSTWO: ŻE KOBIETA JEST 
CZCZONA

Panegirysta zachwyca się również orderami błysz-
czącymi na karmiących piersiach kobiet-matek dziesię-
ciorga dzieci. Jakim nimbem czci otoczone jest macie-
rzyństwo i kobieta! — woła.

A prawdą jest, że kobietę w niewoli sowieckiej wyzy-
skuje się najpodlej. Nie tylko bowiem równouprawniono 
ją z mężczyzną-robotnikiem w niewolnictwie i stacha-
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Czy zbrodnia katyńska była „w istocie swej właśnie 
humanistyczna”?

Pytanie to, rzucone przez p. Janusza Kowalewskiego 
w jego «Manifeście humanistycznym» («Wiadomości», 
nr. 106) uważa on niewątpliwie za pytanie retoryczne, 
a odpowiedź na nie, odpowiedź przecząca, jest dlań 
oczywista. Obawiam się jednak, że ten punkt artykułu p. 
Kowalewskiego wywoła uśmiech politowania na twarzy 
każdego uświadomionego marxisty. Jasne jest bowiem, 
że autor operuje jakimiś mglistymi, metafizycznymi, 
a więc nienaukowymi pojęciami i że zupełnie nie ro-
zumie sensu dialektycznego materializmu. Dla każdego 
prawdziwego marxo-lenino-stalinisty pytanie p. Kowa-
lewskiego jest również pytaniem retorycznym, a odpo-
wiedź na nie, rzecz prosta, odpowiedź twierdząca, jest 
również oczywista. Sprawa cała jest niezmiernie prosta. 
Trzeba tylko pamiętać o niewątpliwych podstawowych 
prawdach i rozumować logicznie.

Marx wykazał raz na zawsze (niezależnie od dzieł 
Marxa, wiem to od mojego «sliedowatiela»), że «w isto-
cie» istnieje tylko materia a t.zw. zjawiska duchowe są 
tylko nadbudową zjawisk materialnych. Człowiek jest 
istotą materialną, a jego życie — życiem ekonomicznym 
z nadbudową myślową. Nadbudowa myślowa zależy 
oczywiście od podbudowy ekonomicznej, stąd psychika 
członka klasy posiadającej jest uwarunkowana faktem 
jego przynależności do tej klasy. Marxizm wyraża to 

krótko genialną formułą: — «byt określa świadomość».
Wynika z tego, że t.zw. burżuj jest burżujem nie dla-

tego, że chce być burżujem, ale że musi być burżujem, 
a właściwie dlatego, że musi chcieć być burżujem i że 
nic na to nie może poradzić. To jest głębsze ujęcie istoty 
burżuja. Dla celów praktycznych, ze względu na jeszcze 
małe uświadomienie części proletariatu, burżuja określa 
się krótko jako przewrotnego krwiopijcę, co zresztą da 
się również dialektycznie wytłumaczyć i uzasadnić.

Ponieważ Marx wykazał, że rozwój historii prowadzi 
logicznie - dialektycznie do przezwyciężenia ustroju ka-
pitalistycznego, a Lenin i Stalin wykazali dialektycznie 
i praktycznie, że ta chwila już nadeszła, przeto klasa 
burżuazyjna musi być usunięta. Klasa zaś, to nic inne-
go niż zespół jej członków, usunięcie zatem klasy, to 
usunięcie jej członków. Jest to konieczne, by ludzkość 
mogła przejść na wyższy szczebel rozwoju, czyli jest to 
w interesie ludzkości i jej nowego, szczęśliwego i pro-
miennego życia. Jest to zatem podyktowane praktycz-
nym humanizmem czyli humanizmem socjalistycznym. 
Skoro zaś, jak wspomniano powyżej, burżuj nie jest 
burżujem z własnej winy, nie ma racji przy usuwaniu 
go zadawać mu specjalne cierpienia. Dlatego też usuwa 
się go bezboleśnie fachowym strzałem w tył głowy (tak 
właśnie jak w Katyniu), nie mówiąc mu do ostatniej 
chwili, co go czeka (tak właśnie jak w Katyniu), by go 
niepotrzebnie nie denerwować. Każdy logicznie i dia-

nowszczyźnie, ale ponadto przekształcono ją w maszynę 
do rodzenia jak największej masy niewolników. Normy 
na tytuł «matka bohaterka» z z siedmiu powiększono 
na dziesięcioro.

Żłobki, ustawodawstwo ochrony macierzyństwa? Ow-
szem, dla kobiet klasy panującej — dla uprzywilejowa-
nych partyjnych bolszewiczek, i to tylko mieszkających 
w wielkich miastach, głównie w Moskwie. Widzieliśmy 
te żłobki na prowincji i w kołchozach. Chlewy.

Faktem jest, że Niemiłow, autor książki, zwracającej 
uwagę na upośledzenie kobiety, jest na indeksie.

Regime bolszewicki do tragedii biologicznej kobiety 
dodał jej tragedię społeczną w warunkach sowieckich 

— tragedię zwaną tam «równouprawnieniem».
Jeśli natura skuła kobiecie nogi, to regime niewolnic-

twa sowieckiego skuł jej ponadto ręce.
KRWIĄ NASZĄ GASZONY ROZPALA SIĘ ŚWIT

Nie mogłem wygłosić podobnego referatu osiem lat 
temu, gdy noc zapadała nad Kowlem, nad Polską, nad 

Europą, nad ludzkością. Noc przymierza hitlerowsko-
-stalinowskiego. Ale krwią naszą gaszony, deptany w Łu-
biankach, Workutach, Oświęcimiach — rozpalał się świt.

Świta ledwie.
Towarzysze, niech wstanie pełny dzień! Niech w jego 

świetle dokończony zostanie proces w Norymberdze. 
I niech Rudienko nie ma już prawa przerywać posiedze-
nia, gdy na porządek dzienny wejdzie sprawa Katynia.

Towarzysze! Zrabowali nam socjalizm, ukradli de-
mokrację, wolność wsadzili do Łubianki, teraz krwa-
wymi łapskami sięgają po humanizm!

Towarzysze! Nie pozwólmy sobie ukraść humanizmu!
Janusz Kowalewski.

„Wiadomości” 1948, nr 15 z 11 kwietnia, s. 1.
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lektycznie myślący przyzna, że jest to postępowanie 
najbardziej humanitarne i przypuszczalnie najbardziej 
demokratyczne. Że w Katyniu pewien procent zwłok 
miał kunsztownie związane ręce, głowy obwiązane 
płaszczami, w ustach trociny drzewne lub kneble dla 
stłumienia krzyku, co wskazuje, że były próby oporu, 
że chwile ostatnie musiały być dla jeńców subiektyw-
nie straszne, dowodzi tylko, że w tym humanitarnym 
zabiegu zaszła jakaś «nieuwiazka» i że «pacjenci» za 
wcześnie zorientowali się, że czeka ich wieczne znieczu-
lenie. Trudno, ludzie nie są doskonali, nawet fachowe 
i humanitarne N.K.W.D. może się czasem poślizgnąć. 
Że niektóre trupy miały zastygły na twarzach wyraz 
przerażenia i rozpaczy, to trudno. Praca humanitarnych 
wykonawców i realizatorów nieuniknionego, dialektycz-
nego biegu historii również nie była łatwa, jak świadczą 
o tym porzucane w grobach puste butelki od wódki, 
którą musieli krzepić nadwątlone nerwy. Przypuszczam, 
że i dla tych «rabotnikow NKWD» istnieją jakieś normy. 
Jestem przekonany, że w tym wypadku normy zostały 
wypełnione w kilkuset procentach i że zainteresowa-
nym przyznano tytuł «gieroja spec-otdielenja NKWD» 
lub podobny, na co w pełni zasłużyli.

Do takich logicznie poprawnych wniosków prowadzi 
porządne rozumowanie dialektyczne. Mam nadzieję, że 
p. Kowalewski je przeczyta i zmieni swoje wypaczone 
zachodnio-zgniłe pojęcie o humaniźmie i humanitaryź-
mie. Dodatkowo zaś mogę poprzeć powyższe rozumo-
wanie autorytetem nie byle jakim, bo samego kombriga 

Zarubina, komendanta obozu w Kozielsku, który od 
tego czasu awansował znacznie wyżej.

Wiadomo, że w Kozielsku na wiosnę 1940 komenda 
obozu rozpuszczała świadomie najrozmaitsze pogłoski 
dotyczące losu jeńców (wydanie Niemcom, zwolnienie 
do domów, umożliwienie wyjazdu do krajów neutral-
nych i t.p.). Sprawę tę poruszył w rozmowie z kombri-
giem gen. Minkiewicz, «starszy» obozu. Zwrócił on 
uwagę, że takie pogłoski denerwują jeńców, i zapropo-
nował, by władze sowieckie otwarcie powiedziały, co 
mają zamiar z jeńcami zrobić. Odpowiedź kombriga po-
twierdza w pełni słuszność wyżej podanego dialektycz-
nego rozumowania. Powiedział on prawie dosłownie:

— No, jakżeż tak można? Gdybym wam powiedział, 
co z wami będzie, że… no np. że będziemy was trzymali 
do końca wojny, jakieś cztery lata, niejeden z was by 
oszalał. Eto byłoby niegumanno.

 Wynika z tego oczywiście, że tak jak było, było 
«gumanno».

Co prawda 4.000 z górą trupów kozielskich w Katy-
niu, 4.000 ze Starobielska i 6.000 z Ostaszkowa «zagi-
nionych», to skromnie licząc, jakieś 60.000 pozostałych 
wdów, sierot i rodziców, to ogrom cierpienia, ale o tym 
nie należy myśleć, bo łatwo można wypaść z kolein dia-
lektycznego myślenia i wpaść w socjal-demokratyczny 
«niepraktyczny humanizm».

Andrzej Borowicz.

„Wiadomości” 1948, nr 20 z 16 maja, s. 4.

W każdej obserwacji jest co najmniej tyleż obserwatora 
ile obserwowanego. Wiedzą dziś o tym nie tylko psy-
chologowie, ale nawet i … fizycy. Nie dziw więc, że choć 
płk. Stanisław Lubodziecki i ja byliśmy w tym samym 
czasie w Kozielsku i choć dłuższy czas «mieszkaliśmy» 
tuż obok siebie, to jednak obserwacje nasze są wyraźnie 
ze sobą sprzeczne (por. artykuł płk. Lubodzieckiego 
«W Kozielsku» w nr. 103 «Wiadomości»). Może wpły-
nął na to i fakt, że niezmiernie ciężkie i denerwujące 
przesłuchania, jakimi władze obozowe gnębiły w tym 
czasie płk. Lubodzieckiego, zakończone zresztą jego 
wywiezieniem z obozu (co wówczas zarówno on sam jak 
my wszyscy uważaliśmy za jego ostateczną zgubę, a co 
w rzeczywistości, szczęśliwym zrządzeniem Opatrzności, 
było jego ocaleniem), nie przyjały bynajmniej spokojnej 
i beznamiętnej obserwacji.

A szkoda. Każdy bowiem, najbardziej nawet pobież-
ny obserwator życia w Kozielsku mógł stwierdzić nie-
zmiernie ciekawe zjawisko. Z początkiem listopada, gdy 
jeńców poczęto zwozić do obozu, atmosfera naładowa-

na była ustawicznymi sporami, wybuchającymi przy 
każdej, najmniejszej nawet sposobności, wzajemnymi 
wymyślaniami i oskarżeniami, namiętnymi zarzutami 
przeciw wszystkim i wszystkiemu, słowem, gorzkim, 
a burzliwym przeżuwaniem klęski wrześniowej. Po 
miesiącu już jednak, w połowie grudnia, wzburzone fale 
namiętności opadły, nastroje stały się spokojniejsze, wia-
ra w przyszłość i ostateczne zwycięstwo powszechna. 
Spory stały się rzadsze i — co ciekawe — wybuchały 
obecnie nie tyle z powodu odmiennych poglądów na 
przeszłość ile raczej wskutek zarzutów, że postępowanie 
lub też słowa danego oficera nie były dość patriotyczne.

Przemiana ta nie była ani dziełem przypadku, ani też 
procesem samorzutnym, lecz w dużej mierze wynikiem 
celowej, zręcznej i konsekwentnej działalności ś. p. gen. 
Henryka Minkiewicza.

Jako najstarszy oficer w Kozielsku ujął on mocno 
rząd dusz w swe ręce i — mimo przeszkód, jakie spoty-
kał ze strony władz obozowych — zorganizował dosko-
nale działającą, a dobrze zakonspirowaną sieć oficerów 
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łącznikowych pomiędzy sobą a wszystkimi budynkami 
obozu, które wtedy, z rosyjska, nazywaliśmy «blokami».

Hasłem, które nieustannie i niezmordowanie sze-
rzył, było, że należy zaniechać wszystkich sporów na 
temat przeszłości, wszystkich oskarżeń i zarzutów, bez 
względu na to, czy są one tylko gołosłowne, czy też 
najbardziej nawet uzasadnione. Choć sam wszelkie miał 
podstawy, ażeby uważać się za pokrzywdzonego przez 
rządy pomajowe, to jednak nie tylko nigdy w rozmo-
wach nie poruszał tego tematu, ale na odwrót, żądał 
odłożenia wszelkiej krytyki do czasu powrotu do Polski. 
Wtedy — mawiał — będzie czas i miejsce, by oskarżyć 
winnych i ukarać tych, którym udowodni się czy to złą 
wolę czy choćby nawet niedołęstwo. W obozie jednak 
— przekładał — wszelkie rozmowy tego typu jedynie 
jątrzą i różnią nas właśnie w chwili gdy najbardziej mu-
simy być zwarci.

Wolę swą umiał gen. Minkiewicz przeprowadzić bez 
względu na wszelkie opory. Gdzie nie pomogły per-
swazje, znajdował zawsze inne środki oddziaływania. 
Pamiętam, jak razu pewnego jakiś mocno z rosyjska 
mówiący pułkownik rozpoczął odczyty o wojnie r. 1939, 
w których nie zostawiał suchej nitki na nikim, oczywi-
ście poza sobą. Prośbie gen. Minkiewicza o zaniechanie 
tej akcji pułkownik odmówił. Następnego dnia zgłosiła 
się do pułkownika delegacja mieszkańców izby, w której 
zapowiedział najbliższe wykłady, z oświadczeniem, że 
izba ta nie życzy sobie jego odwiedzin.

Spokój, opanowanie, życzliwość i mądrość gen. Min-
kiewicza zyskały mu w krótkim czasie powszechną 
powagę w obozie, i rzadko kto sprzeciwił się jego au-
torytetowi. Na odwrót, nie było niemal w obozie sporu, 
zatargu czy też różnicy poglądów, które by w ostatniej 
instancji nie znalazły rozwiązania w oparciu na jego 
arbitrażu.

Było to oczywiście solą w oku władz sowieckich, i kil-
kakrotnie «sam kombrig» groził gen. Minkiewiczowi 
więzieniem, jeżeli nie zaprzestanie swej działalności. 
Ten jednak odpowiadał zawsze spokojnie:

— Jeśli mnie ktoś prosi o radę, nie mogę mu jej odmó-
wić, a jeśli czyjeś postępowanie grozi komuś przykrymi 
następstwami po powrocie do Polski, moim obowiąz-
kiem jest go ostrzec.

Wreszcie zniecierpliwiony kombrig, podczas jednego 
z ostatnich przesłuchiwań, około marca 1940, odrzekł 
mu cierpko:

— Ja was, gaspadin gienierał, mogę zapewnić, że 
żaden z was nie będzie w Polsce odpowiadał za to co 
czynił w Kozielsku.

Słowa te, które gen. Minkiewicz natychmiast powtó-
rzył zaufanemu gronu, komentowaliśmy wówczas jako 
wyraz przeświadczenia kombriga, że po wojnie Polska 
będzie bolszewicka. Dziś jednak, gdy jawna jest tajem-
nica katyńskiego lasu, mają one w uszach moich inne 
zupełnie brzmienie.

Dalszym objawem polepszenia się nastrojów w Ko-
zielsku była niezmiernie ożywiona działalność samo-
kształceniowa, odczytowa, a nawet wydawnicza. Wbrew 
zakazom władz obozowych kwitła nauka języków, po-
wstały komplety naukowe, a odczyty były zjawiskiem 
powszechnym. Obejmowały one wszystkie możliwe te-
maty, naukowe, wojskowe, społeczne, polityczne, ba, 
literackie nawet. Że zaś w Kozielsku skupił się kwiat 
polskiej inteligencji, to też o wykładowców nie było 
trudno i nie było chyba dziedziny myśli ludzkiej, któ-
ra by nie była w tej samorzutnej akcji reprezentowana. 
Głód zaś mówionego słowa był taki, że osobiście np. mu-
siałem założyć kalendarzyk, gdzie szyfrem notowałem 
godziny i izby moich wykładów; miałem ich bowiem 
często po trzy, cztery dziennie.

Dziwi mnie bardzo, że płk. Lubodziecki pominął 
zupełnie milczeniem tę stronę życia kozielskiego. Brał 
przecież w akcji tej sam czynny udział, jako prelegent 
oraz jako «referent odczytowy» naszej grupy pięciu izb 
przy wspólnym korytarzu, którą to funkcję przekazał 
mi dopiero na jakiś tydzień przed swoim wywiezieniem.

Bywały również i wieczory literackie, a nawet i …
koncerty. Jeden z jeńców wydłubał z kawałków pryczy 
skrzypce; struny były co prawda mandolinowe, za to 
jednak smyczek z prawdziwego włosienia, ukradzionego 
koniom obozowym. Zawsze pełen nadziei i żywotności 
mjr. Jackowski mocno zabiegał koło twórcy tych skrzy-
piec, aż wreszcie uzyskał jego obietnicę, że po powro-
cie odda je do Muzeum Przemysłowego w Warszawie, 
którego Jackowski był dyrektorem. Władze obozowe 
wyciągnęły natomiast z tego zupełnie inny, nieoczeki-
wany dla nas wniosek.

— Wot, — mówiły, — dać wam, Palaczki, tylko pilnik 
i młotek, a zaraz zbudujecie samolot, którym ucieknie-
cie z obozu.

Wreszcie niezmordowany Jim Poker puszczał w obieg 
swe nowelki, w których z dobrotliwym sarkazmem wy-
śmiewał słabostki obozowe, lub zręcznie propagował 
wiarę w przyszłość. Rozpoczął nawet wydawanie cza-
sopisma polityczno-literackiego, oczywiście pisanego 
i przepisywanego ręcznie.

Komenda obozu tępiła z uporem i zaciekłością te 
wszystkie objawy życia kulturalnego, i zarówno nie-
zmordowany deklamator, płk. Chałaciński, jak Jim 
Poker, przesiedzieli po 20 dni w karcerze obozowym 
«za szerzenie patriotyzmu polskiego», jak głosił rozkaz 
obozowy. Ale mimo wszystko do końca Kozielska nurt 
życia kulturalnego nie osłabł.

Przy tych nastrojach tęsknota za powrotem do domu, 
lub tym bardziej za niewolą niemiecką, nie była bynaj-
mniej tak powszechna, jak to twierdzi płk. Lubodziecki, 
ani nawet nie reprezentowała poważnego odłamu opinii 
obozowej.

Zapewne, w blisko pięciotysięcznej rzeszy jeńców 
byli ludzie rozmaici. Pamiętam starszego pana, który 
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zamęczał nas skargami, że Niemcy zniszczą jego świeżo 
przed wojną zakupione meble. Inny, w mundurze puł-
kownika, mocno z rosyjska zaciągając biadał, dlaczego 
po rewolucji wstąpił do wojska polskiego, zamiast — jak 
jego koledzy — emigrować «w Pariż». Byli spekulanci, 
którzy ruble zamieniali na złote i złote na ruble, ogła-
szając co dzień nowe kursy obozowej giełdy. Byli chi-
romanci, spirytyści, tłumacze snów. W jednej z izb za-
bawiano się w ten sposób, że nad miską brunatnej wody 
z kilku liśćmi kapusty, szumnie kapuśniakiem zwanej, 
oraz nad łyżką kaszy (co — obok chleba — stanowiło 
całe nasze pożywienie), układało się wykwintne menu 
i wynajdywało najwymyślniejsze potrawy.

Nie brak więc było i takich, którzy marzyli tylko o po-
wrocie do domu, choćby kosztem niewoli u Niemców. 
Jeden z nich, inżynier - chemik, specjalista w zakresie 
materiałów wybuchowych, który całą wojnę poprzednią 
spędził w niewoli niemieckiej i z tęsknotą o niej wspo-
minał, godził się nawet i na służbę u Niemców, byle 
tylko wrócić do domu. Inni nie szli aż tak daleko, ale 
— wynajdując wszelkie możliwe ideowe płaszczyki — 
w gruncie rzeczy tęsknili do «kulturalnych warunków 
niewoli». Byli to przeważnie ludzie starsi, zobojętniali, 
sybaryci lub egoiści.

Olbrzymia większość obozu była jednak innego zu-
pełnie zdania. Pamiętam odpowiedź gen. Wołkowic-
kiego, którego ktoś zapytywał, dlaczego dywizję swą 
poddał bolszewikom, a nie Niemcom.

— Przecież pan, jako były oficer carski, powinien był 
wiedzieć, czym to grozi — powiedziano mu.

— Zapewne, — odrzekł gen. Wołkowicki, — ale ci, 
co dostali się do niewoli niemieckiej, w żadnym wy-
padku nie wezmą udziału w wojnie. Ci natomiast, co są 
w Rosji, mają — małe może, ale zawsze jakieś — szanse, 
że jeszcze w tej wojnie będą się bili.

Charakterystycznym przykładem tego, co większość 
z nas myślała o «powrotowiczach», była karykatura na-
rysowana już później, w Griazowcu, przez płk. Grobic-
kiego, którego nawet w niewoli nie opuściła fantazja ka-
waleryjska i złośliwy dowcip. Przedstawiała ona osiołka, 
objuczonego sakwami, z których wystawały podarte 
buty, z drzewa wykonane trepki, łatana bluza, wytarta 
fufajka, woreczek z chlebem, słowem, cały skromny 
dobytek jeniecki. A napis pod rysukiem głosił: «Ja idę 
do mamy».

Jim Poker napisał na ten temat złośliwą nowelę p.t. 
«Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma».

A gdy w styczniu przybyła do obozu grupa «Litwi-
nów», t. j. oficerów, którzy z Litwy, zwabieni namowami 
sowieckimi powrotu «do domu», pojechali pod okupa-
cję sowiecką, dobrowolnie i jak najlegalniej w świecie, 
i z granicy, zamiast do rodzin, skierowani zostali do 
Kozielska — opinia publiczna obozu ustosunkowała 
się do nich z miejsca wrogo. Zapewne, byli oni dla nas 
cennym źródłem wiadomości o tym, co dzieje się na 
świecie, ale nie mogliśmy im darować «dezercji», jak 
wtedy głośno mówiono, skoro zamiast uchodzić na Za-
chód, do wojska, woleli powrócić do domu. I trzeba było 
dopiero interwencji gen. Minkiewicza, by powstrzymać 
ogólną tendencję do bojkotowania ich.

Gdy wreszcie w kwietniu 1940 zaczęto «rozłado-
wywać» obóz, władze sowieckie puściły pogłoskę, że 
jedziemy do «punktów rozdzielczych», gdzie każdy 
z nas będzie musiał się oświadczyć, czy pragnie, by go 
wydać Niemcom, czy też prosi o azyl w Rosji. Wtedy 
gen. Minkiewicz wydał instrukcję, by w odpowiedzi 
protestować zarówno przeciw oddawaniu nas w ręce 
wroga jak i przeciw przymusowemu zatrzymywaniu 
nas w Rosji.

— Macie żądać — mówił — by was odstawiono do 
jakiegoś kraju neutralnego.

Wyobrażam sobie, jak śmiać musieli się bolszewicy, 
gdy wiadomość o tym do nich doszła. Nie pytali oni 
przecież nikogo o zdanie, lecz wybrali sami ewentu-
alność trzecią, najmniej przez wszystkich oczekiwaną 

— kulę w tył czaszki nad zbiorowym grobem w Katyniu.
Fakt jednak, że wytyczne te znalazły powszechne 

uznanie wśród jeńców Kozielska, najlepiej świadczy 
o nastrojach, jakie ich ożywiały.

I przekonany jestem, że gdyby duch marszałka Pił-
sudskiego mógł był przemówić do tej moralnie zdrowej 
większości obozu, na pewno by nam nie powiedział: 
«Zachowujecie się w niewoli jak g…niarze». Tylko że 
ludzie ci moc swego ducha czerpali nie ze stolików 
wirujących, ale z głębokiej wiary w przyszłość Polski 
i z silniejszego nad wszystko poczucia obowiązku.

Tadeusz Felsztyn.

„Wiadomości” 1948, nr 21 z 23 maja, s. 2.

Katyń! Nazwa dziś, niezależnie od pierwotnego pocho-
dzenia i znaczenia, brzmiąca złowrogo. Katyń, to już 
na zawsze katy i katowani.

Jest to na zachód od Smoleńska, 16 km, nad Dnieprem. 
Właściwym miejscem kaźni i potwornego cmentarza 
jest nie sama wieś Katyń, lecz pobliski lasek katyński 
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w przysiółku Kozia Góra lub Kozogory. Jedynym do-
mostwem w tym okręgu jest t. z w. dom wypoczynkowy 
N.K.W.D. w zabranej na ten cel dawnej czyjejś dostatniej 
drewnianej siedzibie wśród lasku tuż nad rzeką.

ŻOŁNIERZE!
W ciągu ostatnich dni armija polska została [ … roz-

gromiona]. Żołnierze miast Tarnopol, Galicz, Równo, 
Dubno w ilości przeszło 60.000 osób dobrowolnie prze-
szli na naszą stronę. 

Żołnierze! Co pozostało wam? O co i z kim wal-
czycie? Dla czego narażacie życie? Opór wasz jest bez-
skuteczny. Oficerowie pędzą was na bezsensowną rzeź. 
Oni nienawidzą was i wasze rodziny. To oni rozstrzelali 
waszych delegatów, których posłaliście z propozycją 
o poddaniu się. Nie wierzcie swym oficerom. Oficerowie 
i generałowie są waszymi wrogami, chcą oni waszej 
śmierci.

Żołnierze! Bijcie oficerów i generałów. Nie podpo-
rządkowujcie się rozkazom waszych oficerów. Pędźcie 
[… ] z waszej ziemi. Przechodźcie śmiało do nas, do 
waszych braci, do Armji Czerwonej. Tu znajdziecie uwa-
gę i [… wość] Pamiętajcie, że tylko Armja Czerwona 
wyzwoli naród polski z nieszczęsnej wojny. uzyskacie 
możność rozpocząć pokojowe życie.

Wierzcie nam! Armja Czerwona Związku Radziec-
kiego — to wasz jedyny przyjaciel.

Dowódca frontu Ukraińskiego, S. TIMOSZENKO.

Odezwa Timoszenki
13 kwietnia 1943 radio niemieckie podało pierwszą 

wiadomość o znalezieniu w Kozogorach zasypanych 
dołów, kryjących zwłoki tysięcy oficerów polskich, na-
gromadzone w pierwszym już odkrytym dole w dwu-
nastu warstwach.

Był to początek ponurego rozgłosu Katynia.
Obecnie ukazała się, z przedmową jen. Władysława 

Anderssa, książka, która jest zbiorem świadectw w tej 
sprawie*).

ZAWARTOŚĆ
Co zawiera ta książka?
Cz. I po przypomnieniu przyłączenia się rosyjskiego 

do niemieckiej napaści na Polskę i zagarnięcia przez Ro-
sję podstępnym chwytem z tyłu, bez walk, ok. 250.000 
jeńców, a wśród nich ok.15.000 oficerów (rozdział 1), 
podaje wiadomości o trzech głównych obozach oficer-
skich w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie (roz-
dział 2), oraz o wywiezieniu z nich w kwietniu 1940 
jeńców w sposób tajemniczy i w nieznanych kierun-
kach, z wyjątkiem 400 przewiezionych z tych trzech 
obozów do obozu Pawliszczew-Bor a stamtąd do obo-
zu Griazowiec, gdy o wszystkich innych w liczbie ok. 
15.000 wieść w ogóle zaginęła (rozdział 3), tak iż po 
uderzeniu Niemiec na Rosję w czerwcu 1941 i w czasie 
tworzenia wojska polskiego w Rosji pod wodzą jen. An-
dersa wszelkie, ciągłe, usilne dopytywania się u władz 

rosyjskich i poszukiwania 1941-1942 nie dały źdźbła 
ni śladu ni wyniku (rozdział 4).

Cz. II podaje dokumenty: pierwszego doniesienia 
niemieckiego z 13 kwietnia 1943 o dołach katyńskich, 
gołosłownego zaprzeczenia rosyjskiego z 15 t. m. wy-
stąpienia rządu polskiego z 17 t. m., zerwania przez rząd 
rosyjski stosunków z rządem polskim 25 t. m. i jedno-
czesnej odmowy zgody na międzynarodowe zbadanie 
sprawy w Katyniu (rozdział 5), niemiecki opis urzę-
dowy z kwietnia do czerwca 1943 tego co znaleziono 
(rozdział 6), rosyjski opis urzędowy t. z w. komisji ba-
dającej z 24 stycznia 1944 po powrocie wojsk rosyjskich 
pod Smoleńsk w jesieni 1943 (rozdział 7), sprawozdanie 
komisji międzynarodowej, zaproszonej przez władze 
niemieckie z maja 1943 (rozdział 8).

Cz. III obejmuje dodatkowe świadectwa polskie, 
a mianowicie: sprawozdanie dr. Mariana Wodzińskiego 
z Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie o pięcio-
tygodniowych badaniach w Katyniu od 28 kwietnia do 
6 czerwca 1943, spisane w Londynie we wrześniu 1947 
(rozdział 9), kilka innych świadectw polskich z wycieczek 
do Katynia z tegoż czasu, a wśród nich obszerne spra-
wozdanie dziennikarza p. Józefa Mackiewicza z Wil-
na z trzydniowego pobytu w Katyniu po Wielkiejnocy 
1941, spisane w czerwcu 1945 w Rzymie (rozdział 10), 
zeznanie miejscowego świadka Iwana Kriwozercowa, 
który był w Katyniu i okolicy wiosną 1940 gdy doły się 
zapełniały, później wyjechał 23 września 1943, po ich 
odkryciu, na zachód Europy i złożył te zeznania polskim 
władzom wojskowym w październiku 1946 (rozdział 
11), wreszcie wiadomości o sposobie opróżniania przez 
Rosjan więzień, m. in. na ziemiach wschodnich Polski 
w chwili uderzenia Niemiec na Rosję w czerwcu 1941 
(rozdział 12).

Cz. IV wykazuje słabizny orzeczenia t. zw. komisji 
rosyjskiej w Katyniu (rozdział 13), stwierdza że w do-
łach katyńskich znaleziono ok. 4.500 zwłok, t.j. jeńców 
z Kozielska, a gdzie stracono ok. 10.000 ze Starobielska 
i Ostaszkowa, nie wiadomo (rozdział 14), przedstawia 
wniesienie sprawy Katynia przed sąd w Norymberdze, 
a przemilczenie jej następnie w wyroku (rozdział 15), 
i podaje kilka uzupełnień (str. 370-384).

Dodano około 60 zdjęć, wśród których kilka z Ko-
zielska, a kilkadziesiąt ponurych z Katynia wziętych 
z księgi niemieckiej.

Książka zasługuje niewątpliwie na dalsze wydania 
a przy tej sposobności zasługuje też zupełnie ale to zu-
pełnie na pewno na staranne przejrzenie jeszcze raz, wy-
plenienie licznych błędów w druku (m. in. nawet takich 
jak np. na str. 77: wszak jen. Anders został wypuszczony 
z Łubianki 4 sierpnia 1941 po układzie 30 lipca 1941, 
a nie 4 lipca 1941, co myli czytelnika), wygładzenie 
polszczyzny, usunięcie wielu innych drobnych usterek 
(np. przez całą książkę snuje się nazwa Kosogory, jak 
Niemcy podali w pierwszym doniesieniu, ale po niemiec-
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ku takie s czyta się z i nazwa jest oczywiście Kozogo-
ry), dodanie spisu nazw i nazwisk, zestawienie głosów 
w świecie o Katyniu i t. d.

CZY TO MOŻLIWE?
Czy to możliwe — takie pytanie zjawiało się w umy-

słach wszędzie w świecie i niewątpliwie także w umy-
słach polskich — i czyżby Rosja Stalina zdolna była do 
takiej potworności?

Do czego była zdolna od r. 1917 wobec wszech ludzi 
wszech Rosji — (bo od razu cisną się wspomnienia i ro-
sną rosną, rosną bez końca) — to wiadomo i składa się to 
na najrozleglejszy obraz najkrwawszej kaźni w dziejach.

Jak nieprzeczuwanie oszukańcze i zbrodnicze mogły 
być jej knowania w tajnej spółce z Niemcami w przed-
dzień i w chwili wybuchu wojny, obecnie odsłoniły już 
ostatecznie dokumenty znalezione w r. 1945 w Niem-
czech i ogłoszone urzędowo w r. 1948 w Ameryce.

A w tej książce, nie bez istotnego pożytku dla uprzy-
tomnienia sobie nieprawdopodobnej rozpiętości rosyj-
sko - bolszewickich możliwości zbrodniczych, podano 
na wstępie niemal nieznacznie (str. 13-15) kilka świa-
dectw o postępowaniu rosyjskim w chwili uderzenia 
z tyłu na Polskę we wrześniu 1939.

«W końcu września 1939 — (zeznanie J. L. z opo-
wiadania naocznego świadka, podchorążego J. E., który 
zdołał wymknąć się w zamieszaniu) — oddział wojska 
polskiego w okolicy Wilna stoczył walkę z oddziałem 
wojskowym sowieckim. Bolszewicy wysłali wysłanni-
ków do oddziału polskiego by się poddał, złożył broń, 
a w zamian zagwarantowali Polakom, że nic im nie 
będzie i pójdą wolni do domu. Dowódca oddziału pol-
skiego (nazwiska nie pamiętam) uwierzył Sowietom 
i dał rozkaz złożyć broń i poddać się. Natychmiast po 
złożeniu broni oddział polski został otoczony i rozpo-
częła się egzekucja oficerów».

Takie wiadomości z r. 1938, podane z wielu innych 
miejscowości, o rzezi zwłaszcza oficerów, wydałyby 
się nieprawdopodobne, ale czyż dziś nie wiemy z całą 
dokładnością, jak po ponownym wejściu Rosjan do Pol-
ski w początku 1944 wabiono podstepnie na zagładę 
oficerów i żołnierzy armii krajowej, a nawet słynnych 16 
z rządu podziemnego, którzy, przybywszy na rosyjskie 
pułkownikowskie słowo Pimienowa by wziąć udział 
w naradach, wywiezieni zostali tajnie do Moskwy?

Lecz jest coś więcej.
Oto podane w tej książe fac-simile odezwy dowódcy 

południowej części wojsk rosyjskich, słynnego później 
marszałka Timoszenki po wkroczeniu ich do Polski 17 
września 1939.

Jeżeli możliwa jest taka odezwa naczelnego dowódcy 
do żołnierzy strony przeciwnej, by mordowali ofice-
rów, mordowanie ich przez samych wzywających już 
nie zadziwi.

Tak, stoi się tu wobec zjawiska i zbiorowiska, urą-
gającego swą istotą wszelkim wspominaniom starego 
«De iure belli» Grotiusa lub jeszcze niedawnego «De 
la conduite de la guerre» z uchwał międzynarodowych 
w Hadze.

W NIEZNANE
Że ok. 15.000 jeńców polskich, przeważnie oficerów, 

umieszczono od razu w jesieni 1939 w trzech obozach, 
Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, a nawet co i jak 
tam się działo, wiadomo dokładnie. Nie tylko stąd że 
listy stamtąd od nich dochodziły do rodzin w kraju 
i na odwrót. Ale zwłaszcza stąd że gdy po pół roku, 
wiosną 1940, obozy te opróżniano i oficerów wywo-
żono … gdzie indziej, ok. 400 (200 z Kozielska, 80 ze 
Starobielska, 120 z Ostaszkowa), dobieranych imiennie 
i różnorodnie jak dla jakichś dalszych badań i prze-
słuchiwań. umieszczono w obozie Pawliszczew-Bor 
a po kilku tygodniach w obozie Griazowiec pod Wo-
łogdą, i ci, tylko ci, 400 spośród 15.000, przetrwali 
i odnaleźli się w lecie 1941, gdy po układzie polsko-
-rosyjskim z 30 lipca 1941 przystąpiono do tworze-
nia wojska polskiego pod dowództwem jen. Andersa, 
a niektórzy z nich spisali swe zeznania lub obszerne 
wspomnienia. jak np. Józef Czapski w głośnej książce 
o pobycie w Starobielsku (str. 62-64), lub ktoś inny KOZIELSK.	STAROBIELSK.	OSTASZKÓW
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o Kozielsku w pracy zwanej fragmentami kozielskimi 
(str. 32-49 i 52-58).

Urywki opisów półrocznego pobytu w Kozielsku, 
Starobielsku i Ostaszkowie, z przewijającymi się w nich 
nazwiskami wybitnych dowódców polskich z jen. Sta-
nisławem Hallerem na czele, proste, męskie i rzewne 
zarazem, są tą krótką wstępną częścią książki, powie-
działbym, ludzką, bo wszystko co później jest posępnie 
nieludzkie.

A po pół roku, w kwietniu 1940, zaczynają z tych 
trzech obozów, codziennie lub z krótkimi przerwami, 
wywozić grupami po paruset według spisów imiennych 
nadsyłanych telefonicznie z Moskwy na każdy dzień.

Dokąd?
Oni sami, wywożeni, nie wiedzą. Nikt z nich nie 

wie. To wiosna, coś się ruszy w wojnie, myślą, może 
będą potrzebni, może do Kraju. Przemożny w człowieku 
zew nadziei.

Ale prawda życia, w chwili zdarzenia, nawet nie-
świadomie bierze górę, i oto, gdy z Kozielska zabierano 
5 kwietnia 1940 pierwszą grupę 195 oficerów (str. 66):

«Wszyscy pozostający w obozie tworzyli po obu stro-
nach gęsty szpaler. Rozmawiać z nimi było zakazane 
i wartownicy grozili nazbyt śmiałym, jednak zdołali 
oni mimo to powiadomić nas znakami i półsłówkami 
jak odbyła się rewizja. Żegnaliśmy ich znakiem krzyża 
i stłumionymi okrzykami: «Niech żyje Polska!».

A że i imienia Polski nie wzywa się nadaremno, 
w tych wyrywających się bezwiednie okrzykach odzy-
wał się, stłumioną grozą, zmysł prawdy.

Zapytany wówczas przez ppłk. Nowosielskiego po-
rucznik, który pisał owe fragmenty kozielskie, powiada 
mu, że widać Rosja jakoś musi ich uwolnić i że wszystko 
będzie dobrze (str. 57):

«Pułkownik spoważniał i popatrzył na mnie. «Tak 
pan myśli, poruczniku, może ma pan rację, może»… 
I uśmiechnął się sceptycznie tajemniczym, pełnym uroku 
śmiechem. I nagle cień jakiś niedopowiedzianej myśli 
dręczącej przeszedł przez jego rysy».

Dokąd?
MAPA

Patrzy się i patrzy na tę mapę w rosnącej zadumie.
Jest Kozielsk i Starobielsk i Ostaszków. Jest Pawlisz-

czew-Bór i Griazowiec. Jest… Katyń.
Tylko ci, w liczbie ponad 4.000, których wywożono 

z Kozielska, znaleźli się w dołach katyńskich, gdzie leżą 
koło siebie grupami dziennymi tak jak ich wywożono 
— (zwrócił uwagę na ten ważny dowód płk. Jerzy Gro-
bicki, jeden z wywiezionych tylko do Pawliszczew-Boru 
i Griazowca, w swych cennych «Faktach katyńskich», 
ogłoszonych w piśmie «Lwów i Wilno» 1947, nr 47 
i por. str. 384 książki, a zawierających i inne ważne 
spostrzeżenia z drogi) — ponieważ zaś wraz z nimi 
znaleziono i zapiski, niektóre niemal do ostatniej chwi-

MAPA	REJONU	KATYŃ	-	GNIEZDOWO
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li, jak mjr. Adama Solskiego (str. 280), więc wiadomo 
jak ich wieziono i dowieziono do Smoleńska pociągiem, 
a potem samochodami-więźniarkami do jakiegoś lasku… 
i tu się urywa.

Tych więc ponad 4.000 z Kozielska odnaleziono w Ka-
tyniu, ale — zaduma się pogłębia i pogłębia bezradnie 
— gdzie 10.000 ze Starobielska i Ostaszkowa?

Patrzy się na tę mapę i myśli się także kiedy to było.
Wzięci do niewoli w jesieni 1939. W Kozielsku, Sta-

robielsku i Ostaszkowie byli w zimie 1939/40. Po pro-
stu przezimowali. W zimie ziemia twarda i nawet doły 
kopać trudno.

KLUCZ
Polanki grobowe w lasku katyńskim dokładnie zrów-

nano i pokryto sadzonkami sosnowymi, które, gdy 
w końcu kwietnia 1943 oglądała komisja międzynarodo-
wa, były, zdaniem znawcy- leśnika (str. 185), pięcioletnie 
i od trzech lat na tym miejscu.

Od kwietnia 1940 upłynęło blisko półtora roku. Po 
uderzeniu Niemiec na Rosję 22 czerwca 1941 i po umowie 
polsko - rosyjskiej 30 lipca 1941 zaczyna się tworzenie 
wojska polskiego w Rosji. Już w naradzie 16 sierpnia 
1941 jen. Anders, gdy przedstawiciele rosyjscy jen. 
Pamfiłow i jen. Żuków mówią że zbierze się tysiąc ofi-
cerów, pyta, gdzie są tysiące z trzech obozów, a tamci 
oświadczają że nie mogą udzielić odpowiedzi. I odtąd, 
w ciągu roku niemal, 1941-1942, dziesiątki i dziesiątki 
razy daremne pytania i poszukiwania, a odpowiedzi 
rosyjskie zawsze wymijające.

A teraz: uwaga!
Nawet te wymijające odpowiedzi mają, w zestawie-

niu jednych z drugimi, swą wymowę, zwłaszcza gdy się 
uwzględni najważniejsze, na Kremlu.

3 grudnia 1941 jen. Sikorski i jen. Anders rozmawiają 
ze Stalinem (str. 86):

Jen. Sikorski: …Ci ludzie znajdują się tutaj, nikt 
z nich nie wrócił.

Stalin: To niemożliwe. Oni uciekli.
Jen. Anders: Dokądże mogli uciec?
Stalin: No, do Mandżurii.
Jen. Anders: To jest niemożliwe, żeby mogli wszyscy 

uciec…
18 marca 1942, po trzech miesiącach z górą, jen. An-

ders i szef sztabu płk. Leopold Okulicki rozmawiają 
znowu na Kremlu ze Stalinem i Mołotowem, i jen. An-
ders mówi o zaginionych oficerach:

Jen. Anders: Do tego czasu nie zjawili się oficero-
wie z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa. Powinni 
być na pewno u was. Zebraliśmy o nich dodatkowe 
dane (wręcza dwie listy, które zabiera Mołotow). Gdzie 
oni mogli się podziać? Mamy ślady ich pobytu nad 
Kołymą.

Stalin: Ja już wydałem wszystkie rozkazy, by ich 
zwolnić. Mówią, że nawet na Ziemi Franciszka Józefa, 
a tam przecież nikogo nie ma. Nie wiem gdzie są. Na co 

nam ich trzymać? Być może, że znajdują się w obozach 
na terenach, które Niemcy zajęli, rozbiegli się… 

Płk. Okulicki: Niemożliwe, o tym byśmy wiedzieli.
Stalin, wiadomo, w rozmowach takich nigdy słów 

na wiatr nie rzuca, nie mówi czego by nie ustalił sobie 
w myśli, mówi co chce by było powiedziane.

Od pół roku z górą ciągłe pytania w tej sprawie, nie-
małej, złowrogiej. Władze rosyjskie, aż do samej góry, 
muszą o niej myśleć, rozważać tkwiące w niej niebez-
pieczeństwa dla nich samych, przygotowywać sobie 
osłony. Z początku najwygodniejsze jest wymijanie 
najogólniejsze, jakaś Mandżuria, czyli: szukaj wiatru 
w polu. Ale powoli wsuwa się i niepokój, że przecież 
Niemcy zajmują i jeszcze długo zajmować będą wielkie 
obszary Rosji: a nuż znajdą coś. W umysłach władz 
sowieckich, docierając aż do Stalina, ustala się świa-
domość i pogląd, że może, w razie odkrycia, trzeba bę-
dzie powiedzieć, iż tych oficerów polskich zostawiono 
w obszarze zajętym teraz przez Niemców. Nie głosi się 
tego, oczywiście, wcale nie, bo po cóż wywoływać wil-
ka z lasu, ale na wypadek ujawnienia tajemnicy spod 
ziemi ma się przygotowaną obronę i ten splot przebija 
jakby mimochodem, ale nie mimo woli, z wzmianki 
Stalina.

Tak to z zestawienia dwu odpowiedzi …wymijają-
cych — stara to zasada badawcza — może się wyłonić 
wskazówka … uchwytna.

Oczywiście, tam, gdzie była główna odpowiedzial-
ność za tę sprawę i jej następstwa, w N.K.W.D., od razu 
musiała się zjawić świadomość niebezpieczeństwa ujaw-
nień — (może się ukryje, a może nie, bo nawet lasek 
katyński to nie dno morza lub pustynia i także koło 
niego ludzie krążyli w r. 1940 i krążą nadal) — i w ta-
kim razie konieczność obrony, tak iż ówczesny kierow-
nik N.K.W.D. Berja, i jego zastępca, Mierkułow, już 
w październiku 1940, w rozmowie z grupą wybranych 
oficerów polskich z ppłk. Zygmuntem Berlingiem na 
czele, na ich także pytanie o tysięczne rzesze oficerów 
polskich, bąkali o wielkim błędzie popełnionym w tej 
oprawie z tkwiącą w tym wskazówką pozostawienia ich 
Niemcom (str. 96-98).

Świadectwo wynikające z zestawienia dwu odpo-
wiedzi Stalina — (nawet i jemu zdarzy się pomknięcie!) 
— jest oczywiście bardzo ważne.

Ale walne i nieodwołalnie druzgocące jest stwier-
dzenie najprostsze:

władze rosyjskie, które w sprawie ok. 15.000 doboro-
wych jeńców polskich działały od pierwszej chwili 1939-
1940 z najściślejszą dokładnością nadzorczą z imienny-
mi spisami, jak poświadcza rozmieszczenie ich w trzech 
obozach i wywożenie stamtąd według spisów, mówią w r. 
1941, że… nie wiedzą co się z nimi stało.

Czyli ukrywają prawdę.
To jedno wystarczy i rozstrzyga o wskazaniu spraw-

ców zbrodni.
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N.K.W.P. i A.N.
Po powrocie wojsk rosyjskich, we wrześniu 1943, do 

Smoleńska i okolicy, gdy w świecie trwał od pół roku 
rozgłos Katynia, władze sowieckie wyznaczyły komisję 
wyłącznie sowiecką i ogłosiły jej sprawozdanie o Katy-
niu 24 stycznia 1944.

Jest ono tak głupie, że ani trochę nie zadziwia, iż pod-
pisali je ochoczo zwłaszcza członkowie Akademii Nauk, 
t.j., chcę powiedzieć, ludzie z A.N. zawodowo niewpraw-
ni w dziedzinie twórczości N.K.W.D.

Zaczyna się to sprawozdanie naprawdę ponad wszel-
kie możliwe pomysły sielankowo, jak jakaś stara dobra 
bajka dla dzieci, bo oto dosłownie tak (str. 144):

«Z dawien dawna las katyński był ulubionym miej-
scem, w którym ludność Smoleńska zwykła oszukać 
odpoczynku w dni świąteczne. Ludność okoliczna pa-
sała bydło w lesie katyńskim i zbierała tam dla siebie 
opał. Żadnych zakazów ani ograniczeń wstępu do lasu 
katyńskiego nie było».

Pewnie, z dawien dawna to tak tam i bywało, ale 
nie od czasów bolszewickich, gdy stare domiszcze 
wśród drzew nad wodą stało się t. zw. domem wypo-
czynkowym N.K.W.D. do którego zajeżdżały czarne 
samochody-więźniarki.

O tym, że sprawcami byli Rosjanie w r. 1940, a nie 
Niemcy później, świadczy wszystko, dowód za dowodem, 
więc próby przeciwne komisji są po prostu bzdurami.

Świadek Suchaczew opowiada jak to w połowie marca 
1943 Niemcy zwozili trupy do dołów katyńskich, używa-
jąc do tej roboty… jeńców rosyjskich (str. 169):

«Korzystając ze sposobności, spytałem po cichu jed-
nego z jeńców rosyjskich:

«Co to ma być?». Ten odpowiedział mi również cicho: 
«Ileż to już nocy wozimy trupy do lasku katyńskiego».

Czyż nie nastrojowo?
Wobec tego, że w ubraniach na zwłokach znaleziono 

listy i zapiski sięgające dokładnie tylko do kwietnia 1940, 
gdy oficerów przywieziono z Kozielska do Katynia, w lot 
komisja znajduje listy późniejsze (… uprzejmie zostawio-
ne widocznie dla niej przez Niemców którzy wszystko 
przeszukali… ), a ludzie mają wierzyć na słowo, że to 
nie jest dorobione i podrzucone.

Najznamienniejsze jest bodaj to, że komisja stwierdza 
(str. 143):

«Ogólna liczba zwłok wedle obliczeń biegłych sądo-
wo-lekarskich sięga 11.000».

Polacy poszukiwali od r. 1941 ponad 10.000 zaginio-
nych oficerów. Gdy Niemcy zaczynali w r. 1943 roz-
kopywać doły w Katyniu i już w pierwszym widzieli 
tysiące trupów, ogłosili od razu w krótkim doniesieniu 
z 13 kwietnia 1943, że ilość ogólną oblicza się na 10.000, 
następnie zaś w sprawozdaniu końcowym z 10 czerwca 
1943 podali, że wydobyto 4.143 zwłok— (oczywiście, 
gdyż do Katynia zwieziono oficerów tylko z Kozielska, 
a nie także ze Starobielska i Ostaszkowa, jak początkowo 
mniemano) — ale pozostawili głucho bez prostowania 
pierwsze doniesienie o 10.000. Komisja rosyjska wobec 
tego, że zaginionych było ponad 10.000, wolała załatwić 
sprawę za jednym zamachem i… znalazła 11.000 zwłok, 
w słusznym mniemaniu, że jeśliby kiedyś trzeba było 
dla jakiego pokazu dodać 7.000 trupów, o to w Rosji nie 
trudno.

GWÓŹDŹ
W rozprawie o zbrodnie wojenne w Norymberdze, 

przecim Niemcom, zapadł w sprawie Katynia wyrok… 
milczący.

Gdy sporządzano akt oskarżenia z 18 październi-
ka 1945, do którego państwa zgłaszały zbrodnie, Rosja 
nie mogła — bo byłoby to przyznaniem — pominąć Ka-
tynia, więc znajduje się tam (Indictment, count three, 
VIII, C str. 22) wśród wielu innych także i to oskarżenie:

«In September, 1941, 11.000 Polish officers, who were 
prisoners of war, were killed in the Katyn Forest near 
Smoleńsk».

Pominięto w tym ujęciu urzędowym … czyimi jeń-
cami oni byli.

Ale, choć w toku rozprawy niby zajmowano się tą 
sprawą, bez bliższego wchodzenia w nią, w wyroku, wy-
liczającym zbrodnie… Niemców, Katyń pominięto cał-
kowicie milczeniem, raz jeszcze dosłownie grobowym, 
czyli to nie jest zbrodnia Niemców.

A więc… czyja? Przygwożdżono Rosję.
Stanisław Stroński

*) Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów. Z przedmową 
Władysława Andersa. Londyn, «Gryf», 1948; str. XV i 1nl. i 384 i tabl. 32.

„Wiadomości” 1948, nr 34/35 z 29 sierpnia, s. 1

Pisząc o Katyniu («Wiadomości», nr 125/126) zaznaczy-
łem, że w książce «Zbrodnia katyńska w świetle doku-
mentów» miejsce kaźni, Kozie Góry, stale pisane jest 
błędnie: Kosogory, «...jak Niemcy podali w pierwszym 
doniesieniu, ale po niemiecku takie s czyta się z»...

Pan Józef Mackiewicz, który tam był w r. 1943, w li-
ście ogłoszonym w nr. 131, objaśnił, że, jego zdaniem, 
nazwa jest podwójna:

«Od miejscowej ludności słyszałem jak mówiła o wzgó-
rzach, gdzie bolszewicy wymordowali naszych oficerów, 
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W recenzji Zygmunta Nowakowskiego z książki Tade-
usza Nowakowskiego («Wiadomości», nr 145/146), zna-
lazło się kilka twierdzeń, które należy uznać za nieco 
ryzykowne.

Ze względu na starą przyjaźń, szacunek i podziw, 
jaki żywię dla świetnego autora «Gałązki rozmarynu», 
szlachetnego człowieka i prawego Polaka, chciałbym 
zwrócić jego uwagę na te miejsca.

Chodzi mi o następujące zdanie:
«Ale Katyń przecież ofiar swych nie upodlił, gdyż 

Rosjanie upadlają tylko tych, którzy sami chcą się 
upodlić. Tuwim, Iwaszkiewicz albo taka płotka, jak 
Janta, policzkują wyłącznie samych siebie, z własnej, 
nieprzymuszonej woli. Tego im nikt nie broni».

Istotnie, jeżeli chodzi o naszych rodzimych upodleń-
ców (niech mi wolno będzie użyć tego ad hoc sfabryko-
wanego słowa), jak Tuwim, Iwaszkiewicz, Gałczyński, 
czy pomniejsze janty i brzechwy, racja jest po stronie 
Nowakowskiego.

Ale jest druga strona medalu... moskiewskie «procesy 
pokazowe»...

Makabryczne bez precedensu w historii procesy, 
w których czasie ludzie skąd inąd ideowi i dzielni, war-
tościowi i zasłużeni, spadali do poziomu preparatów 
prof. Pawłowa, w ohydny sposób kajając się, przyznając 
do niepopełnionych win, opluwając i obrzucając błotem 
samych siebie, żebrząc i błagając swoich katów w łaskę, 

a nawet — na podobieństwo owego Rubaszowa z głośnej 
książki Koestlera — o «zasłużoną» śmierć…

Tych iście szatańskich metod Niemcy, mimo wszyst-
ko, nie zdołali wynaleźć i zastosować.

A dalej. Czy istotnie Polacy, jak chce Nowakowski, 
mają dla Rosjan tylko pogardę i litość? Sądzę, że ci wszy-
scy, co przeszli przez łagry, zsyłki i więzienia sowiec-
kie, zetknęli się ze «starszymi słowiańskimi braćmi» 
(mówię nie o N.K.W.D. lecz o zwykłych «obywatelach» 
sowieckich), wychowanymi od małego dziecka — zresz-
tą w myśl starej tradycji carskiej — w ślepej nienawiści 
do «pańskiej» Polski (obecny flirt sowiecko - polski ma 
znaczenie tylko koniunkturalne, to samo, co w swoim 
czasie flirt Hitlera z Polską), mieliby coś do powiedzenia 
w sprawie tej «litości»...

I jeszcze jedno zdanie z artykułu Nowakowskiego, 
może najprzykrzejsze:

«Skonamy z pianą gniewu na ustach,, nie tylko nie 
prosząc Boga o zmazanie nam grzechu nienawiści, ale 
samemu Bogu niczego nie wybaczając (podkreślenie 
moje)»...

Zdanie to, niepotrzebne, nie tylko godzi w uczucia 
religijne ogromnej większości żarliwych czytelników 
Nowakowskiego, ale uderza w próżnię.

Kto bowiem, Komu i co ma wybaczać?
Nie Bóg to jest autorem Jałty, nie Bóg wprowadził do 

słownictwa politycznego rozkoszne słówko «appease- 

raz: «Kosogory», t.zn. po polsku: «Skośne Góry», raz 
znowuż: «Kozji Gory», czyli «Kozie Góry».

Ta podwójność nazwy, kozie lub skośne, wydała mi 
się zgoła nieprawdopodobna językoznawczo, więc i ja 
postanowiłem zbadać rzecz... na miejscu.

Los chciał, że zagospodarowana część Katynia z owym 
dworkiem, zamienionym później na t.zw. dom wypo-
czynkowy N.K.W.D., była, tam daleko koło Smoleńska, 
majątkiem... polskim, nabytym w r. 1896 przez Alek-
sandra Lednickiego, znanego działacza, a zagrabionym 
po przewrocie bolszewickim.

Syn jego, prof. Wacław Lednicki, który w listopadzie 
ub.r. przybył do Londynu na jakiś czas z Ameryki, gdy-
śmy o tym rozmawiali, narysował mi w lot z pamięci 
mapkę szczegółową tego obszaru, dokładnie taką jak 
ta, którą ze wspomnianej książki podałem przy swych 
uwagach, i powiedział:

— Przez kilkanaście lat spędzaliśmy tam lato. Miej-
sce to nazywano Kozji Horbyli, t.j. Kozie Pagórki. Jeż-
dżąc stale konno po okolicy, bywałem tam, niedaleko 

naszego domu, przynajmniej trzy razy w tygodniu rok 
po roku.

Że obok nazwy Kozie Pagórki może istnieć lub po-
wstać nazwa Kozie Góry, to zrozumiałe, ale żeby albo 
kozie albo kose, to nie.

Krótko i wyraźnie mówiąc, nazwa Kosogory nie opie-
ra się na niczym. W rosyjskich obwieszczeniach o Katy-
niu nazwa Kozji Gory jest stała, a w niemieckich Kosi 
Gory (czytane według pisowni niemieckiej: Kozi) jest 
częstsza obok rzadszej Kosogory (czytane: Kozogory). 
Wprowadzenie nazwy Kosogory po polsku jest tylko 
nieporozumieniem wynikłym z pisowni niemieckiej 
(-s- czytane -z-) z dorobionym z urojenia znaczeniem: 
kose, skośne. Stwierdźmy po prostu ten błąd i… n’en 
parlons plus.

A trzeba, żebyśmy znali nazwę tego straszliwego miej-
sca, którego pamięć przetrwa wieki.

Stanisław Stroński.

„Wiadomości” 1949, nr 1 z 2 stycznia, s. 4.
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Pomiędzy prof. Stanisławem Słońskim i mną wynikła 
polemika na temat nazwy miejsca straceń naszych jeń-
ców w Katyniu. Prof. Stroński twierdzi, iż miejscowość 
nazywa się tylko Kozie Góry, a ja że posiada jeszcze 
drugą nazwę: Kosogory. W liście do redakcji « Wiado-
mości » (nr 144) prof Stroński pisze słusznie:

« A trzeba, żebyśmy znali nazwę tego straszliwego 
miejsca, którego pamięć przetrwa wieki».

Ponieważ podzielam w zupełności to zdanie prof. 
Strońskiego, pozwalam sobie jeszcze raz podjąć sprawę, 
która niektórym czytelnikom może wydać się błahą. 
W poprzednim liście (« Wiadomości», nr 131) stwier-
dziłem, że będąc na nrejscu w Katyniu, słyszałem, iż 
obok nazwy najbardziej rozpowszechnionej i przyjętej 
następnie w komunikatach urzędowych, Kozji Gory 
(Kozie Góry), miejscowi mieszkańcy używają też nazwy 
Kosogory (czyli Skośne Góry) Prof. Stroński oświadczył 
w odpowiedzi, że mieszkańcy tej nazwy nie używają 
i że ja jej słyszeć nie mogłem, z czego wynika, iż zarzu-
ca mi... fałszywe świadectwo. Ten niewątpliwie ciężki 
a krzywdzący mnie zarzut opiera na dwóch przesłankach.

Po pierwsze, jak sam pisze: «Ta podwójność nazwy, 
kozie lub skośne, wydała mi się zgoła nieprawdopodob-
ną językoznawczo»...

Po drugie, przytacza zdanie prof. Wacława Lednic-
kiego, który przed trzydziestu z górą laty zajeżdżał tam 

często konno i dziś sobie przypomina, że miejscowość 
nazywano Kozji Horbyli, przy czym dopuszcza obok 
tego (jakkolwiek jej nie słyszał) nazwę « Kozie Góry », 
ale wyklucza « Kosogory ».

Łatwo mi w ten sposób ustalić genezę całego nie-
porozumienia. Wynika bowiem z tego co napisał prof 
Stroński, że nie zna on tradycji podwójnych nazw, nada-
wanych miejscowościom w naszym kraju, bo gdyby ją 
znał, nie wydałyby się mu nieprawdopodobne językowo. 
Nie wiem dokładnie, jak było w dawnej Koronie, ale na 
terenie b. Wielkiego Księstwa Litewskiego rzecz była 
bardzo rozpowszechniona, oczywiście, nie w odnie-
sieniu do miejscowości zamieszkałych. Nie mam pod 
ręką w tej chwili odpowiedniego materiału, ale sądzę, iż 
gdybym go miał, mógłbym ilością podwójnych, a nawet 
potrójnych nazw wypełnić stronicę większą niźli niniej-
sze siedem szpalt «Wiadomości». Tak np. największe 
jezioro na Białorusi nazywało się albo Kniaź, albo Żyd, 
przy czym nawet na mapach uwidaczniano podwójną 
nomenklaturę, która, zgódźmy się, jest bardziej od się 
odległa znaczeniem niż Kozie Góry od Skośnych Gór. 
Przypominam sobie rzeczkę w pobliżu Narocza, którą 
nazywano Szyrmą, Lipą albo Szemietówką. Ale zwy-
czaj nadawania podwójnych czy nawet potrójnych nazw 
był o wiele mniej rozpowszechniony jeśli chodzi o rzeki 
i jeziora niż o t.zw. uroczyska. Przypominam sobie na 

ment»! Stworzył On wprawdzie świat, ale nie stworzył 
głupoty, podłości i zbrodni, dzięki którym świat nasz 
tak pięknie dziś wygląda, dzięki którym możliwa jest, 
ku uciesze szatana, nowa Canossa do Moskwy!...

«Ludzkie to, arcyludzkie», jak powiedział kiedyś 
Nietzsche, i myślę, że jeżeli chodzi o Boga, nie ma «no-
wego typu Polaka», w którym wspomina Nowakowski. 
Myślę też że skonamy nie «z pianą gniewu na ustach», 
ale z prośbą, iżby Bóg przykładnie ukarał obu spraw-
ców polskiego nieszczęścia, a przyszłym pokoleniom 
oszczędził straszliwych doświadczeń, które były i są 
udziałem naszego nieszczęsnego pokolenia.

Oczywiście to wszystko, co napisałem, w najmniej-
szym stopniu nie zmierza do «wybielania» Niemców. 
Uczucia Nowakowskiego w stosunku do nich podzielam 
w pełni.

Sądzę tylko, że jałową i wręcz niebezpieczną rzeczą 
jest przeprowadzanie jakichkolwiek porównań między 
obu partnerami na korzyść czy to Rosjan, czy Niemców, 

jak to często czynimy, zależnie od lepszej lub gorszej 
znajomości tych czy tamtych.

Artykuł Nowakowskiego nasuwa jeszcze jedno za-
gadnienie: czy sama tylko nienawiść, choćby najbardziej 
ludzka i zrozumiała, i to nienawiść na dwa fronty, może 
być w przyszłości, miejmy nadzieję — niezbyt dalekiej, 
podstawą niezależnej, polityki polskiej? Czy twarda rze-
czywistość nie narzuca i nie musi narzucać pańswom 
i narodom kompromisu między uczuciem a rozumem?

Myślę, że nienawiść gorących serc nie może zaślepiać 
i wpływać na politykę zimnych mózgów, jaką, niestety, 
musi być każda rozumna i celowa polityka państwowa.

Ale to już osobny temat, przekraczający ramy tej 
wypowiedzi w związku z pobudzającym, jak zawsze, 
do myślenia i działającym na wyobraźnię artykułem 
Nowakowskiego.

Józef Relidzyński (Penrhos).

„Wiadomości” 1949, nr 5 z 30 stycznia, s. 4.
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Polesiu Niskie Błoto vel Żórawinki, Brzeźniaki vel Ko-
były... Pamięć mnie w tej chwili zawodzi, ale sądzę, że 
niejeden z moich rodaków mógłby podpowiedzieć dzie-
siątki podobnych przykładów. Oto np. Edward Skirmuntt 
przypomniał mi na poczekaniu nazwy z własnych posia-
dłości: Podlipie, jednocześnie Lipa albo Perekop; Lasy 
Kobylnickie albo Łamaniki; Borsuczyna albo Borówka; 
Biały Mech albo Sajewo. i t. d. Obawiam się przeto, że 
to co napisał prof. Stroński o « nieprawdopodobieństwie 
językoznawczym podwójnej nazwy » dowodzić może, 
że w ogóle nie wie, co to jest uroczysko (urocziszcze 
— akcent na o)? A właśnie Kozie Góry vel Kosogory są 
typowym uroczyskiem. To znaczy teren niezamieszkały, 
stanowiący część, partię lasu, błót, mszarów i t.p., dla 
jakiś szczególnych cech, czy to terenowych, czy histo-
ryczno - tradycyjnych, noszących szczególną… jakby 
to powiedzieć, nawet nie nazwę, ale raczej przezwisko. 
Właściwością charakterystyczną tych przezwisk jest nie 
tylko ich częsta wieloimienność, ale również zmienność 
(Nie zawsze naturalnie, niektóre są jednoimienne i bar-
dzo stare). Tak np na niemieckich mapach sztabowych 
naszego kraju, wydanych przed r. 1914, widniały często 
nazwy uroczysk (i to często właśnie podwójne), przez 
ludność już nie używane, zarzucone lub zapomniane.

Dalej, to co prof. Stroński w dalszym ciągu swego 
listu przytacza ze słów prof. Lednickiego zdaje się iść 
raczej w sukurs temu co wyłożyłem wyżej. Naszych 
jeńców wymordowano w uroczysku Trzydzieści czy 
czterdzieści lat temu, za czasów prof. Lednickiego, na-
zywano to uroczysko, jak sam twierdzi, Kozji Horbyli 
(co zresztą wcale nie znaczy « pagórki », ale raczej — 
«garby»). Pięć zaś lat temu, za moich czasów, pamięć 
o prof. Lednickim zaginęła, należący doń ponoć domek, 
późniejszą willę N.K.W.D., nazywano po prostu « da-
czą », a pobliskie uroczysko, w odrębności od «daczy», 
Kozie Góry albo Kosogory (niektóre z tych pagórków 
istotnie były skośne). Nie znaczy to jeszcze, żeby tak nie 
przezywano wcześniej, o czym prof. Lednicki mógł nie 
słyszeć albo zapomnieć, nie znaczy też, że za lat nowych 
30 - 40 smutne to miejsce nie przezwane zostanie popu-
larnym dla uroczysk mianem: «Mogiły» albo «Pol- skie 
Mogiły» albo « Krwawe Mogiły », albo coś pokrewnego 
z tamtymi strasznymi wypadkami, bo uroczyska w na-
szym kraju pochodzą chyba nie od słowa « uroczy », lecz 
częściej od uroków, jakie rzucają na wyobraźnię ludzką.

Józef Mackiewicz. 

„Wiadomości” 1949, nr 5 z 30 stycznia, s. 4.

W okresie kiedy w kwietniu 1943 odkryto w lesie katyń-
skim masowe groby oficerów polskich, zainteresowałem 
się poważnie tą sprawą i zbadałem oryginalne dokumen-
ty, które rząd polski oddał do mojego rozporządzenia. 
Przestudiowałem również dokładnie raport rosyjskiej 
komisji specjalnej, dotyczący egzekucji polskich ofice-
rów jeńców wojennych w lesie katyńskim, ogłoszony 
z końcem stycznia 1944.

Zaznaczam, iż badania te podjąłem wyłącznie z mo-
jej własnej inicjatywy. Nie otrzymałem ani zaproszenia 
ani nawet sugestii od jakiegokolwiek rządu. Jedynym 
celem mego działania było odkrycie prawdy w sprawie 
rzezi wielu tysięcy oficerów polskich w Katyniu koło 
Smoleńska.

Doszedłem do następujących wniosków.
1) W toku walk między 17 września a początkami 

października 1939, ok. 181.000 żołnierzy polskich do-
stało się do niewoli sowieckiej.

2) Ok. 10.000 oficerów wraz z niektórymi wybitny-
mi osobistościami cywilnymi oraz kilkoma tysiącami 
członków polskiej policji umieszczono w trzech wiel-
kich obozach: a) w Kozielsku w okręgu Smoleńska, b) 
w Starobielsku na Ukrainie, c) w Ostaszkowie w okręgu 
Kalinina.

3) Z początkiem r. 1940 jeńców tych sfotografowano, 
wzięto odciski ich palców oraz sporządzono ich spisy. 

Władze obozowe zawiadomiły jeńców, że formalności te 
mają na celu odesłanie wszystkich jeńców do ich domów 
i rodzin oraz «likwidację» obozów.

4) Z początkiem kwietnia 1940 jeńców z Kozielska 
wysłano w grupach po dwieście do trzystu ludzi, prze-
ważnie w kierunku Smoleńska.

5) 405 oficerów z trzech wielkich obozów przeniesio-
no do innych, po czym wszystkich ich odesłano w czerw-
cu 1940 do Griazowca w okręgu Wołogdy.

6) Po najeździe Hitlera na Rosję 22 czerwca 1941, 
nastąpiło 30 lipca 1941 podpisanie traktatu polsko-so-
wieckiego, w którego myśl wszyscy Polacy mieli zostać 
zwolnieni, oraz 14 sierpnia 1941 porozumienia woj-
skowego. Stosownie do tych umów rząd polski przy-
stąpił do tworzenia armii polskiej w Rosji do walki 
z Niemcami.

7) W Buzułuku powstał ośrodek polski; z końcem 
sierpnia 1941 przywieziono tam owych 405 oficerów 
z obozu w Griazowcu, ale kiedy do października nie 
pojawił się żaden z oficerów z Kozielska, Starobielska 
i Ostaszkowa, ambasador polski w Moskwie, prof. Kot, 
odbył rozmowę z Wyszyńskim, wiceministrem spraw 
zagranicznych, w celu uzyskania informacji co do losu 
zaginionych oficerów.

Rozmowa ta odbyła się 6 października 1941. Pan 
Wyszyński oświadczył, iż zaginieni oficerowie mu-
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szą znajdować się pomiędzy owymi trzystu tysiąca-
mi obywateli polskich już przez Rosjan zwolnionych. 
Na to ambasador polski odpowiedział: «W wojsku 
nie ma żadnego z ludzi z tych obozów, o których 
wspominałem».

8) 22 października prof. Kot odbył rozmowę z Mo-
łotowem i znów prosił o wyjaśnienie losu zaginionych 
oficerów.

Pan Mołotow odpowiedział: «Trzeba będzie wyjaśnić 
tę sprawę ».

2 listopada prof. Kot odbył z p. Wyszyńskim jeszcze 
jedną rozmowę na ten temat. Wyszyński obiecał: «Będę 
czynił dalsze starania w celu uzyskania wiadomości, 
o które mnie pan niedawno prosił».

9) 14 listopada prof. Kot rozmawiał z Prezydentem 
Stalinem, któremu skarżył się, że nadal nie odnaleziono 
oficerów z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostasz-
kowie. Prezydent Stalin odpowiedział: «Zwolniliśmy 
wszystkich». Prof. Kot zaprzeczył temu i oświadczył: 
«Proszę pana, Panie Prezydencie, o wydanie rozkazów 
zwolnienia tych oficerów, którzy są nam potrzebni dla 
zorganizowania naszej armii». Wtedy Prezydent Stalin 
zatelefonował do N.K.W.D., pytając, czy wszyscy Polacy 
zwolnieni zostali z więzień, ambasador polski twierdzi 
bowiem iż tak się nie stało. Ale po odbyciu owej telefo-
nicznej rozmowy, Prezydent Stalin nie udzielił żadnego 
nowego wyjaśnienia.

10) 3 grudnia 1941 gen. Sikorski i gen. Anders przy-
jęci zostali przez Prezydenta Stalina i przedstawili mu 
listę 3.843 oficerów, oświadczając jednocześnie, że lista 
ta, sporządzona z pamięci, jest bardzo niekompletna. 
Gen. Sikorski dodał: «Wydałem rozkazy by ludzi tych 
szukano w samej Polsce, z którą jestem w stałej łącz-
ności. Ani jeden z nich nie znajduje się w Polsce ani też 
w żadnym z obozów jeńców w Niemczech. Ci ludzie są 
tu, w Rosji, i żaden z nich dotąd nie powrócił». Prezy-
dent Stalin odpowiedział: «Oni z całą pewnością zostali 
zwolnieni, tylko jeszcze nie przybyli».

18 marca 1942 gen. Anders wręczył Prezydentowi 
Stalinowi dodatkową listę 800 zaginionych oficerów.

11) Prof. Kot odbył z Wyszyńskim rozmowę 8 lip-
ca 1942; w ciągu rozmowy raz jeszcze podjął wówczas 
sprawę 8.000 oficerów którzy dotąd nie zostali zwol-
nieni. Pan Wyszyński zaprzeczył jakoby w Rosji mogli 
jeszcze być Polacy pozbawieni wolności.

12) 13 kwietnia 1943 radiostacje niemieckie nadawać 
zaczęły wiadomość o odkryciu w lesie katyńskim koło 
Smoleńska masowych grobów oficerów polskich. Liczbę 
znalezionych tam zwłok oceniali Niemcy na ok. 10.000.

13) Poważna ilość fotografii, znajdujących się w po-
siadaniu rządu polskiego, dowodzi, że niemal wszystkie 
ofiary były oficerami polskimi: mundury są wyraźnie 
polskie; są to mundury generałów, pułkowników, ma-
jorów, kapitanów i poruczników. Na fotografiach tych 
widać polskie odznaczenia, naramienniki stwierdzające 

wyraźnie rangę dotyczącego oficera, dokumenty nada-
nia Srebrnego Krzyża, Virtuti Militari i t.p.

14) Po przeprowadzeniu dochodzeń na miejscu, przed-
stawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża z Warszawy 
złożyli Międzynarodowemu Czerwonemu Krzyżowi 
w Genewie telegraficzny memoriał datowany 21 kwiet-
nia 1943, w którym donieśli co następuje:

a) w Katyniu w pobliżu Smoleńska odkryto zbiorowe 
groby oficerów polskich;

b) po zbadaniu ok. 300 ekshumowanych zwłok przed-
stawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża stwierdzają, 
że oficerowie ci zginęli od kul rewolwerowych, strzała-
mi w tył głowy i że z podobieństwa ran wywnioskować 
można iż egzekucje wykonali fachowcy;

c) z papierów, znalezionych przy zwłokach, wynika że 
morderstw tych dokonano w miesiącach marcu i kwiet-
niu 1940.

15) Liczne zdjęcia czaszek stwierdzają, że kule rewol-
werowe weszły w tył głowy lub w nasadę karku. W więk-
szości wypadków wystarczył jeden strzał; w niektórych 
potrzeba było dwóch, a nawet trzech, co wyraźnie widać 
na zdjęciach.

16) W posiadaniu rządu polskiego znajduje się lista 
blisko 4.000 oficerów, których polskie pochodzenie 
uwydatniają ich mundry; dzięki papierom, znalezionym 
przy zwłokach, większość ich dało się zidentyfikować 
imiennie. Papiery te, to listy od rodzin i zaadresowane 
do rodzin, ale nie wysłane, dziennik, notesy, metryki 
chrztu i ślubu, fotografie żon, narzeczonych, świadec-
twa szczepienia i t.p.

17) Pierwsza odpowiedź Rosjan na oskarżenia, poda-
ne przez radio niemieckie, ukazała się 15 kwietnia 1943. 
Sowieckie Biuro Informacyjne oświadczyło: «W swej nie-
zdarnie wypracowanej bujdzie o licznych grobach, rze-
komo przez Niemców odkrytych w okolicy Smoleńska, 
hitlerowscy łgarze wymieniają wieś Gniezdowo. Ale 
jako notoryczni oszuści przemilczają oni fakt, iż w po-
bliżu wsi Gniezdowo przeprowadzono badania wykopa-
liskowe historycznego cmentarzyska gniezdowskiego».

18) Dopiero 16 kwietnia 1943 oficjalny komunikat 
TASSa podał oświadczenie władz sowieckich, w którym 
po raz pierwszy stwierdzają one, iż niektórych ofice-
rów polskich używano do prac przy budowie fortyfi-
kacji w pobliżu Smoleńska i że, kiedy Niemcy zdobyli 
ten rejon, wpadli oni w ręce niemieckie. To oficjalne 
oświadczenie stoi w jaskrawej sprzeczności z powta-
rzanymi stale przez okres dwóch lat twierdzeniami, 
jakoby wszyscy oficerowie polscy, którzy znaleźli się 
w niewoli sowieckiej, zostali zwolnieni. Nasuwa się 
pytanie, dlaczego władze sowieckie nie Ujawniły tego 
faktu ambasadorowi polskiemu, który robił tyle wy-
siłków aby ustalić los zaginionych oficerów polskich.

19) 16 kwietnia 1943 polski minister obrony narodo-
wej gen. Kukieł wydał komunikat oficjalny, w którym 
stwierdzą: «Powstała konieczność zbadania odkrytych 



Zbrodnia	Katyńska	w	polskiej	prasie	niepodległościowej	w	Wielkiej	Brytanii	z	lat	1943-1956...

566

Słusznie uczyniły «Wiadomości» (nr 175), zwracając 
uwagę w artykule «Groby wołają» na wystąpienie Juliu-
sza Epsteina w «New York Herald Tribune» w sprawie 
Katynia. Jest to bowiem do dziś najgłośniejsze z tego 
rodzaju publicznych oświadczeń. Artykuł Epsteina 
ukazał się zresztą nie tylko w «New York Herald», ale 
jednocześnie w szwajcarskiej «Die Wochenzeitung», 
w hamburskiej «Die Zeit» i zdaje się, jeszcze kilku in-
nych pismach świata. Zrobił ogromne wrażenie, poruszył 
opinię i — oby — jej sumienie.

Epstein jest inicjatorem komitetu amerykańskiego, 
który zamierza raz wreszcie położyć kres oficjalnym 
«wątpliwościom» na temat faktycznego sprawcy mor-
du katyńskiego. Urzeczywistnienie tego projektu ma 
doniosłe znaczenie, nie tylko dla sprawy Katynia, ale 
w ogóle dla przywrócenia poczucia sprawiedliwości 
i zaufania w całym świecie, nadszarpniętego procesem 
norymberskim tudzież zakłamaniem i kryzysem haseł 
demokratycznych. Dlatego dzieło Epsteina nazwać by 
można dziełem — wielkim.

W artykule swym Epstein twierdzi, iż w stosunku do 
sprawy Katynia działa «sprzysiężenie milczenia», które 
powinno być zdemaskowane. Następnie podaje znane 
już nam fakty, dowodzące winy sowieckiej, przytacza 
dodatkowe a niezmiernie cenne wypowiedzi członków 
międzynarodowej komisji lekarskiej, którzy raz jesz-
cze potwierdzają prawdę i treść podpisanego przez nich 
w Smoleńsku protokółu badań, następnie... Zanim przej-
dę do omówienia dalszych jego wywodów, pozwolę sobie 
stwierdzić co następuje.

Epstein myli się, twierdząc że w sprawie Katynia 
działa tylko «sprzysięzenie milczenia». Sprawa w jej dzi-
siejszym stadium ulega podwójnej dywersji. Przeciwko 

ujawnieniu prawdy działa z jednej strony sprzysiężenie 
kłamstwa sowieckiego. któremu istotnie odpowiada mil-
czenie na Zachodzie, ale działa też inne sprzysiężenie, 
mianowicie ludzi mącących wodę, a przez to świado-
mie lub nieświadomie działających również na korzyść 
sprawców zbrodni, którym zależy na ukryciu prawdy. 
I oto Epstein, który — powodowany najlepszą wolą 
— podejmuje walkę z tym pierwszym sprzysiężeniem, 
z miejsca wpada w sidła drugiego sprzysiężenia.

«Panem X. ze Stockholmu» nazywa Epstein «praw-
nika polskiego», na którego mu zwrócił uwagę prof. Na-
ville w liście z 28 czerwca 1948. Epstein, jak twierdzi, 
poszedł tym śladem i oto co nam opowiada: p. X. nie 
posiada, jak to błędnie sądził prof. Naville, własnych 
notatek dotyczących Katynia, ale rozporządza całym 
dossier, które złożył u niego jego przyjaciel, prawnik 
z Krakowa, niejaki dr Roman Martini, już nie żyją-
cy. Materiał owego Martiniego przekazał p. X. pismu 
szwedzkiemu «Dagens Nyheter», które opublikowało 
go w rewelacyjnym artykule z 13 lutego 1948. Następ-
nie Epstein cytuje ów artykuł i nie waha się nazwać go 
«jednym z najważniejszych dokumentów» dotyczących 
mordu katyńskiego.

Rzecz miała się odbyć jak następuje. W r. 1947 agentu-
ra sowiecka w postaci marionetkowego rządu warszaw-
skiego wpadła na pomysł zorganizowania pokazowego 
procesu katyńskiego w Warszawie, który by opinię pol-
ską w Krakowie przekonał, że mordu dokonali Niemcy, 
a więc nie bolszewicy.

Od razu nasuwają się poważne wątpliwości. Przede 
wszystkim wydaje się wątpliwe, by agentura warszaw-
ska mogła w tak dalece dla Sowietów drażliwej sprawie 
wykazywać własną inicjatywę. Sądzę, że nie. Ale załóż-

masowych grobów oraz stwierdzenia faktów przez 
właściwy czynnik międzynarodowy, jakim są władze 
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Rząd polski 
zwrócił się do tej instytucji z prośbą o wysłanie przez 
nią delegacji na miejsce, w którym polscy jeńcy wojenni 
zostali podobno pomordowani».

20) 26 kwietnia 1943 p. Mołotow przesłał polskie-
mu ambasadorowi w Kujbyszewie, p. Romerowi, notę, 
w której stwierdził, iż podejmując oszczerczą, zainicjo-
waną przez Niemców kampanię w sprawie oficerów pol-
skich, zamordowanych przez samych Niemców w pobli-
żu Smoleńska, i podtrzymywaną przez oficjalną prasę 
polską wszelkimi dostępnymi jej sposobami, rząd polski 
zdradziecko wbił nóż w plecy Związku Sowieckiego. 
Wobec faktu że obecny rząd polski wkroczył na drogę 
porozumienia się z Hitlerem, rząd sowiecki postanowił 
zerwać z nim wszelkie stosunki dyplomatyczne.

Konkluzja:
Z późniejszych rozważań wydaje się wynikać, iż rząd 

polski był w pełni usprawiediiwiony w swym żądaniu 
bezstronnego śledztwa oraz ustalenia faktów przez «wła-
ściwy czynnik międzynarodowy, jakim są władze Mię-
dzynarodowego Czerwonego Krzyża».

D. L. Savory.

*) Przekład memoriału («Report on the Katyń Massacre») 
wiernego i oddanego przyjaciela sprawy polskiej, 
prof. D. L. Savory, członka Izby Gmin, z 14 lutego 1944. 
Memoriał ten, rozdany swego czasu najwybitniejszym politykom 
angielskim i przesiany Prezydentowi Rooseveltowi, ukazał się 
w wydawnictwie «East Europe» z 27 stycznia i 3 lutego b.r.
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my nawet, że sam pomysł wyszedł z Warszawy. Dalszy 
jego przebieg nie mógł by być inny, niż przedstawienie 
projektu do najwyższej moskiewskiej aprobaty. Gdyby 
z kolei taka aprobata została udzielona, nie możemy mieć 
złudzeń jak by się sprawa potoczyła dalej. Przeszłaby 
mianowicie w ręce bolszewickie i powtórzono by całą 
komedię śledztwa sowieckiego, raz już dokonanego 
przez komisję sowiecką w Smoleńsku. Jest bowiem nie 
do pomyślenia by najbłahszy chociaż epizod nie zgadzał 
się z uprzednim, sowieckim w tej sprawie werdyktem. 
Dalej, kłamstwo skonstruowane na tak wielką skalę, ja-
kim jest oficjalna sowiecka wersja katyńska, może się 
opierać tylko na równie wielkim aparacie, jakim roz-
porządza Związek Sowiecki. W istniejącym stanie fak-
tycznym wykluczone jest, aby rząd sowiecki mógł się 
zgodzić na badanie sprawy przez osobę trzecią, której 
najmniejszy krok, ruch, notatka nie zostałaby skontro-
lowana przedtem tysiąc razy.

Tymczasem «Dagens Nyheter» pisze, że rząd war-
szawski w osobie ministra sprawiedliwości Świątkow-
skiego na własną rękę (!) miał powołać w początku r. 
1947 dr. Martiniego z Krakowa, polecając mu dokonanie 
śledztwa. Ów Martini oświadczyć ma z miejsca, że spra-
wy się podejmie jedynie pod warunkiem udzielenia mu 
zupełnej swobody działania i gwarancji, że będzie mógł 
«zachować kompletną bezstronność (!). Po takim oświad-
czeniu nie tylko rząd warszawski, ale i rząd sowiecki 
udziela mu wszelkich pomocy i ułatwień(!). Dr Martini 
zwija się w ciągu kilku zaledwie miesięcy i działając na 
własną rękę potrafi nie tylko zdemaskować sowieckich 
zbrodniarzy, ale nawet przeniknąć takie tajemnice, jak 
nazwiska enkawudzistów, bezpośrednich wykonawców 
mordu!... Które też przytacza: Lew Rybak, Chaim Fein-
berg, Abraham... i t.d.

Kto choć pobieżnie obeznany jest z tym, czym jest 
dziś państwo sowieckie, od razu pojmie, iż sprawa za-
trąca o fantazję. Przypominamy sobie jak to prawowi-
ty rząd polski w przeciągu dwóch lat, rozporządzając 
aparatem swych placówek na miejscu, w Sowietach, nie 
mógł odszukać nawet w przybliżeniu miejsca pobytu 
czy śmierci 15 000 swych oficerów i żołnierzy... Józef 
Czapski opisał, w jaki sposób i jakich warunkach od-
bywały się te żmudne i daremne poszukiwania. Któż 
z nas nie wie, do jakiego nieludzkiego stopnia strzeżona 
jest w Sowietach każda, najmniejsza nawet tajemnica! 
Aż tu raptem niejaki pan Roman z Krakowa miałby nie 
tylko dojść własnymi środkami straszliwej tajemnicy, 
ale przeniknąć tajne —z najtajniejszych — sanktuarium 
sowieckiego N.K G.B. (ludowy komisariat bezpieczeń-
stwa), dobrać się do personaliów, dowiedzieć się kto 
mianowicie z imienia i nazwiska byli mordercami!... 
Czyli rzeczy, o których założyć by można, że nie na 
byle jakim stanowisku siedzący enkawudzista nie tylko 
nie wie. ale nawet pomyśleć się boi, czy zapytać innego, 
a już co do rozpowiadania takich rzeczy panu Romanowi 

z Krakowa... Nie, nie, takie wypadki w Sowietach się 
nie zdarzają.

Skąd w takim razie przytoczone nazwiska? Chwi-
leczkę cierpliwości, a wszystko wyjaśnię. Powróćmy na 
razie do osoby dr. Martini.

Otóż człowiek ten, jak wynika ze «szwedzkiego do-
ssier», mający być obdarzony raczej niezwykłą inteli-
gencją isprytem, okazuje najniespodziewaniej bezbrzeż-
ną wprost naiwność, gdyż idzie do agenta sowieckiego 
w osobie członka rządu warszawskiego i melduje mu: 
«Zebrałem materiał, ale ten materiał dowodzi, że zbrodni 
dokonali nie Niemcy, tylko bolszewicy». Minister Świąt-
kowski na takie dictum nie tylko nie każe go z miejsca 
aresztować, ale nawet, jak czytamy w dalszym ciągu 
opowiadania, puszcza go z całym tym materiałem w pry-
watnej teczce pod pachą, samopas do Krakowa. Dopiero 
po pewnym czasie, w jakiś niezrozumiały sposób ma się 
dowiedzieć o raporcie dr. Martiniego dwóch młodych 
komunistów i zamordować go w jego mieszkaniu przy 
ul. Krupniczej 10. Zanim jednak to nastąpi, naiwniak 
Martini zdążył przeistoczyć się jeszcze raz w dawnego 
spryciarza i cały materiał,o którym wprzódy zameldował 
rządowi warszawskiemu, że go posiada(!) — wysłał do 
Stockholmu. Przyznajmy, że w podobną bajeczkę trudno 
uwierzyć.

A teraz przejdę do odpowiedzi na pytanie, skąd się 
wzięły nazwiska sprawców mordu katyńskiego.

One to właśnie doprowadzają do odsłonięcia tajemni-
cy «szwedzkiego dossier». A rzecz się miała jak nastę-
puje. W r. 1941 pancerne kliny armii niemieckiej z taką 
szybkością posunęły się w głąb, iż można by powiedzieć,, 
zaskoczyły sowieckie siły nieomal w negliżu. Bolszewi-
cy uciekali na łeb i szyję, zostawiając w popłochu kan-
celarie, archiwa, dokumenty. Tak było w Kownie, tak 
było w Wilnie, tak było również w Mińsku. W rezultacie 
w ręce niemieckie wpadło m. in. część archiwum miń-
skiego N.K.W.D. (ludowy komisariat spraw wewnętrz-
nych) i N.K.G.B., a w tej liczbie jakieś listy personalne. 
Gdy w r. 1943, po odkryciu Katynia, wyszło na jaw, że 
bezpośrednim wykonawcą mordu było istotnie N.K.G.B. 
mińskie (nie będę się tu rozwodził nad szczegółami tej 
rewelacji, gdyż pochłonęłyby za dużo miejsca), propa-
ganda niemiecka wypożyczyła sobie z posiadanej listy 
nazwiska najbardziej brzmiące z żydowska i ogłosiła 
je w broszurach brukowych, rozpowszechnianych ma-
sowo na terytorium «G. G.», jako nazwiska bezpośred-
nich sprawców. Ponieważ ludzie ci istotnie należeli do 
mińskiego N.K.G.B, więc oczywiście mogli być, ale 
też mogli nie być sprawcami mordu. Dowodu na to nikt 
nie posiada. Osobiście wątpię by kiedykolwiek mógł go 
kto posiąść. Jak dalece sami Niemcy nie brali rzeczy 
poważnie i brać jej zresztą nie mogli, świadczy fakt, 
że w urzędowym zbiorze dokumentów niemieckich, 
opracowanym, trzeba to przyznać, bardzo sumiennie, 
nie ma śladu tych nazwisk, wymienianych uprzednio 
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w brukowych broszurach jedynie dla celów propagan-
dy antysemickiej. (W niektórych wydaniach dorzucono 
zresztą po kilka nazwisk rosyjskich).

Jeżeli chodzi o dowód, posiadam go tu, w Londynie, 
w postaci jednej z tych broszur, wydanych na terytorium 
G.G. w r. 1943. Odpowiedni ustęp brzmi jak następuje: 
«Kierownikami masowych egzekucji byli członkowie 
mińskiego G.P.U. Już same nazwiska, a mianowicie: Lew 
Rybak, Chaim Finberg, Abraham Borissowicz... świad-
czą o żydowskim charakterze... i t.d.». Nie żaden zatem 
legendarny Martini odkrył je na własną rękę w r. 1947, 
ale raczej p. X. ze Stockholmu przepisał je po prostu 
z przypadkowo posiadanej broszurki, wydanej w r. 1943.

Idąc tym śladem łatwo już odcyfrować resztę «szwedz-
kiego dossier». Dalsze bowiem rewelacje, zawarte w ar-
tykule «Dagens Nyheter», nie są żadnymi rewelacjami, ale 
powtórzeniem wersji niemieckiej w jej jeszcze pierwot-
nym i popularno - propagandowym brzmieniu. Tak np. 
nie ma nawet wzmianki prostujającej fałszywie obliczaną 
przez Niemców cyfrę zabitych. Autor dodał wprawdzie 
kilka szczegółów zasłyszanych widocznie przezeń później, 
ale ignorancja walczy tu o lepsze z nonszalancją, czy też 
ze zwykłym niechlujstwem. Szczytowym punktem tego 
niechlujstwa jest ustęp traktujący sprawę łusek. Czytamy 
tam że dr Martini pierwszy w r. 1947 dokonał odkrycia, 
iż łuski były pochodzenia niemieckiego, i ustalił, skąd się 
tam wzięły. Pisze dosłownie: «Niemcy nigdy nie próbo-
wali nawet wyjaśnić tego stanu faktycznego»…

Otóż istotnie, w okresie, w którym się ukazały po-
pularno - propagandowe broszurki niemieckie, nie było 
w nich słowa o łuskach. Rzecz wyjaśniła się dopiero 
w czerwcu 1943. Od tego czasu Niemcy nie tylko «pró-
bowali», ale oni sami właśnie wyjaśnili pochodzenie 
łusek, dosłownie na pięć lat przed ukazaniem się «re-
welacji» p. X. w Stockholmie! W «Amtliches Material 
zum Massenmord von Katyn». (Berlin 1943), mówi 
o niemieckim pochodzeniu łusek sekretarz tajnej poli-
cji polowej Voss; poświęca im całą rozprawę na trzech 
stronicach (73 - 75) prof. Buhtz; jak wiemy, wspominał 
o tym Goebbels. Następnie zaś sprawa łusek wałkowana 
była w licznych polemikach i powstała wokół niej, rzec 
można, cała «literatura». Z zestawionych tu przykładów 
wynika, że szwedzkie dane nie pochodzą z żadnego «do-
ssier», ale ze starych broszur niemieckich, z dodaniem 
rzeczy późniejszych, o których autor wprawdzie słyszał, 
ale nie fatygował się nawet, aby je uszeregować, czy po 
prostu przeczytać uważniej. (Nawet imion nie potrafi 
powtórzyć dosłownie, stąd znany w sprawie policjant 
niemiecki, Gregor Slowentschik, przybrał nagle mia-
no Ernesta). Do tego skomponował przenaiwną, choć 
w gruncie nieszkodliwą bajeczkę o jakimś dr. Martini 
i z tym wszystkim wystąpił przed światem jako najwięk-
szy rewelator.

Zdarzają się takie wypadki. Jak dotychczas rzecz 
nie wydawała się warta podobnie przydługiej polemiki. 

Swojego czasu czytałem ten artykuł, nie dostrzegając 
możliwości innej reakcji ponad wzruszenie ramion.

Bo dziś tworzy się w Ameryce komitet, który zamie-
rza wyłonić sąd powołany do wydania wyroku w spra-
wie Katynia. Sekretarzem tego komitetu zostaje jego 
inicjator, Epstein, czyli od tej chwili osoba miarodajna. 
I oto tenże Epstein naiwną bajeczkę szwedzką bierze 
na poważnie, rozgłasza za najważniejszy dokument», 
a o dr. Martinim pisze: «Martini wydobył na światło 
dzienne dwa najdonioślejsze fakty: ustalił nazwiska 
sprawców mordu i pochodzenie łusek»(!). Przyznajmy 
więc, że w ten sposób treść artykułu w «Dagens Nyhe-
ter» z błahej przeistacza się w niepokojącą. Bo jeżeli 
na tego rodzaju «faktach» i «dokumentach» opierać 
się ma akt oskarżenia, to oskarżony, jeżeli zechce się 
bronić, z łatwością wykaże tych dowodów sprzeczność, 
albo — co gorzej — śmieszność.

Że Sowiety dokonały mordu katyńskiego jest dziś 
rzeczą bezsporną. Wszelkie dokumenty i dowody tej 
winy znajdują się w naszym posiadaniu i wymagają 
jedynie odpowiedniego zaaplikowania ich światowej 
opinii publicznej.

W jaki sposób jednak opinia ta może się ustalić, sko-
ro wciąż ktoś ją mąci? Jeden z najpoważniejszych pu-
blicystów, człowiek o dużym i wnikliwym wyrobieniu 
politycznym, doskonały pisarz David Dallin, wpada 
w sieci innego «rewelatora». Jak dużą sugestię wywie-
rać mogą tego pokroju osobnicy, casus Dallin wydaje 
się świadczyć bardziej plastycznie niż casus Epstein.

Dallin styka się gdzieś na europejskich szlakach 
dipisowskich z b. funkcjonariuszem N.K.G.B., który 
opowiada mu duby smalone, ale opowiada je po so-
wiecku, t. zn. w typowym stylu, w jakim się zazwyczaj 
tworzy sowieckie wersje, a więc przeplatając prawdę 
najbardziej fantastyczną nieprawdą. Nie będę wspomi-
nał całości, zatrzymam się jedynie na interesującym 
nas odcinku katyńskim. Rewelacje te, przed ich ogło-
szeniem posiadałem w ręku i dokonałem ekspertyzy, 
przy czym sumiennie stwierdziłem, iż do wykazania 
ich fałszu nie trzeba być żadnym ekspertem sprawy 
Katynia, a wystarczy zdrowy rozsądek, znajomości 
początkowe, albo po prostu spojrzenie na mapę. Ale p. 
Dallin obdarza zaufaniem człowieka, który mu mówi, 
że Kozielsk «leży koło Smoleńska w odległości trzech 
kilometrów od Katynia» (!), że jeńcy polscy pracowali 
tam przy budowie szosy, mającej połączyć Kijów z Mo-
skwą «przez Mińsk» (!), że rozstrzelani zostali dopiero 
latem 1941, z chwilą zbliżania się Niemców, i że on 
widział na własne oczy jak się to odbywało: — oficerom 
kazano na poczekaniu wykopać doły, nastęnie ustawio-
no ich w liczbie 1500(?!) w jednym rzędzie, z tyłu po 
jednym enkawudziście na dwóch jeńców i — pif - paf, 
egzekucja 1500 ludzi z pistoletów trwała z zegarkiem 
15 minut! Doły wypełnione, zasypane, i bolszewicy 
uciekli.
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Można zrozumieć, że jakiś enkawudzista, który zwie-
wa z Sowietów, a który coś zasłyszał z wersji sowieckiej, 
resztę dokooptował z fantazji nie licząc się ani ze zdro-
wym rozsądkiem, ani z oczywistością geograficzną, czy-
ni tak byle zaczepić się o kogoś, dostać trochę pieniędzy 
czy wizę do Ameryki. Ale żeby arcypoważny p. Dallin 
nie pofatygował się nawet rzucić okiem na mapę i spraw-
dzić, że Kozielsk leży nie o trzy, ale o trzysta kilometrów 
od Katynia... że Kijów ma połączenie z Moskwą przez 
Kaługę, połączenie zaś «przez Mińsk» jest podobnym 
nonsensem co np. połączenie Wilna z Warszawą «przez 
Gdańsk»!. że rząd 1500 ludzi musiałby rozciągnąć się 
na przestrzeni co najmniej kilometra, więc albo rów, do 
którego padali, musiał być odpowiedniej długości, albo 
znoszenie zwłok wymagało długich i żmudnych zabie-
gów... że ani jedno, ani drugie na pewno nie mogło być 
i nie było prawdą.... że w ogóle cyfra, data i wszystko 
razem aż z daleka zalatują szczerą bujdą... że więc p. Dal-
lin dał temu wiarę i wystąpił z tymi rewelacjami na cały 
świat, drukując je po angielsku i francusku jednocześnie 
w r. 1949, niech mi wybaczy, ale o to możemy mieć doń 
słuszny żal.

***
Dziwne dymy gromadzą się wciąż i osłaniają najstrasz-

liwszą zbrodnię tej wojny. Czasem zdaje się doprawdy, że 

wszystkie występki ludzkie — od najcięższych — mor-
du, zdrady, fałszu, oszczerstwa, aż do najdrobniejszych 
i płytkich ambicji personalnych, plotkarstwa i próżności 
— podały sobie ręce nad tymi mogiłami.

Zaiste dziwne fatum. Istnieją przecież relacje o tak 
wielkiej wartości, jak np. dr. Mariana Wodzińskiego, 
który wytrwał tam, w tym sosnowym lasku, jak go pa-
miętam jeszcze, przepojonym nie żywicznym ale trupim 
odorem, aż do końca przy zwłokach naszych 4200 ofi-
cerów, oddając im ostatnią usługę, jaką im oddać było 
można. O ile wiem, nie został ani wynagrodzony, ani 
odznaczony, ani wymieniony w żadnym z pochwalnych 
rozkazów. Dziś natomiast mnożą się ci, którzy po pro-
stu «na Katyniu» chcą robić osobistą karierę, albo inni, 
którzy w pogoni za sensacją wprowadzają w błąd opinię 
i ludzi dobrej woli. Stąd wydaje mi się, że treść ostat-
nich enuncjacji w sprawie Katynia budzi z jednej strony 
radość, ale zarazem szczerą troskę, aby ze wszech miar 
słuszna inicjatywa nie została fatalnie zwichnięta.

Józef Mackiewicz.

„Wiadomości” 1949, nr 41 z 9 października, s. 3..

Z nastaniem roku 1943 fantastyczność trybu życia War-
szawy doszła do zenitu. Śladów pogromu wrześniowego 
można się było doszukać tylko w nie uprzątniętych ciągle 
gruzach. Wszakże i one porastały zielskiem a z niejedne-
go rumowiska tryskało zielone drzewko, jak tryumfująca 
fanfara życia. Przypływ uchodźców z wszystkich stron 
Polski ustał. Przybysze dawniejsi, spłoszeni zrazu, nie-
ufni i obcy, zrośli się z miastem i popłynęli warszawskim 
nurtem. Tysiąc i jeden sposobów zdobywania osobistej 
wolności i środków do życia, wbrew zasadom starym 
i nowym, prawom i bezprawiom, improwizowało bajkę 
z tysiąca i jednej nocy warszawskiej w czasie okupacji.

Kiedy bomby angielskie posiały w Niemczech więk-
sze zniszczenie, Goebbels, który odwiedził Warszawę, 
postawił ją w jednym ze swych artykułów w «Reich»u na 
wzór, jak się odrabia straty i podnosi z upadku. Cóż wi-
dział? Ulicę tylko, szybkość tłumu, magię kobiecego 
szyku, zuchwały splendor lokali, może i powabną ka-
wiarnię, wgnieżdżoną w ocalały parter zburzonej ka-
mienicy. Może przejechał koło targowiska za Żelazną 
Bramą, gdzie dziesiątki tysięcy ludzi oblegały tysiące 
sklepów i kramów i znajdowały w nich towar w każdej 

ilości. Wiedział tylko cząstkę prawdy. Myśmy wiedzieli 
więcej. Lecz całej nie znał nikt.

Prezes spółdzielni «Społem» Rapacki, gdym się go 
raz zapytał, jakie są przyczyny niepojętego dobrobytu 
Warszawy, skazanej na śmierć głodową, rzekł:

— Nie podejmuję się wytłumaczyć zjawisk ekonomii 
wojennych czasów, i do tego w Warszawie.

Na marginesie wytłumaczył mi jednak zagadkę nie-
oczekiwanej zniżki cen na masło i tłuszcze. Z transpor-
tów niemieckich, idących na Wschód, odczepiono na 
warszawskim przetoku wagon tłuszczów i puszczono go 
w mgnieniu oka na rynek. Kto odczepiał, gdzie magazy-
nował, jak i komu przekazał do sprzedaży, nie było co 
pytać. Mógł to był bowiem uczynić każdy z warszawia-
ków. A miasto bez ghetta liczyło 800.000 mieszkańców 
plus niezarejestrowani i minus zarejestrowani podwójnie.

W niezliczonych kawiarniach i kawiarenkach zbierał 
się tłum liczniejszy i gwarniejszy niż za dawnych lat. 
O wygodę, fotele i zacisze nie dbano. Od bufetu wymaga-
no jednak wiele. Chciano pić tylko najlepszą kawę «ma-
rago dżip», w modzie były torty mocca i fedora, z cze-
kolady i masy migdałowej. Przy stolikach handlowano 
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klejnotami, przemycanymi z ghetta, puszczano w obieg 
skarbce zamożnych niedołęgów, kupowano faktury na 
niemieckie przydziały surowców, wymieniano biuletyny 
i gazetki, planowano zamachy. Żadna obława nie opu-
stoszała kawiarń dłużej niż na kilka godzin. Nie tylko 
przez lekkomyślność warszawiaków. Lokal, kamienica 
czy dzielnica, z której «wybrano» ludzi do zielonych 
samochodów, dawała potem większe gwarancje bezpie-
czeństwa od innych.

Wystawy antykwariatów olśniewały świetnymi ob-
razami i meblami. Zdławiony rynek księgarski zastę-
powały antykwariaty książkowe, i nigdy w Warszawie 
nie można było nabyć łatwo tylu świetnych książek, jak 
właśnie wtedy. Przy stołach i półkach antykwarskich 
odbywał się nieustanny raut intelektualny, i kto się chciał 
zetknąć z wybitnymi ludźmi, tam ich najczęściej spo-
tykał. W kawiarni Wojtowicza, przy pełnej zawsze sali, 
grywały kwartety kameralne, rzecz niemal nie znana 
w dawnej Warszawie. Trzy orkiesty symfoniczne, u Lar-
dellego, w Gastronomii i w Bagateli, dawały coraz to 
lepsze koncerty. W jaki sposób wiązały koniec z końcem, 
trudno doprawdy dociec. O Bagateli opowiadano, że wła-
ściciel jej, stary Dakowski, ma muzykalnego «chysia» 
i uparł się wskrzesić operę warszawską, ładując w or-
kiestrę i śpiewaków wszystko co przynosiła kawiarnia 
i jeszcze sporo ponadto. «Chysia» takiego, jakże sympa-
tycznego, miało i wielu dyletantów warszawskich, którzy 
skupowali rękopisy literatów i uczonych, organizowali 
odczyty, kursy i akademie. Dyskusje publiczne, choroba 
naszego wieku, szalały epidemicznie.

A w niemieckim kasynie gry przy al. Szucha hazardu-
jąca hołota rżnęła w ruletę i baka, nie bacząc na zakazy 
podziemia. Setki prywatnych salonów brydżowych prze-
taczało pieniądze z rąk do rąk. W restauracjach jadano 
lepiej i obficiej niż przed wojną.

Nędza zniknęła z ulic miasta. Kalectwo, niedołęstwo, 
starczość nie ważyły na jego wyglądzie. Podrastająca 
młodzież wypełniła luki, wywołane wojną. Zachowy-
wała się butnie i wyzywająco...

— Warszawiacy — mówił mi Herr Fischer, bodaj 
wysłannik spiskowców junkierskich, umieszczony przy 
firmie Stal.. — zachowują się jakby wygrali wojnę. To 
drażni.

Nie podjąłbym się przekonywać nikogo z warszawia-
ków, że nie należy niepotrzebnie drażnić przeciwnika. 
Jest to rzecz temperamentu. Polska namiętność spisku 
ma wewnętrznego wroga w przekorze i żądzy demon-
strowania przekonań. Straty, jakie ponosiła Warszawa 
z tego powodu, były ogromne. Pewien oficer, zrzucony 
«z powietrza», brał ślub z pozostawioną w Warszawie 
narzeczoną. Na obrządek ślubny w kościele św. Alek-
sandra, a więc w samym środku miasta, zajechało grono 
towarzyszy pana młodego w wysokich butach oficer-
skich i z całym zachowaniem oficerskiego «fasonu». Plac 
otoczyło Gestapo, i orszak ślubny, czy też jego część, 

znalazł się w zielonych samochodach. Opowiadano po-
tem, że to policja, tropiąca na pl. Trzech Krzyży kogoś 
innego, natknęła się przypadkiem na niezwykłe zebranie.

Błyskotliwa przekorność miasta nie ujawniała się tak 
buńczucznie na przedmieściach, zajętych bardziej suro-
wą walką o byt. Wszakże i tam nie dojrzałbyś czasów 
klęski. Ogromny przemysł przemytu żywności, rabunek 
transportów kolejowych, ogołacanie fabryk z narzędzi 
i towarów, dawały wyrównanie niskim taryfom pracy. 
W każdym mieszkaniu na Pradze, Powiślu czy Woli był 
ktoś kto «jeździł», handlował, podbierał. Ten utrzymy-
wał zazwyczaj rodzinę. I jeśli tam, na Nowym Świecie 
i Mazowieckiej, najbardziej «miarodajnym» walorem był 
złoty dolar, którego nazywano «Twardowskim», na tar-
gach podmiejskich o cenach na wszystko inne rozstrzy-
gała słonina. Nie brakło jej nigdy, i źródła jej zdawały się 
być niewyczerpalne, tak jak niewyczerpalny był deszcz 
spadających z nieba dolarów na roboty konspiracyjne. 
Skarbiec ghetta, wykupującego żywność za ceny wiele-
kroć wyższe niż w mieście, zdawał się też nie mieć dna.

Przeczucie zbliżającego się przesilenia wojny po-
większało wewnętrzny dygot miasta. Cynizm wojen-
nego dorobkiewiczostwa u jednych, żądza wyżycia się 
za wszelką cenę u innych, gra w oszukańczy kant, nie 
przesądzały faktu że najsilniejszym i najpowszechniej-
szym czynnikiem w życiu Warszawy była nienawiść do 
Niemców i żądza doraźnej z nimi rozprawy. Wiadomości 
o okrucieństwach niemieckich w więzieniach i obozach 
koncentracyjnych, bezsporne i coraz dokładniejsze, pod-
sycały tlący się ogień. Akty gwałtu, obławy, blokady 
spotykał opór coraz bardziej stanowczy a samochody 
pogotowia policyjnego, przebiegającego miasto z wy-
ciem syreny i karabinem maszynowym wmontowanym 
w przód wozu, nie budziły grozy, ale chęć odwetu.

— Patrz, co za głupi naród, — rzekł mi raz Nowa-
czyński, gdy nas mijał samochód policyjny, — przecież 
oni robią wszystko, aby człowiekowi oczy zachodziły 
bielmem wściekłości.

— Ręce swędzą… ręce swędzą... — przytakiwał jakiś 
przechodzień.

Ofiar własnych nie liczono. Na miejsce sprzątnięte-
go człowieka wskakiwało dwu. Pogróżki niemieckie 
o użyciu «nadzwyczajnych» środków pacyfikacyjnych 
wywoływały tylko szyderstwo. Tworzyło się koło bez 
wyjścia o coraz to szybszym biegu.

Jedynym czynnikiem, który w tym obłąkanym pląsie 
zachowywał zimną krew, byli przyczajeni w mieście 
komuniści. Ci od aktów czynnej walki z Niemcami trzy-
mali się z daleka. Pisma ich poddawały niejednokrotnie 
zamachy, przedsiębrane przez bojówki Armii Krajowej. 
cierpkiej krytyce, piętnując niepotrzebne wysiłki i ofiary 
jako kontynuację przeżytego już heroicznego romanty-
zmu Polaków. Kiedy jednakże nastawał spokojniejszy 
okres w życiu miasta i roznamiętnienie opadało, sami 
robili zamachy łatwe i jak najbardziej bezsensowne a nie 
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mniej przeto prowokujące. Rzucenie bomb na żołnierzy 
Reichswehry, siedzących przy piwie na dworcu kolejo-
wym i w Cafe Clubie, było ich dziełem. Nieświadoma 
rzeczy Warszawa przypisywała zamachy te «smarka-
czom» czy nieodpowiedzialnym elementom». Tylko 
nieliczni ludzie domyślali się prawdziwych sprawców.

Cóż jednak miało być celem tej akcji, nieważnej pozor-
nie, skoro od bomb nie ginął żaden z oprawców gestapow-
skich, starannie unikających przebywania w publicznych 
miejscach Warszawy? Garść zabitych czy poranionych 
żołnierzy znaczyła w ogólnym rozrachunku tyle co nic. 
Czyżby komunistom mogło chodzić tylko o tak prostą 
i prymitywną prowokację zamętu, jaką staje się wybu-
chająca w śródmieściu bomba, z nieodłącznym zamknię-
ciem ulic, rewizjami i aresztami przypadkowych prze-
chodni? Nie ma żadnych podstaw pomawiać ich o taką 
naiwność. Zamachy na przejeżdżających przez miasto 
żołnierzy dawały w ręce Gestapo potężny argument 
w jego sporach z wojskiem o politykę represji stosowaną 
wobec Polaków. Że spór taki istniał, nie było tajemni-
cą. Nie będziemy dochodzili, czy wśród wojskowych 
niemieckich byli humanitaryści, którzy protestowali 
przeciw temu, co się w Polsce działo. Na pewno jednak 
istniało dążenie do uspokojenia zaplecza armii w obliczu 
spodziewanego ataku rosyjskiego. Akty komunistycznej 
dywersji wspierały postawę Gestapo i zbliżały chwile, 
gdy teza zastosowania «extra Massnahmen» jako jedy-
nego środka opanowania Warszawy miała zwyciężyć, 
spowodować egzekucje uliczne, które rykoszetem swym 
pchnęły miasto do nieszczęsnego powstania.

Czy czynniki, kierujące akcją podziemną, wojsko-
we i polityczne, zdawały sobie sprawę z dalekosiężnej 
polityki, ukrytej za dymem nieodpowiedzialnych za-
machów? Nie!… Wspominano to i owo o ich niebez-
pieczeństwie i na tym poprzestawano. W owym czasie 
Warszawa, tak dobrze poinformowana o tym co się dzieje 
na Zachodzie i wewnątrz Polski, o Rosji miała tylko 
mgliste lub wręcz fałszywe wyobrażenie. Wybuch wojny 
rosyjsko - niemieckiej usunął w cień dawne niepokoje, 
obudzone przez atak wrześniowy wojsk rosyjskich, ewa-
kuację ludności polskiej z ziem wschodnich i tajemnicę 
obozów w Kozielsku i Starobielsku. Wymordowanie 
więźniów we Lwowie przebolano szybko, przypisując 
je okolicznościom szybkiego odwrotu Rosjan. Wypadki, 
towarzyszące formowaniu wojsk Andersa, nie zostały 
ani w r. 1941 ani nigdy potem wyjaśnione. Radio lon-
dyńskie, wyrocznia opinii warszawskiej, cieszące się 
bezgranicznym zaufaniem, przekazało radosne wieści 
o uznaniu przez Rosję rządu polskiego, nawiązaniu sto-
sunków, stworzeniu wojska, starannie pomijając wynikłe 
przy tym spory i ponury los pozostałej w Rosji ludności 
polskiej. Wśród wielu oszustw propagandy wojennej, za 
które Polacy płacili życiem i krwią, przemilczenie to 
było z pewnością jednym z najbardziej karygodnych. 
«Podnosiło» i tak już rozpalone umysły, utwierdzało 

Polaków w ich naiwnym optymiźmie, zachęcało do wal-
ki nie liczącej się z ofiarami, łudziło wiarę, że spór pol-
sko-rosyjski jest przezwyciężony braterstwem broni. Na 
przełomie lat 1941/1942, gdy wojska Andersa szkoliły się 
w Iraku, jako jedna ze sprzymierzonych armii, zadawano 
już sobie tylko pytania, którędy wejdą do Polski. Przez 
Bałkany czy też jednak może od południa, jako jedno 
z ogniw armii rosyjskiej? Stworzenie Komitetu Patrio-
tów Polskich i jego działalność, wojska Berlinga, trakto-
wano jako epizod pozbawiony większego znaczenia a dla 
przyszłości stosunków polsko - rosyjskich, kto wie, może 
i pożyteczny. Oględność w wyrażaniu się o zdrajcach 
sprawy polskiej po stronie rosyjskiej jest stałą i niemal 
charakterystyczną cechą ówczesnej prasy podziemnej.

Bujne i w zasadzie swej optymistyczne nastroje war-
szawiaków w zaraniu r. 1943, ich naiwną wiarę, że najgor-
sze już minęło, miały spotkać rychło dwa groźne ostrze-
żenia. Jednym była sprawa Katynia, drugim — likwidacja 
warszawskiego ghetta.

Ze sprawą Katynia miałem się zetknąć bezpośrednio. 
W pierwszych dniach kwietnia doniesiono mi z zarządu 
Kuchni Literackiej, umieszczonej w lokalu zawieszonego 
Związku Literatów Polskich i P.E.N. Clubu, że poszukuje 
mnie radca urzędu propagandy Grundmann. Poleciłem 
dać odpowiedź wykrętną i zbadać, jaki ma do mnie in-
teres. Redagowałem wówczas miesięcznik podziemny 
«Nurt», jedno z wydawnictw Obozu Polski Walczącej, 
ostrożność w zetknięciu z Niemcami, była więc wskaza-
na. Tymczasem Grundmann kategorycznie zażądał mego 
adresu i otrzymawszy go. przyjechał do mnie osobiście. 
Nie zastawszy mnie w domu, prosił, abym niezwłocznie 
stawił się do niego w bardzo ważnej sprawie. Zastana-
wiająca wizyta, złożona bez udziału policji i bez pogró-
żek, skłoniła mnie do spełnienia jego życzenia.

Tu spotkała mnie niespodzianka. Grundmann oświad-
czył mi iż w lasach opodal Smoleńska odkryto zbiorowe 
mogiły wielu tysięcy oficerów polskich, których zamor-
dowano strzałami w tył głowy. Władze niemieckie pra-
gną uczynić wszystko, by sprawę wyświetlić. W tym celu 
ma być wysłana na miejsce delegacja złożona z przed-
stawicieli społeczeństwa polskiego, która dokona na 
miejscu nie krępownego w niczym wglądu w obecny, 
wstępny stan rzeczy. Zamierzeniem władz niemieckich 
jest oddanie pełnej ekshumacji zwłok instytucjom pol-
skim. Udział w delegacji jest dobrowolny.

Nawał myśli, jakie nasuwała groźna wieść, nie pozwo-
lił mi od razu dojść do słowa. Powiedziałem Grundman-
nowi, że przecież sprawę tę należy przekazać Polskiemu 
Czerwonemu Krzyżowi, najbardziej do tego powołanej 
instytucji polskiej. Nieco zakłopotany, wymówił się 
«pewnymi trudnościami», spowodowanymi położeniem 
wewnętrzno - politycznym. Znałem je. P.C.K. był na te-
renie Polski jedyną instytucją wyrażającą suwerenność 
państwa polskiego. Ograniczony do opieki nad inwali-
dami, wdowami i sierotami po poległych żołnierzach, 
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utrzymywał się przy życiu chyba jedynie dlatego, że 
Niemcy nie chcieli wejść w kolizję z Międzynarodowym 
Czerwonym Krzyżem, którego byli nadal członkami. 
Powierzenie P.C.K. sprawy nowej i doniosłej umocniłoby 
jego pozycję.

Pojąłem, że Grundmann kroku takiego zrobić nie 
może, i zapytałem, kto w takim razie ma wziąć udział 
w delegacji. Wymienił szereg instytucji: Sąd Najwyższy, 
Radę Opiekuńczą, Kapitułę Warszawską, Prezydium 
Miasta. Zgodziłem się na udział w delegacji, zapowie-
dziawszy, że wrażeniami z odwiedzin Katynia podzielę 
się z P.C.K., oraz z osobami upatrzonymi przeze mnie 
z polskiego środowiska. Przed wyjściem przestrzegłem 
go, aby do delegacji nie dołączył dziennikarzy z «Nowe-
go Kurjera Warszawskiego», których sprawozdania, bez 
względu na ich treść, miałyby fatalny wpływ na opinię 
polską. Przystał z gorzkim grymasem na twarzy.

Podniecony i zaniepokojony opuściłem urząd pro-
pagandy. Czasu na dokonanie wywiadu, jak Warszawa 
ustosunkuje się do wiadomości o Katyniu, wiele nie mia-
łem. Nazajutrz rankiem miała się odbyć u Grundmanna 
konferencja informacyjna dla przedstawicieli zaproszo-
nych instytucji, następnego dnia miał nastąpić wyjazd 
samolotem do Smoleńska.

Szefa Obozu Polski Walczącej, Juliana Piaseckiego, 
z którego zdaniem liczyłem się najwięcej, osiągnąć nie 
byłem w stanie. Łącznik jego miał przybyć do mnie 
dopiero za kilka dni. Zdołałem jednak pchnąć jednego 
z mych bliskich przyjaciół do organów A.K. z wiado-
mością, co zaszło, i z pytaniem, czy wyjazd mój jest 
wskazany. Przyniósł odpowiedź, że sprzeciwu nie ma, 
ale że sprawa traktowana jest raczej bagatelnie, jako 
oszukańczy «kawał» niemiecki… Niech Goetel jedzie... 
miano mu oświadczyć… ale niech się nie da nabrać…

Rozmowy telefoniczne z prezydentem Warszawy 
Kulskim i prezesem Rady Opiekuńczej Machnickim 
nie wskazywały również, aby wzięli oni wiadomość na 
serio. Zrozumiałem, że sprawa napotyka pewien opór 
psychiczny, z którym trzeba będzie walczyć.

Zebranie informacyjne w urzędzie propagandy jesz-
cze bardziej przekonało mnie o tym. W salce konfe-
rencyjnej zastałem ks. prałata Kozubskiego z Kapituły, 
Machnickiego i Wachowiaka z ramienia Rady Opiekuń-
czej, członka Sądu Najwyższego, którego nazwiska nie 
pomnę, ex-konsula Kipę imieniem Prezydium Miasta, 
oraz litera Skiwskiego, o którego udziale w delegacji 
dowiedziałem się dopiero teraz2). Prócz Grundmanna 
znajdował się na sali i Monzes, szef warszawskiego urzę-
du propagandy.

Relacja Grundmanna o Katyniu była tym razem nie-
co obszerniejsza. W marcu b.r. żandarmeria wojskowa, 
działająca na zapleczu armii smoleńskiej, dowiedziała 
się od ludności miejscowej, że w lesie zwanym Kozie 
Góry, znajdować się mają zbiorowe mogiły oficerów pol-
skich. Przeprowadzone badania doprowadziły do wy-

krycia kilku wielkich mogił, zamaskowanych niedawno 
posadzonymi, małymi i jeszcze sosenkami. Częściowe 
otwarcie mogił wykazało, że znajdują się w nich zwłoki 
oficerów polskich w pełnym umundurowaniu. Przepro-
wadzone dotychczas ekshumacje wykazują, że wszyscy 
oficerowie zostali zabici strzałami w tył głowy. Zwłok 
tych będzie zapewne ponad dziesięć tysięcy. Opodal 
miejsca stracenia mieści się budynek drewniany, który 
służył na miejsce wypoczynkowe urzędników N.K.W.D. 
i ich rodzin. Kozie Góry znajdują się na szosie Smoleńsk- 
-Witebsk w odległości ok. 30 km od Smoleńska.

Relację, wygłoszoną rzeczowo i bez napastliwych ak-
centów pod adresem Rosji, przyjęto w milczeniu, i przez 
chwilę panowała zaduma Polaków patrzących w swe 
dzieje. Nastrój uległ zmianie, gdy Grundmann, zwracał 
się kolejno do obecnych z zapytaniem, czy w delegacji 
wezmą udział. Spieszne odpowiedzi miały charakter 
dość pospolitych wymówek. Ks. Kozubski, owszem, jest 
gotów udać się do Kozich Gór, ale za Boga, nie odważy 
się jechać samolotem. Machnickiemu nie pozwala na 
podróż powietrzną choroba wątroby. Wachowiak miał 
właśnie niezmiernie ważne konferencje z przedstawi-
cielami władz. Delegat Sądu nie wiedział w ogóle co 
odpowiedzieć, powołując się na obłożną chorobę prezesa. 
Jeden Kipa oświadczył, że imieniem miasta wyjedzie 
lekarz, kierownik jednego ze szpitali miejskich.

Patrzyłem na to widowisko z gniewem i zawstydze-
niem w sercu. Rządził tu lęk przed uwikłaniem się 
w sprawę, której groźną powagę odczuwali wszyscy. 
W rezultacie wyrażono chęć porozumienia się z zarzą-
dami odpowiednich instytucji i obiecano, że jutro stawi 
się «ktoś» od nich, już na lotnisku.

Na Okęciu zbiera się jednak tylko niewielka grupka 
delegatów. Dr Orzechowski z ramienia miasta, dr Grodz-
ki, imieniem Rady Opiekuńczej Warszawskiej, Skiwski 
i ja. Z Krakowa nadjeżdża samolotem Edmund Seyfried, 
dyrektor głównego zarządu Rady Opiekuńczej. Dzie-
nikarzy z «Nowego Kurjera Warszawskiego» nie ma. 
Przyłącza się jednak do nas jakiś redaktor pisma wyda-
wanego w Lublinie, reporter-fotograf z Krakowa i niejaki 
Wąsowicz z krakowskiego radia, ex-oficer czy sierżant 
żandarmerii polskiej, jak sam utrzymuje. Z Niemców 
towarzyszy nam Ohlenbusch, szef urzędu propagandy 
Generalnego Gubernatorstwa i kilku operatorów radio-
wych. Z tych jeden, w mundurze Totenkopfstandarte, 
natarczywy i bezczelny.

Ferdynand Goetel.

1) Rozdział z książki «Czasy wojny». — W jednym z numerów 
najbliższych «Wiadomości»: «Wizja lokalna». 

2) W książce p.t. «Zbrodnia katyńska» skład zebranych podany 
jest mylnie. Ks. Trzeciaka ani prezesa Rudnickiego na zebraniu nie 
było.

„Wiadomości” 1949, nr 43 z 23 października, s. 1.
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Lądujemy na lotnisku w Smoleńsku w godzinach już 
popołudniowych. W chwili gdy wysiadamy, myśliw-
ce niemieckie wracają z bitwy powietrznej. Z szybkich 
i zwrotnych maszyn wyskakują młode i śmiałe chłopaki. 
Potyczka była udana, — informuje nas dyżurny oficer, 
— kilka rosyjskich maszyn zestrzelonych. W powietrzu 
rechoce jeszcze karabin maszynowy spóźnionego lot-
nika. Był to jedyny epizod w Smoleńsku, gdy twarze 
Niemców przypominały wojsko, które się wdarło do 
Polski. Zresztą bowiem widać było, że nad stacjonowa-
ną tu armią niemiecką ciąży troska myśli o niepewnym 
jutrze. Jedynym przedstawicielem butnego optymizmu 
był przybyły z nami Ohlenbusch.

Umieszczeni w hotelu dla urzędników sowieckich ze 
wspaniałą klatką schodową z balustradą z drzewa, poma-
lowaną na marmur, prymitywnymi pokoikami i więcej 
niż prymitywną, zbiorową umywalnią, o zmierzchu już 
idziemy na kolację do kasyna oficerskiego. Przypadek 
chce że u wejścia napotykamy się na grupę przywiezio-
nych tu również dziennikarzy różnych państw, którzy 
właśnie zakończyli wizytację Katynia. Towarzyszący 
im i nam Niemcy manewrują jednakże tak że zetknięcie 
i wymiana zdań staje się niemożliwa. Wątpię aby jakieś 
szczególne zarządzenie spowodowało tę niepotrzebną 
ostrożność.

— Niech pan się nie dziwi, — przekłada mi towarzy-
szący nam Niemiec, który widocznie zauważył grymas 
niechęci w mej twarzy, — to są Kriegsmassnahmen. Li-
nia frontu przebiega dziesięć kilometnów stąd.

…Kriegsmassnahmen?… Chyba raczej duch policyjny, 
zrosły szczelnie z duszą Niemców hitlerowskich.

Kolacja w kasynie nie jest wystawna. Talerz kartofli, 
polanych gulaszowym sosem. Siadamy przy jednym sto-
le z trzema oficerami propagandy miejscowej armii, któ-
rym przydzielono sprawę Katynia. Wszyscy są oficerami 
rezerwy. Jeden, w randze kapitana, jest artystą-rzeźbia-
rzem i pochodzi z Innsbrucka. Drugi, prawnik, bodaj 
z Berlina. Informatorem głównym jest por. Slovencik, 
dziennikarz z Wiednia, wdrożony dobrze w dialektykę 
narodowego socjalizmu. Rozmowie naszej przysłuchuje 
się raz po raz krążący po pokoju por. Voss z «geheime 
Feldpolizei». Kantyna jest zresztą pełna oficerów różnej 
rangi. Alarmy lotnicze powodują raz po raz wyłączenie 
światła.

Z wieczoru tego trzy elementy utkwiły mi w głowie. 
Jeden, to wiadomość, że pierwszego odkopania jednej 
z mogił dokonali robotnicy polscy, pracujący w rejonie 
Smoleńska przy oczyszczaniu tarów kolejowych. Przy-
wiezieni z Polski, stali w wagonach, dość daleko od Ka-
tynia, o grobach musiała im donieść ludność miejscowa. 

Świadectwem ich bytności w Kozich Górach jest krzyż, 
wzniesiony na jednej z mogił. Spoglądam na fotografię. 
Tak! to jest polska mogiła. Krzyż z białej brzozy, takie 
samo ogrodzenie. Czy znane są, pytam, nazwiska tych 
ludzi? Nie! było to kilka miesięcy temu. Skończyli roboty 
i odjechali. Szkoda! Jakżeż chciałbym zobaczyć bezi-
miennych rodaków, którzy w tajemnicy, po nocy chyba, 
znaleźli czas aby przybyć tu, wznieść krzyż i zmówić 
słowa modlitwy, wszystko na co ich było stać. Czy żyją 
jeszcze? Czy i ich nie pochłonął obóz, nie sprzątnęła 
skrytobójcza kula, tym razem z ręki niemieckiej?

Drugi, to cyfra 10.000 zabitych, którą podawał Slo-
vencik. Skąd ją wziął, jeśli, jak podawał, odkryto, i to 
częściowo, tylko trzy mogiły a wykopano i podda-
no badaniu dwie czy trzy setki zwłok? Zaciekawio-
ny, zaczynam dochodzić, co Slovencik wie naprawdę 
o jeńcach polskich w Rosji. Podrzucam słowa Kozielsk 
i Starobielsk.

— Kozielsk? — ożywia się — Pan mi może coś o tym 
powiedzieć? Bo, widzi pan wśród dokumentów znalezio-
nych u zmarłych często znajdują się kartki adresowane 
do Kozielska.

Opowiadam, co Polacy wiedzą o Kozielsku, i obser-
wuję pilnie wrażenie. Pyta jeszcze to i owo, podnosi 
się od stołu i dzieli się wieścią z Vossem i Ohlenbu-
schem. Z zachowania się ich wnoszę nieodparcie, że tu, 
w Smoleńsku, po raz pierwszy ode mnie dowiedziano 
się o tajemnicy obozów oficerów polskich w Kozielsku 
i Starobielsku. Skąd tedy wzięła się sugerowana nam 
cyfra 10.000? Sądzę że spowodowały ją wiadomości, 
otrzymane z zewnątrz, z Warszawy czy Berlina, gdzie 
wiedziano o 12.000 oficerach, których nie mógł się do-
szukać Sikorski. Okazało się, że propaganda niemiecka 
trzymała się jej i wtedy, gdy badania mogił wskazywały 
na znacznie mniejszą ilość poległych.

Wreszcie rzecz trzecia. Robiąc poszukiwania próbne 
w różnych miejscach lasu, mieli Niemcy natrafić na ślady 
starszych o wiele cmentarzysk, których rozmiaru nie 
podobna ustalić. Na znalezionych tam resztkach ludzkich 
spotykano często krzyżyki i medalioniki, jakie zwykli 
nosić katolicy. Żałosna ta wieść, dla Niemców dziś raczej 
drugorzędna, wywołuje wśród nas wielkie poruszenie. 
Czyżby oficerowie nasi, wymordowani w r. 1940, mieli 
położyć swe głowy obok zamieszkałej tu z dawna ludno-
ści polskiej, wytrzebionej jedną z «czystek» sowieckich, 
dokonanych na pogranicznych z Polską terenach?

Jakiż ogrom zagadnień zamyka tajemniczy las katyń-
ski. Radio sowieckie, powiadomione już o wyjeździe 
naszej delegacji, ujmuje tą sprawę w swoisty sposób, 
iskrując w świat wiadomość, że Niemcy natrafili w po-
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bliżu Smoleńska na stare, archeologiczne wykopaliska, 
które tłumaczą oszukańczo jako groby pomordowanych 
Polaków. Cyniczne szyderstwo miało się częściowo 
sprawdzić. Katyń i wszyscy w nim pochowani mieli być 
wyłączeni z biegu historycznych dochodzeń a sprawa 
ich miała zawisnąć nad nowoczesnym światem, jak mit.

Po wyczerpaniu katyńskiego tematu Niemcy wszczęli 
próbę nawiązania dyskusji na ogólne tematy polityczne. 
Wyklęte do niedawna słowo «kultura zachodnia» pada 
raz po raz z ich ust. Uskakuję z beznadziejnej próby 
objęcia Polaków i Niemców pod jednym dachem kultu-
ry i wszczynam bardziej osobistą rozmowę z tyrolskim 
rzeźbiarzem, którego szczera, dobroduszna twarz prze-
mawia mi więcej do przekonania niż kulturalne tyrady 
Slovencika. Okazuje się, że Tyrolczyk mój jakiś czas 
stacjonował w Polsce, ale nic nie wie o popełnianych 
w niej okrucieństwach. Kiedy więc szczerze i z pewnym 
żalem dodaje, że nie rozumie Polaków i ich wrogiego 
nastawienia do Niemców, nie mogę mu odpowiedzieć, 
że widocznie nie rozumie i własnych rodaków. Przed 
północą tłumaczę się zmęczeniem i odchodzę wraz z in-
nymi członkami delegacji.

Nazajutrz rankiem wyjeżdżamy samochodami do ka-
tyńskiego lasu. Dobrze utrzymana droga wiedzie nas 
zrazu dorodną i bujną dość okolicą. Później gleba staje 
się widocznie czcza. Las katyński jest to niewyrosły, 
«głodny» las, złożony z niewyrosłych sosen i drobnych 
brzóz. Falistość gruntu i skąpa roślinność spowodowała 
zapewne, że ludność miejscowa nazwała część lasu ka-
tyńskiego, najbliższą Smoleńskowi, «Kozimi Górami». 
Sąsiadujący z nią obszar nazywa się już bardziej obra-
zowo: «Razbojniczyj Kołodiec». Nazwa to dawna i je-
śli kto chce, tchnąca fantastyczną romantyką. Bardziej 
nowocześnie i rzeczowo brzmi już tabliczka u wjazdu 
do Kozich Gór: «Miejsce wywczasów dla pracowników 
N.K.W.D.».

Nie dojechawszy do mogilnego wykopaliska wysiada-
my w obliczu bariery oficerów niemieckich, stojących na 
drodze. Oficerowie salutują. Odpowiadamy uchyleniem 
kapeluszy. Wysłuchujemy powitalnego przemówienia 
jednego z wyższych oficerów o barbarzyństwie azja-
tyckim, pogwałceniu praw przysługującym wziętym do 
niewoli żołnierzom, o rycerskości wobec pokonanego. 
Spoglądam na paradną sylwetę mówiącego i w oczy jego 
towarzyszy, wpatrzone w nas z niepokojem, i chyba z ja-
kimś przestrachem, jaki oddźwięk obudza przemówienie. 
Czyżby oczekiwali, że usłyszą odpowiedź w tym samym 
duchu? Następuje jednak tylko kłopotliwe dla wszystkich 
milczenie. Przedstawiamy się i wchodzimy na teren mo-
gił. Ogarnia nas jadowity i ciężki cuch trupiego rozkładu.

Kierownikiem ekshumacyjnych prac jest pułkownik 
rezerwy dr Buhtz, profesor medycyny sądowej uniwersy-
tetu we Wrocławiu. Twarz jego i sposób bycia wskazuje 
na człowieka dawnych Niemiec i dawnej szkoły, kiedy to 
zawód lekarski był zobowiązaniem wobec wiedzy a nie 

wobec doktryn społecznych jakiegokolwiek rodzaju. Pro-
wizoryczny warsztacik profesora jest bardzo skromny. 
Stanowi go otwarty baraczek, gdzie dokonywa się ob-
dukcji zwłok na stole sklepanym z desek. Dokoła bara-
ku leżą w niejakim nieładzie zwłoki świeżo wydobyte. 
W głębi na leśnej polanie dwie setki obdukowanych już 
ofiar, podobnych do mumii czy woskowych lalek. Numer 
porządkowy u głowy każdej z nich świadczy o dokład-
ności roboty. Przed nami ciągnie się główna mogiła, któ-
rą przeszywa wąwóz wykopany wzdłuż pokładu trupów, 
leżących zwartą i zlepioną masą jeden na drugim. Tu wy-
chyla się ze ściany ręka bezwładna, ówdzie zwisają nogi. 
W miejscu, gdzie odkryta jest wierzchnia warstwa zwłok, 
widać postać związaną sznurem. Ta zdaje się jeszcze 
żyć dramatem przedśmiertnej walki. Na dnie opadającej 
w dół mogile czernieje woda zmieszana z posoką.

Profesor prosi abyśmy ukazali na jakiekolwiek zwłoki 
w grobie, gdyż chce dokonać przy nas obdukcji. Przeko-
na nas wówczas naocznie, że zwłoki będą miały prze-
strzeloną czaszkę. Wynoszą ukazanego przez nas trupa. 
Rosły, barczysty człowiek z emblematami rotmistrza. 
Mundur niezniszczony. Buty prześliczne, «warszawskie». 
Twarz nieczytelna. Coś kurczy się w nas i drży, gdy pro-
fesor jednym ruchem noża odłącza czaszkę od tułowia 
i skalpuje ją, aby ukazać wlot kuli w tyle głowy i wylot 
jej nad czołem. A teraz nożyczki tną mundur w poszu-
kiwaniu papierów. Są. Poklejone i nadżarte jadem, mało 
czytelne. Wśród nich kartka częściowo czytelna. «Dro-
gi mężu...» — odcyfrowujemy — potem jakieś słowa 
o zdrowiu... prośba o rychły list...

— Jeszcze kogoś? — pyta profesor.
— Nie, nie!... wystarczy!
— Generał Bohatyrowicz — słyszę głos profesora, 

przystanąwszy nad postacią złożoną na uboczu.
Nie mogę przez czas dłuższy oderwać od niej wzroku, 

gdyż więzi mnie szaro - niebieska wstążka «Virtuti Mi-
litari» na krawędzi płaszcza. Włosy generała posiwiałe. 
Biegnę myślą wstecz. Bohatyrowicz... Bohatyrowicz... 
skąd znam to nazwisko... Ach!... przecież to z powieści 
Orzeszkowej «Nad Niemnem». Wzburzenie uderza mi 
do gardła. Proszę profesora, aby odjął wstążkę «Virtuti», 
gdyż chcę ją zabrać ze sobą do Warszawy. Zabieram jesz-
cze szlifę leżącego opodal gen. Smorawińskiego, kilka 
guzików z orłem i garść ziemi wprost z mogiły. Myśla-
łem wówczas o chwili gdy relikwie te przekażę jakiemuś 
muzeum w wolnej Polsce. Wszystko miało spłonąć wraz 
z moim domem w czasie powstania.

Rozpraszamy się teraz po lesie grupami i w pojedyn-
kę. Część naszych przeprowadza rozmowy z przedstawi-
cielami ludności miejscowej, wiedzącymi to i owo o Ka-
tyniu. Nie mieszam się do rozmów, gdyż nie przypisuję 
wielkiego znaczenia zeznaniom, dokonanym w miejscu, 
gdzie rządzi groza i strach, a tłem, choćby i dalekim, są 
żandarmi. Rozmowy transmituje radio a operatorzy jego 
raz po raz podsuwają rozmawiającym mikrofony. Naga-
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bywany wielokrotnie, aby wypowiedzieć swe wrażenia, 
mówię do mikrofonu jedno zdanie:

— Według wszelkiego prawdopodobieństwa w mogi-
łach w Kozich Górach leżą oficerowie polscy z Koziel-
ska i Starobielska, po których w kwietniu 1940 przepadł 
wszelki ślad.

Popełniam błąd, wspominając Starobielsk. Dalsze 
badania miały przecież wykazać iż w Katyniu znaleźli 
się jedynie jeńcy z Kozielska.

Orację patetyczną i chyba z góry przygotowaną wy-
głasza do radia p. Wąsowicz.

Staję na uboczu i usiłuję ogarnąć myślą wszystko co 
tu spotkałem. Mogiły, znajdujące się w tym lesie, nie 
były trudne do odnalezienia. Najprostszym wskaźni-
kiem są przecież posadzone na nich sosenki. Paroletnie, 
niewysokie, jasnozielone, oznaczają wyraźnie obszar 
i granicę każdej z mogił. Niekiedy biegnie równo z nimi 
linia grobowej wpadliny. Trupy, choć ułożone w naj-
większym porządku w grubym pokładzie, przysypane 
są jedynie niewielką warstwą ziemi. Robota grabarska 
była tu zatem wykonana dość powierzchownie a spo-
sób zamaskowania grobów — prymitywny i naiwny, 
boć musiałby minąć dziesiątek lat, aby sosny wyrosły 
i zmieszały się z lasem. Przypominam sobie dokumenty, 
oznaki, mundury pozostawione przy zabitych, i pojmuję, 
że oprawcom i grabarzom tutejszym przyświecać mu-
siała pewność, iż miejsce to długi, długi jeszcze czas 
będzie niedostępne dla nikogo, prócz zaufanych ludzi. 
Jeślibyśmy szukali dowodu, że bolszewicy w r. 1940 
nie przewidywali wojny z Niemcami, znaleźlibyśmy go 
właśnie tu. Jedyne co zostaje otwarte, to pytanie, czy 
mord ów nie został popełniony z wiedzą ówczesnych 
czynników niemieckich. Bezkarność jego byłaby wtedy 
i z tej strony zabezpieczona.

A owe mogiły z dawniejszej już epoki «archeologii» 
sowieckiej? Nie mamy czasu do nich dotrzeć. Mają się 
mieścić dalej stąd, w rzedziźnie, gdzie lasek katyński 
przechodzi już w piaszczystą tundrę. Nie dane nam 
było obejrzeć i budynku położonego u brzegu lasu nad 
Dnieprem, gdzie w wolnych chwilach od dokonywania 
morderstw urzędnicy N.K.W.D. korzystali z dobrodziej-
stwa «wczasów».

Chwila odjazdu się zbliża. Przypominam dr. Seyfry-
dowi powzięte wczoraj postanowienie oddania hołdu 
zabitym, w ścisłym gronie polskiej delegacji. Zawia-
domieni o tym Niemcy nie zgłaszają żadnych zastrze-
żeń i usuwają się od nas. Stajemy nad jedną z bocznych 
mogił. Zdejmujemy kapelusze. Dr Seyfryd wypowiada 
te słowa:

— Rodacy! uczcijmy chwilą milczenia poległych tu 
Polaków, którzy zginęli, aby Polska istniała2).

Jest chwila ciszy. Patrzę w dół czerniejący pod noga-
mi. Nie wiem czy Polska, która istnieć będzie i istnieć 
musi, będzie w stanie kiedykolwiek zapomnieć o tej 
mogile i będzie w stanie ją przebaczyć.

Odjeżdżamy. Otwarta przestrzeń szosy przynosi 
nam głuchy i daleki pogłos armatnich strzałów. Na 
froncie coś się dzieje. Oglądam się wstecz na las ka-
tyński. Czy stanie czasu, aby umarłych przeliczyć i od-
cyfrować to co przy nich pozostało? Czy odkopie się 
stare cmentarzyska?

Reszta dnia, spędzona w Smoleńsku, przenosi nas 
w atmosferę «realizmu», jakim były przesiąknięte środo-
wiska rosyjskie podczas okupacji. Wieczorem mamy iść 
na przedstawienie teatru rosyjskiego, którym opiekuje 
się oficer propagandy niemieckiej, historyk sztuki z Ber-
lina. Przedtem zwiedzamy miasto. Część jego mieszkań-
ców pociągnęła podobno w głąb Rosji, pozostać miało 
około 60.000. Ludzie ubrani są ubogo, lecz oznak głodu 
i biedy nie widać. Żołnierze niemieccy snują się po uli-
cach za pan brat z tubylcami. Wódka promienieje z nie-
jednego oblicza.

— Panowie się tu czują bezpiecznie? — pytam towa-
rzyszącego mi Niemca.

— O tak! — odpowiada — jest nieco dywersji na linii 
kolejowej i szosach, ale w mieście spokój. Strefa niebez-
pieczna dla nas zaczyna się dopiero w Polsce — spogląda 
na mnie z wymownym uśmiechem.

— Z czego ci ludzie żyją?
— Pracują dla potrzeb armii.
— Wszyscy?
— Wszyscy. Inaczej nie dostaliby przydziałów żyw-

nościowych. No i wódki. Wódką można tu zrobić bardzo 
wiele.

A zatem, myślę, udało się tu to co się nie udało w War-
szawie. Prawa walki na własnym terenie są inne, bardziej 
przezorne i przemyślane.

W teatrze czy teatrzyku, na wieczornym przedstawie-
niu sala jest wypełniona po brzegi młodzieżą miejscową. 
Tańce i śpiewy, jakiś wodewil, zalatujący prowincjonalną 
starzyzną, oklaskiwany jest żywo a artyści wywoływani 
po imieniu.

— Nicht schlecht, nicht wahr? — pyta mnie historyk 
sztuki z Berlina.

Jest widocznie dumny z osiągniętych rezultatów 
współżycia z ludnością.

W nocy zasypiam późno i nadsłuchuję, czy jednak nie 
odezwie się gdzieś jakiś strzał czy wybuch. Nic, miasto 
śpi. Przebiegam myślą wydarzenia dnia i zdaje mi się 
żem się znalazł na obcej, nie znanej mi planecie.

Ferdynand Goetel.

1) por. «Warszawa 1943 i pierwsze wieści» w nr. 186 
«Wiadomości». — W jednym z numerów najbliższych 
dokończenie: «Po powrocie».

2) Tekst słów dr. Seyfryda, podany w książce «Zbrodnia 
katyńska», nie jest całkiem dokładny. Za autentyczność 
cytowanego przez mnie ręczę.

„Wiadomości” 1949, nr 45 z 6 listopada, s. 2.
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Kiedy powracam do Warszawy, miasto kipi pod-
nieceniem. Rozstawione po ulicach głośniki huczą 
wiadomościami o Katyniu. Padają pierwsze nazwiska 
zidentyfikowanych ofiar. Równocześnie ze wstrząsa-
jącą wieścią burzy umysły otwarty, końcowy już atak 
niemiecki na ghetto. Wzdłuż murów jego i wewnątrz 
rozlega się systematyczna palba bitewna a wieczorami 
zaczyna przyświecać łuna stałych, nie kończących się 
pożarów. I chociaż ogół warszawski mało, aż nadto mało 
bierze udziału w tragedii dzielnicy żydowskiej, której 
rozmiaru wciąż jeszcze nie docenia, chociaż odruch 
współczucia dla losu Żydów, wyniszczanych ogniem 
i żelazem, ogarnia tylko niewielką garstkę ludzi po 
tej stronie muru, to jednak naoczność i jawność nie-
mieckiego okrucieństwa wywołuje nastroje, które stają 
w poprzek wiary, że i mord katyński nie jest ich dziełem. 
Huczność i hałas propagandy niemieckiej, jej cynizm 
w obliczu wypadków rozpoczętych w ghetcie potęguje 
opór i sprzyja kontrpropagandzie, rozpoczętej przez 
Moskwę wszystkimi dostępnymi jej środkami, których 
zasięg wnikał również głęboko w czynniki urabiające 
opinię podziemia.

Że osoba moja stanie się przy tym głównym przed-
miotem ataków, nie miałem żadnych złudzeń jeszcze 
przed wyjazdem. Łatwość, z jaką rzucano inwektywy, 
gorliwość, z jaką je podejmowano i podawano, wiązała 
się nieodłącznie z atmosferą spisku, którą oddychało 
miasto. Nie zawsze można było mieć o to pretensję skoro 
niepoczytalność inwektyw powodowało nieraz poczu-
cie głębokich doznanych krzywd i chęć szukania zemsty 
na pierwszym z brzega.

Kiedy więc po przyjeździe słyszę, że brałem udział 
w delegacji jako agent niemiecki, a za nagrodę otrzy-
małem butelkę wódki, nie zadaję sobie trudu, by temu 
przeciwdziałać. Kiedy spotyka mnie nikczemny chwyt 
z drugiej strony, t.j. gdy urażony na mnie «Nowy Ku-
rier Warszawski» umieszcza wstępny artykuł o Katyniu 
opatrzony inicjałami F. G., których nigdy przedtem nie 
było, nie pozostaje mi też nic innego niż wzruszenie 
ramionami.

Nagli mnie sama sprawa Katynia, która musi być 
pchnięta naprzód poza hasłem propagandy i intrygą 
sowiecką.

Rozmowa z Grundmannem, odbyta na drugi dzień 
po przyjeździe, upewnia mnie że Niemcy nie wiedzą, 
co zrobić z rozpoczętą sprawą, i liczą na jakiś samorzut-
ny odruch oburzenia polskiego społeczeństwa przeciw 

Rosji, który odciąży ich w krytycznym okresie wojny 
z Rosją, bez koncesji dla Polski. Reakcja społeczeństwa 
polskiego na wiadomości, przywiezione przez delega-
cję polską, bardzo Grundmanna interesuje. Powracam 
z naciskiem do wyrażonego przed wyjazdem przekona-
nia, że sprawę należy powierzyć P.C.K. gdyż Warszawa 
wcale nie jest skłonna uwierzyć w relacje takich czy 
innych delegacji i zaufa jedynie takiej właśnie insty-
tucji, bezstronnej i humanitarnej. Niewielka koncesja 
polityki niemieckiej, jaką będzie uznanie agend P.C.K. 
w szerszym niż dotychczas rozmiarze, będzie tylko ak-
tem politycznej rozwagi.

Grundmann waha się jeszcze, a kiedy mu mówię, iż 
raport tak czy owak napiszę i że nadam mu charakter 
listu otwartego, zapytuje czy w takim razie będzie mógł 
ten list otrzymać. Odpowiadam bez wahania, że tak. Nie 
mam nic do zatajenia z tego co widziałem w Katyniu.

Nazajutrz raport jest gotów. Trudno mi dziś, gdy piszę 
tę relację, odtworzyć dokładnie jego treść. Składał się na 
nią opis sposobu, w jaki została sformowana delegacja, 
opis stanu rzeczy zastanego na miejscu, oraz końcowy 
wniosek, aby P.C.K. zwrócił się do M C.K. z żądaniem 
wysłania na miejsce swych delegatów i przedstawie-
nia sprawy Katynia przed forum całego świata. Twier-
dzenia stanowczego, że sprawcami mordu są Rosjanie, 
w raporcie nie było. Był tylko zwrot stwierdzający, że 
w grobach katyńskich znaleźli się polscy oficerowie 
z Kozielska i Starobielska. (Z błędu doszukiwania się 
w Katyniu jeńców ze Starobielska miała mnie, jak zresz-
tą i innych, wyprowadzić dopiero działająca na miejscu 
grupa P.C.K.).

Nie trzeba tłumaczyć, że pobyt w Katyniu upewnił 
mnie, iż sprawcami mordu są bolszewicy. Krótkość po-
bytu na miejscu oraz przypuszczenie, że zbrodnia mo-
gła być dokonana z wiedzą Niemców, powstrzymywały 
mnie od rzucenia na szalę swego przekonania.

Pierwszym człowiekiem który zapoznał się z rapor-
tem, był Julian Piasecki. Przybiegł do mnie wzburzony 
i zaniepokojony nagonką wszczętą na mnie przez radio 
moskiewskie i część podziemnej prasy, zbliżonej do 
komunistów. Proponował ochronę zbrojną. Nie podzie-
lałem jego trwogi. Zamach na mnie mógłby wywołać 
odwrotnie wrażenie, niżby leżało w intencjach spraw-
ców. Mówiąc językiem politycznego realizmu, «nie 
kalkulował się». Pewniejsza była oszczercza nagon-
ka. Na tę zaś nie miałem lepszej odpowiedzi niż list 
otwarty.
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Piasecki («Bogusław» w terminologii podziemnej) 
przyznał mi rację, raport przeczytał i podtrzymał mnie 
w wierze w jego celowość. Brzmienie zaaprobował 
całkowicie.

Udałem się teraz sam do prezydium P.C.K. gdzie wrę-
czyłem swój raport. Nie wiem, czy zebrani tam pano-
wie mieli jakieś dokładniejsze sprawozdanie o tym, co 
zaszło, od któregoś z lekarzy, czy też poprzestawali na 
relacjach radia i prasowych. List mój musiał ich jednak 
zaskoczyć, gdyż propaganda niemiecka nie wspominała 
o nim nic. ja zaś nie zwierzyłem się z mego zamiaru 
towarzyszom delegacji. Konsternacja wywołana zarów-
no listem jak i moim desperackim wybuchem gniewu 
i żalu, gdy opisując pobojowisko katyńske, patrzałem 
w ich niepewne twarze, świadczyła, że wyłom, który 
pragnąłem zrobić listem, jest otwarty.

Nieufność i zatrwożenie budzę ponownie prośbą, aby 
P.C.K. odesłał oficjalnie kopię listu do urzędu propagan-
dy, nadmieniając iż czyni to na moją prośbę, jeśli sam nie 
chce się narazić na zarzut współdziałania z Niemcami.

— Dlaczegóż pan tego nie uczyni sam? — pyta mnie 
prezes P.C.K.

Dlatego, że chcę w tej sprawie działać publicznie 
a w postępowaniu swym nie mam nic do zatajenia.

Wszystkiego, o co mi chodziło, nie dopowiedziałem. 
Zapoznawszy się z lękiem, jaki budziła sprawa Katynia, 
obawiałem się, że cień jego padnie i na P.C.K. List mój, 
oficjalnie stwierdzony, przestawał być przygodną opinią 
i zmuszał do odpowiedzi. Zmuszał do powzięcia decyzji 
i przez Niemców.

Wracam do domu z poczuciem, że rola moja jest speł-
niona. Rozdaję jeszcze odpisy raportu zaufanym mi lu-
dziom i jeden z nich przesyłam przez użytego uprzednio 
łącznika do A. K. Przeżywam chwilę zadośćuczynienia, 
gdy otrzymuję tą samą drogą podziękowanie za zajęte 
w tej sprawie stanowisko i oświadczenie, żem «dobrze 
zasłużył się polskiej sprawie». Nie przeszkodziło to, iż 
w «Biuletynie Informacyjnym», jednym z najbliższych, 
ukazało się mętne ostrzeżenie pod moim adresem. Ktoś 
uważał widocznie za stosowne na własną rękę podstawić 
mi nogę.

Najbliższe dni przynoszą mi tryumf. Niemcy przeła-
mują swe «polityczne zastrzeżenia» wobec P.C.K. i odda-
ją mu pod swobodny zarząd ekshumację zwłok w Katy-
niu. P.C.K. zlecenie przyjmuje. Prasa donosi wreszcie, iż 
gen. Sikorski zwraca się do prezydium M.C.K. w Gene-
wie z żądaniem wysłania na miejsce delegacji.

Teraz nikt już nie wątpi o doniosłości sprawy Katy-
nia, choć poglądy na nią są wciąż różnorodne. Jak już 
wspominałem, okoliczności, towarzyszące exodusowi 
Polaków z Rosji, były w Polsce nie znane, lub, co go-
rzej, zafałszowane. Kiedy więc rząd sowiecki zerwał 
stosunki z Polskę, zapanowało zdumienie.

Nie bak było głosów, komentujących krok Sikorskie-
go jako niepotrzebną i nieprzemyślaną prowokację Rosji, 

spowodowaną pomyłką w przypuszczeniu, że oficerów 
polskich wymordowali bolszewicy a nie Niemcy. Od-
mowa prezydium M.C.K. wysłania komisji międzyna-
rodowej do Katynia powiększyła tylko zamęt. Jakżeż 
to... rozumowano... instytucja, tak świetna i znakomicie 
poinformowana przez swe rozgałęzienia, mogła była 
uchylić się od zajęcia się Katyniem, gdyby nie jakieś 
nie znane nam okoliczności, dyskwalifikujące polskie 
wstawiennictwo? Stara, nieugięta wiara Polaków w ro-
zum i cnotę Zachodu i w słuszność jego postanowień 
popełniła pomyłkę jeszcze raz. Rozciągłości tego zda-
rzenia nie rozumieliśmy również i my, których prze-
rażał entuzjazm Polaków, idealistyczny i samobójczy. 
Bo przecież nikt jeszcze wówczas nie przewidywał, że 
zerwanie przez Rosję stosunków z Polską z przyczyny 
tak ponurej, jak sprawa katyńska, jest tylko pierwszym 
krokiem na drodze likwidacji sprawy polskiego państwa 
przez wszystkich jego sprzymierzeńców, a odżegnanie 
się od dochodzeń, czym był Katyń, stanie się świadec-
twem nędzy moralnej całego świata. Zaiste! Jeżeli słusz-
nie powiedział dr Seyfryd, że polegli w Katyniu Polacy 
zginęli, aby Polska istniała, to nikt z nas nie rozumiał 
wówczas tragicznego znaczenia tych słów. Polska bo-
wiem, związana z tymi prochami, miała istnieć już tylko 
jako widmo, spędzające z oczu Zachodu sen bezpieczny.

Tymczasem w Warszawie przysłoniły sprawę Katy-
nia fata okupacji. Ghetto gorzało pożarami i rozpadało 
się w gruzy. Wzdłuż murów jego stanęły oddziały litew-
skie i łotewskie. Jeżdżąc na Żoliborz, patrzałem nieraz 
na tych osobliwych «wolontariuszy», którzy zdumieni 
i ogłupiali, patrzyli na szczerby w kamienicach żydow-
skich, skąd odpowiadał słaby ogień ostatnich obroń-
ców tratowanej dzielnicy. Pamiętam również i bałagan 
z huśtawkami, z tej strony murów, w bezpośrednim nie-
mal sąsiedztwie ghetta, wciąż pełny żądnego zabawy 
motłochu. Było raz tak, że na poderwanym balkoniku 
którejś z kamienic ghetta pojawili się walczący Żydzi 
i wołali ostrzegawczo do bawiących się ludzi, aby się 
usunęli, gdyż będą strzelali do Niemców. Mały ten, ale 
jakże wymowny epizod utkwił mi na zawsze w pamięci.

A w polskiej Warszawie szedł dalej coraz silniejszym 
obrotem młyn podziemnej walki, tej heroicznej i szalo-
nej, i tej zimnej i wykalkulowanej.

Gdzieś, koło jesieni, otrzymaliśmy wezwanie do 
urzędu propagandy. Sądziłem, że będzie to w związku 
ze sprawą katyńską, gdyż stawili się tam przedstawi-
ciele tych samych instytucji, co w początku kwietnia. 
Przyjął nas Monzes. O Katyniu nie wspomniał jednak 
ani słowem. Wzburzony i podniecony, oświadczył, że 
stan rzeczy w Warszawie staje się nie do zniesienia. 
W ostatnich kilku dniach zabito stu kilkudziesięciu 
Niemców. Zamachy mają charakter prowokacyjny. Na 
Starym Mieście zastrzelono żołnierza, który ustawił 
tam sztalugi malarskie i malował stare kamienice, na 
Powiślu raniono śmiertelnie kilku ludzi przypadkowych, 
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wychodzących z klubu. Organy policyjne nie są w stanie 
«normalnymi» środkami zapewnić spokoju i jeśli nie 
nastąpi otrzeźwienie, będą użyte nadzwyczajne środki.

Odpowiedziano, ze zabójstwa przygodnych przy-
byszów niemieckich, żołnierzy czy cywilnych, nie są 
dziełem polskich organizacji, które niejednokrotnie 
przestrzegały przed takimi odruchami społeczeństwo. 
Jeżeli stan rzeczy, wytworzony w Warszawie, wymy-
ka się z pod kontroli, trudno obciążyć za to odpowie-
dzialnością kierownicze czynniki polskie, pozbawione 
wszelkiej egzekutywy.

Rozmowa nie dała wyniku, gdyż dać nie mogła. Czy 
Monzes nie wiedział, jak beznadziejną sprawę podej-
muje, szukając oddźwięku dla siebie u polskiej opinii, 
deptanej przez długie lata okupacji?

W październiku dokonano pierwszej egzekucji pu-
blicznej na ul. Piusa. Różowe plakaty, rozlepione po 
mieście, zapowiadały następną. Warszawa w odpowie-
dzi uniosła się bardziej jeszcze w swym straceńczym 
heroiźmie. Skazańcy ginęli jak święci, pod murami stra-
ceń zapalano światła i składano kwiaty biało - czerwone.

Wiadomość o rozpoczętej ofensywie rosyjskiej naka-
zywała pośpiech akcji. Zbliżał się rok 1944 i katastrofa 
powstania Warszawy.

*) por. «Warszawa 1943 i pierwsze wieści» w nr. 186 i «Wizja 
lokalna» w nr. 188 «Wiadomości».

Ferdynand Goetel.

„Wiadomości” 1949, nr 47 z 20 listopada, s. 2.

Termin, którego użyłem w tytule, nie jest moim wyna-
lazkiem. To Mickiewicz takim określił mianem szcze-
gólny dział prozy polskiej, mówiąc o gen. Józefie Kop-
ciu w dwóch kolejnych wykładach z katedry College de 
France, 6 i 10 maja 1842: «Obok literatury emigracyjnej 
stawimy jako odpowiednik inną literaturę polską, któ-
rej nadamy miano zsyłkowej». Termin ten powtarza się 
jeszcze kilka razy. Jakież to dziwne: oprócz literatury 
normalnej, krajowej, mamy anormalną (a może właśnie 
normalną?), emigracyjną i zsyłkową.

Sybir stanowił dla publiczności np. francuskiej no-
wość, choć istniały rozmaite opisy podróży i dzieła 
naukowe. Gdy Gaszyński przełożył «Anhellego» na 
francuskie, Słowacki w liście z 22 maja 1839 prosi go 
o dodanie komentarzy: «Co do nocy Sybirskich... trzeba 
zajrzeć do jakiego dzieła Astronomicznego... do podróży 
Pallasa... Nareszcie z przeszłego numeru Revue des deux 
mondes z artykułu pana Marmier o Finlandii, można 
coś napisać wyjętego o tej górze skąd o północy widać 
słońce w dzień letni... Wreszcie Francuzi wiedzą bardzo 
dobrze o nocach sybirskich....». Ach, Polacy wiedzą le-
piej. I w ostatnich latach bardzo często oglądali słońce 
o północy.

Mickiewicz wyszedł z założenia, że jego słuchacze 
nic nie wiedzą o Sybirze. Jaka szkoda, że oba wspo-
mniane wykłady pochodzą ze schyłkowego okresu 
profesury Mickiewicza. Już są mętne, pełne czadu to-
wiańszczyzny, już nieznośne dla nas i drażniące. Wy-
starczy zacytować kilka słów: «Wygnanie sybirskie jest 
tylko dalszym ciągiem tej samej metody, obranej przez 
Opatrzność dla poprawy polskiego szczepu Słowian».

Mickiewicz myli się twierdząc, że dopiero po upadku 
powstania Kościuszki pierwszy raz w Polsce «usłyszano 
nazwę Sybiru». Przeciwnie, Sybir, a raczej «Sybior» 
poznali Polacy znacznie wcześniej, bo już z końcem 
XVI w. za czasów Batorego, i tym dalekim «Sybiorem, 
bogatym w sobie», nie rozstawali się. Potocki w «Wojnie 
chocimskiej» pisze:

Minąwszy Moskwę, poszli w głąb, tamten świat 
porąc: 

Już im białe jezioro wtyle i Sybiory…
Zresztą, znany Mickiewiczowi Kopeć wspomina o sy-

birakach — konfederatach barskich. Idzie mi jednak nie 
o tę nieścisłość, rzecz bowiem ważniejsza, że wczesna 
polska literatura zsyłkowa zgodna jest z dzisiejszą, je-
śli idzie o przedstawienie metod śledztwa, warunków 
transportu, barbarzyństwa i głupoty Rosjan, choć, oczy-
wiście, między dniem obecnym a przełomem XVIII 
i XIX w. jest przepaść niezgłębiona. Rosjanie byli do-
piero na dorobku, lecz już wtedy zaczęły udoskonalać 
się metody śledztwa. Gen. Kopcia wieziono do Smo-
leńska przez sześć dni jak gdyby w kufrze zamkniętym. 
«Wysadzony w nocy przy jakimś […] i starym murze 
usłyszałem szczęk broni, postrzegłem tłumy żołnierzy 
i byłem prowadzony drugim a wąskim korytarzem i osa-
dzony w jednej wąskiej framudze przy straży kilku żoł-
nierzy i przy świetle lampy czarnej. Były tam dwa okna 
z kratami żelaznymi, przebijane czarnymi deskami, aby 
nigdzie dzienne światło wchodzić nie mogło. Trzeba 
było zgadywać noc lub dzień; warta ani słowa nigdy do 
mnie mówić nie chciała... Kiedy się wszystko uciszyło, 
sypiać nie mogłem: słyszeć mi się zdawało poza inny-
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mi murami obok mnie jakieś różne bicia, katowania 
i szczęk kajdan, co bardziej mnie jeszcze wybijało ze 
snu; tysiąc imaginacyj roiło mi się, abym ja na tę kolej 
nie przyszedł»... (Pomyślmy, że metody śledcze były 
dopiero w powijakach!).

Ale Sybir w tej stosunkowo wczesnej literaturze zsył-
kowej ma pewien urok, jest piękny, tym samym pięknem, 
które porywa Krasińskiego w «Anhellim»: «Zaprawdę 
trzeba potęgi uroczej, jenialnej, nadzwyczajnej, by Sy-
biru otchłań tak wystroić w alabastry śniegu i sine oczy 
gwiazd». Krasiński marzy o Sybirze, czytając «Anhelle-
go»: «wzdychałem — tęskno mi było, żal się mnie Boże, 
do Sybiru!». Słowacki i Krasiński nie byli na Sybirze, 
Kopeć był a w swych wspomnieniach zdobywa się na 
obrazy pełne niezwykłego piękna. Józef Kobyłecki, 
po upadku powstania listopadowego, zwiedził Sybir 
w warunkach raczej pomyślnych, dotarł zaś daleko, bo 
aż do ujścia Kołymy, był więc tam, gdzie Anatol Kra-
kowiecki zbierał materiały do «Książki o Kołymie»1), 
czyli o «białym krematorium» Krakowiecki skręcany 
głodem, patrząc na słońce o północy, zazdrości świniom, 
że mają co jeść.

«Sama obecność kilkunastu świń, może jedynych na 
obszarze 10.000 km2, w tak bliskim sąsiedztwie, dopro-
wadza ludzi do podniecenia. Kilka razy w ciągu dnia po 
baraku chodzi, mówiony z ust do ust, biuletyn:

— Dzisiaj świnie dostały na śniadanie...
«I przeżuwane są dokładne wiadomości, jaką to świ-

nie miały strawę, jak ją gotowano, jak ją mieszano […]. 
Ludzie zazdroszczą świniom — zazdrością ostrą, jado-
witą, nienawistną [...]. Pomocnik za drzewo noszone, aby 
świnie miały co jeść, za lód dźwigany w wielkich bry-
łach, aby świnie miały co pić (oraz kąpać się) — otrzy-
muje trochę tej świńskiej strawy i czuje się odznaczony 
przez los!». Krakowiecki, poeta i dziennikarz, niewiele 
ma czasu i zdrowia na oglądanie piękna podbieguno-
wej natury. Przeciwnie, Kobyłecki, naśladując zresztą 
literata rosyjskiego, Iwana Kałasznikowa, daje opisy 
wręcz przepyszne: «Noc w porze zimowej, jak dzień 
w porze letniej, trwa tu prawie ciągle; noc ta jest długą, 
smętną, ale okazałą, niekiedy czarującą, gdy ją oświeci 
zorza północna; granatowe niebo iskrzy się miliona-
mi gwiazd, ale one nie ogrzewają ani oświecają, lecz 
podobne do błyszczących duchów, spoglądają z nieba 
z wyrazem żalu i politowania na tę smutną ziemię […]. 
Z wierzchołka wznoszącej się skały, blisko ujścia Koły-
my, widać przedmioty, chociaż dzikie i niezupełnie wy-
raźne, lecz okazałe; od południa i zachodu rozciąga się 
okryta śniegiem tundra, nie zmierzona okiem; od strony 
północnej i wschodniej morze, spokojne, nieporuszone 
jak wieczność, okryte kryształowymi, czarodziejskimi 
górami, gorejącymi różnokolorowym światłem przy od-
biciu się o nie zorzy [...] złoty brzeg słońca pokazuje się 
spoza widnokręgu, jaśniejące ponad miarę promienie 
jego w mgnieniu oka rozsypują się na miliony brylan-

towych iskier szronem obciążonej atmosfery i błyszczą 
w postaci iskrzących się gwiazd po zwierciadlanych 
powierzchniach gór lodowatych [.. ]. Niedługo przecież 
trwa pociecha tutejszego mieszkańca; słońce albowiem, 
zaledwie oddzieliło się od widnokręgu i cokolwiek się 
wzniosło, już znowu zachodzić zaczyna i wkrótce się 
chowa, tworząc w przeciągu jednej godziny poranek 
i wieczór»...

Lecz i Krakowiecki, oglądając te cuda w sto dzie-
sięć lat po Kobyłeckim, pozwala sobie niekiedy na opis 
nie tylko ran, wszy, głodu, lecz także maluje piękno 
surowej, dzikiej przyrody, na której tle kwiat jest zja-
wiskiem niezwykłym, wręcz zdumiewającym. Książka 
Krakowieckiego jest także niezwykła i zdumiewająca. 
Polskiej literaturze zsyłkowej przybyła pozycja warto-
ściowa, którą powinniśmy podzielić się z cywilizowa-
nym Zachodem*).

Zaletą wspomnień Krakowieckiego jest to, że można 
je czytać, że nawet, gdy się raz zacznie, oderwać się nie 
można, choć przecie jesteśmy na wskroś zblazowani 
albo znużeni tą strugą okropności, która sączy się przez 
karty wszystkich analogicznych reportaży. To książka 
niezmiernie, głęboko ludzka, choć mówi o rzeczach 
nieludzkich. Książka piękna swoistym pięknem, choć 
opisuje rzecz nieprawdopodobnie brzydką. Książka 
mądra, choć jej tematem jest bezbrzeżna głupota. Kra-
kowiecki ma szczególną technikę, pisząc bowiem swoje 
wspomnienia in continuo, z zachowaniem chronologii 
zdarzeń, co kilka kartek przerywa tok opowiadania i in-
nym drukiem, kursywą, rzuca jakąś oderwaną pozornie 
refleksję, która budzi nas z ciężkiego snu. Refleksja ta 
działa ożywczo. Dam konkretny przykład. Krakowiec-
ki pracował w Kołymie, na terenie kopalń złota. Gdy 
znalazł się później w Bagdadzie, ujrzawszy złote wieże 
meczetów, uległ nagłemu wtrząsowi i rzekł, że jeśli kie-
dyś, kiedyś zacznie życie normalne, w jego domu nie 
będzie żadnego przedmiotu ze złota.

Książka pełna człowieka i zarazem pełna Boga, choć 
o Bogu autor mówi rzadko. Zdumieniem ogarnia nas 
fakt, że autor pozostał człowiekiem, że nie stracił żadnej 
z dobrych cech ludzkich, że je wzbogacił, że np. nić 
przyjaźni, ta nić ze złota, ale ze złota nie kołymskiego, 
więc nie przeklęta, snuje się przez pamiętniki jak pro-
mień światła. Zdumienie ogarnia nas na myśl, że nie 
popełnił samobójstwa. Oto kiedyś znalazł skarb, mia-
nowicie kawałek sznura. Schował ten sznur pod kamień 
nad brzegiem rzeki, lecz po namyśle wrzucił go w wodę, 
w tę wodę, do której wypluje kiedyś hurtem cztery zęby. 
Pokona awitaminozę, chorobę jedną, drugą i dziesiątą, 
odmrożenie ręki (amputacja kończyn palców), pokona 
głód, mróz, poniżenie i nawet, nawet rzecz najstraszniej-
szą, bo tęsknotę (świadomość: 16.000 km od Krakowa!), 
pokona wszystko i będzie żył.

Warunki tego życia są po prostu niezrozumiałe dla 
nas wszystkich, którzy znosimy źle jakieś małe prywa-
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cje, nie warte uwagi. On żyje w tajdze, z której nie ma 
wyjścia. Śmiałek, który uciekł, zostaje zabity przez tę 
tajgę, albo przez Jakutów, którzy, by uzyskać nagrodę 
w postaci wódki i herbaty, muszą okazać władzom lice 
czynu, więc uciętą głowę. Dawniej wystarczało tylko 
prawe ucho. Trafiają się wypadki ludożerstwa, a jakiś 
duchowny rozgrzesza przy spowiedzi matkę, która zja-
dła własne dziecko. Tłem ogólnym są wszy, choroby, 
mróz i głód, i głód, i głód.

Nagle epizod przepiękny. Oto jakiś kolejarz polski 
spod Delatyna budował sobie w Polsce dom. Budował 
własnymi rękami, nie śpiąc, nie jedząc. Dwie izby, kuch-
nia sień i ganek. Miał żonę i dwie córki. Zabrali go 
Rosjanie. Wszystko zostało tam, pod Delatynem. Ach, 
już drzewa zaczęły dawać owoce! Izydor Winiak spod 
Delatyna jest w tajdze. Ucieka. Dwu towarzyszom nie-
doli zostawia kożuch, żeby im było cieplej spać. Gdy 
ci dwaj zostali rozdzieleni, rozdzielili kożuch po poło-
wie. Krakowiecki pewnego dnia poczuł coś twardego 
w swojej połowie kożucha. Był to brązowy krzyż za-
sługi, który Winiak ocalił przy wszystkich rewizjach. 
Złodzieje ukradli najpierw jedną, potem drugą połowę 
kożucha. «Natomiast brązowy krzyż zasługi jest zako-
pany na siódmym prorabstwie 20 km, od Kadak-Cza-
cu […]. Nigdy nie mieliśmy o nim usłyszeć, zamknęła 
się nad nim tajga jak grób. Na zawsze opuścił Izydor 
Winiak swoje żerenie, które budował pracowiciej niż 
bóbr. Domu swego nie mógł przecież zabrać ze sobą, 
jak zabrał krzyż zasługi».

«Amnestia» przyszła do Kołymy strasznie późno. 
Autor, którego władze pytają często: «Jeszcze nie zde-
chłeś, stary Polaku?», czeka na tę amnestię i do samego 
końca nie wierzy w jej przyjście. Władza trzyma go 
w niepewności, chcąc do ostatniej kropli wydusić zeń 
nadzieję i zabić ją. Gdy przyjdzie wolność, Krakowiecki 
znajdzie się bezradny, głodny, opuszczony, pod gołym 
niebem, nie wiedząc, dokąd skierować swe kroki, i usły-
szy słowa: «Teraz już możesz zdechnąć, nie odpowia-
dam za ciebie».

Gdy Kopeć dowiedział się, że jest wolny, stracił przy-
tomność. «Po niejakim czasie ocuciłem się i przysze-
dłem do zmysłów. Proszę u komendanta, aby mi dozwo-
lono pójść na brzeg Oceanu, dokąd często chodziłem: 
odpowiada mi, że już straży niema, chyba każę iść za 
sobą: to już wierzyć zacząłem, że jestem wolny. Udałem 
się nad brzeg Oceanu z dawną moją strażą, gdzie mi się 
wszystko opacznie wydawało.

«Przed każdą burzą tysiączne pokazują się stworze-
nia i wszystko to z bałwanami posuwa się ku brzegom, 
a mnie się zdawały w oczach różne procesje nasze, za-
kony, idące z krzyżami, niby mnie spotykając; szedłem 
naprzeciwko nich do morza, ale mnie wstrzymano, gdyż 
byłem pomięszany»... Autor książki o Kołymie, Krako-
wiecki, stawszy się człowiekiem wolnym, czyli bezdom-
nym, myśli o Krakowie, od którego dzieli go 16.000 km. 

«Zapada noc, i na czarnych jej podmuchach osiada biały 
mróz. Rękawiczki ukradziono mi nad ranem i w ten 
wieczór, już wolnym będąc człowiekiem, odmroziłem 
palec wskazujący u prawej, pechowej ręki»...

Książka Weroniki Hort «Tułacze dzieci»2) należy tak-
że do literatury zsyłkowej, lecz jest to «fiction» w prze-
ciwieństwie np. do wydanego przed czterema laty repor-
tażu Ireny Wasilewskiej p.t. «Za winy niepopełnione». 
Nb. angielskie wydanie tej książki Wasilewskiej «Suffer 
Little Children» ukazało się bez przerażających fotogra-
fii, które z polskiego oryginału czynią dokument nie-
zwykły, pokazując żywe trupy dzieci polskich w Rosji. 
Nasza literatura zsyłkowa wzbogaciła się o pewien dział, 
którego nie mógł jeszcze uwzględnić Mickiewicz, jest to 
bowiem dział, poświęcony dzieciom. Książka Ireny Wa-
silewskiej ma olbrzymią wartość historyczną, książka p. 
Weroniki Hort (używam dodatku «pani», wzorując się 
na Brücknerze, który w ostatnim tomie dziejów kultury 
polskiej, nigdy nieomieszka dodać słowa «pani» przed 
nazwiskiem np. Klementyny z Tańskich Hofmanowej), 
— otóż książka p. Hort należy raczej do beletrystyki. 
Jedno z opowiadań, składających się na ten tom, znane 
jest czytelnikom «Wiadomości» (nr 120). To nowela 
«Kaziunia», której bohaterką jest małe, ledwo od ziemi 
odrosłe bobo, właściwie nie dziecko, ale zwierzątko, 
pełne niepokoju, uważające świat za jedną olbrzymią 
klatkę, z której trzeba uciekać, wszystko jedno dokąd. 
To bambino, ta piccina (same wypływają mi pod klawisz 
pieszczotliwe słowa włoskie) ma zapas doświadczenia 
stuletniej osoby. Jeśli dzisiaj p. David Rousset organizu-
je coś w rodzaju śledztwa w sprawie łagrów sowieckich, 
powinien sprawy dziecięce powierzyć Polakom, którzy 
by uwzględnili m.in. fotografie, zawarte we wspomnia-
nej książce p. Ireny Wasilewskiej.

Lecz nawet z tych książek okrutnych bije pewien 
optymizm. U p. Hort mały sześcioletni Józek Czyn-
czyk jest ojcem, matką, niańką, nauczycielem, głównie 
intendentem całej rodziny, składającej się z czworga 
rodzeństwa. Jakże ten chłopak umie spod ziemi wydo-
być chleb, jaki jest zaradny, jaki mądry, praktyczny i jak 
przerażająco dojrzały w ocenie zjawisk i ludzi. Mały, 
sześcioletni tyran choruje jakby na przerost serca, jest 
bowiem wcieleniem dobroci.

Czerwony Krzyż wygnano z Polski, a członek Kon-
gresu, Ray J. Madden, 29 września 1949, powołując 
się na akcję rządu polskiego z lata 1943, domaga się 
od rządu Stanów Zjednoczonych, by Międzynarodowy 
Czerwony Krzyż teraz, właśnie teraz, rozpoczął dokład-
ne, bezstronne śledztwo w sprawie wymordowanych 
piętnastu tysięcy Polaków, więzionych w Kozielsku, Sta-
robielsku i Ostaszkowie. Sprawa ta nie da się stłumić 
i wdeptać w piasek lasu Katynia. Członek Kongresu, 
Madden, wyprzedził akcję b. ambasadora p. Arthura 
Bliss Lane, który «widział Polskę zdradzoną». Mniemać 
można, że akcja ta narasta i że kiedyś, kiedyś zapadnie 
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wyrok. Książka p.t. «Zbrodnia katyńska w świetle doku-
mentów» wyszła rok temu. Jej francuska wersja, podob-
nie jak angielskie wydanie książki p. Ireny Wasilewskiej, 
ukazało się bez ilustracji. Rozumiemy wydawcę. Ktoś; 
kto zobaczy zdjęcia, przedstawiające prawdę grobów 
Katynia, może zachorować na bezsenność. Świat jesz-
cze śpi i chce spać snem niesprawiedliwego.

Literaturę zsyłkową znakomicie uzupełnia sucha, 
szczegółowa statystyka, zawarta w wydanej świeżo «Li-
ście katyńskiej»3), która, nie ograniczając się do same-
go Katynia, obejmuje w alfabetycznych zestawieniach 
straszliwą tajemnicę piętnastu tysięcy «zaginionych» 
w Rosji Polaków. Ukazanie się tej niezmiernie poży-
tecznej książki zbiegło się w czasie z procesem von 
Mansteina. Von Manstein został ukarany za te zbrod-
nie, których Wielka Brytania nie chce widzieć, jeśli ich 
sprawcami są Rosjanie a ofiarami Polacy. Temida bry-
tyjska jest ślepa tylko na jedno oko. Proces hamburski 
stanowi ciąg dalszy komedii norymberberskiej. Kara 
— i stokroć słusznie — spada na zbrodniarza niemiec-
kiego, zbrodniarz rosyjski tryumfuje.

(W nawiasie muszę dodać, że od wdowy po jednym 
z «zaginionych» oficerów polskich (nazwisko jego figu-
ruje w «Liście katyńskiej» na str. 234) otrzymałem list, 
w którym skarży się, że wbrew długim a rozpoczętym 
w przepisowym terminie staraniom, nie otrzymała żad-
nego zaopatrzenia po mężu. Załączniki, które uzupeł-
niają list, mogą wskazywać na niedbalstwo i karygodną 
obojętność, jaką okazali zatrudnieni w bezpiecznym 
Londynie koledzy zabitego. Jeśliby tak było w istocie, 
ten list stanowiłby swoisty a tragiczny dodatek do pol-
skiej literatury zsyłkowej).

Gdy mieliśmy pieniądze, wiele, bardzo wiele pienię-
dzy, ukazywały się przeróżne broszurki, świstki propagan-
dowe, makulatura, natomiast nie ukazywały się książ-
ki, które mogłyby informować Zachód o losie Polaków 
w Rosji. Mówiono wtedy, że pora jest niestosowna, że 
nie należy drażnić Rosjan i Anglików, że lepiej zbierać 
materiały i czekać na odpowiednią chwilę. Czekaliśmy 
tedy bardzo długo, a gdy chwila stosowna przyszła, za-
brakło środków.

Roman Umiastowski własnym sumptem i wysiłkiem 
zestawił na z górą pięciuset stronach rozwój stosunków 
polsko-sowiecko-brytyjskich w latach 1941-19454). Książ-
ka ta, pracowita i samodzielna, ma za sobą już z górą 
trzy lata, stanowiąc pierwszą, samodzielną próbę ujęcia 
zagadnienia w ramy studium historycznego, które autor 
zakończył zgrzytliwym akordem, cytując słowa, wypo-
wiedziane przez Roosevelta w Kongresie 6 stycznia 1942: 
«Nigdy nie było — nigdy nie da się osiągnąć — szczęśli-
wego kompromisu między Dobrem a Złem. Tylko całko-
wite zwycięstwo może stanowić nagrodę dla wojowników 
tolerancji, wolności i wiary». Trzeba by te słowa wyryć 
na przedwcześnie postawionym pomniku Roosevelta, 
wątpliwie zdobiącym londyński Grosvenor Square.

Książka Umiastowskiego pośrednio tylko należy do 
literatury zsyłkowej, którą wzbogacił syn autora, Jan 
(poległ pod Monte Cassino) pamiętnikiem p.t. «Przez 
kraj niewoli». Roman Umiastowski, mówi o zesłanych 
i zaginionych, traktując sprawę na tle jak najszerszym. 
Sygnowana przez Bronisława Kuśnierza, książka «Sta-
lin and the Poles»5) jest zapewne pracą zbiorową. Z jej 
trzystu stron połowę poświęcono sprawie zaginionych. 
Jest to doskonale, nie tylko przez historyków ale i przez 
prawników, zebrany, obfity materiał, który kiedyś odda 
wielkie usługi zarówno prokuratorowi jak temu, kto 
weźmie na swe barki trud, by kontynuować wydane przed 
tą wojną dzieło Michała Janika o Polakach na Sybirze. 
Będzie miał ułatwione zadanie w pracy, która obejmie 
wiele, wiele tomów, składających się na polską ency-
klopedię Sybiru.

Kończąc ten pobieżny przegląd, myślę o Krakowiec-
kim i o Kopciu, o tej chwili, gdy dla obu wybiła godzina 
wolności. Kopeć jest już pewien, że wróci do Polski, 
ujrzał bowiem statek, który ma go zawieść w wolność. 
I nagle dowiaduje się, że «ten okręt, co tu zaszedł dla 
wody i drew, przyniósł wprawdzie rozkaz uwolnienia, 
lecz jutro wychodzi na wyspy oceanu i dopiero z po-
wrotem za lat dwa lub trzy, jeśli nie będzie prędszej okazji, 
zabierze mnie ze sobą»...

Zygrmunt Nowakowski.

*) Fragmenty książki Krakowieckiego będzie drukował paryski 
«Figaro» (przyp. red.).

1) Anatol Krakowiecki. Książka o Kołymie. Londyn, «Veritas», 
1950; str. 4nl. i 255 i 1nl.

2) Weronika Hort. Tułacze dzieci. Bejrut, Instytut Literacki, 
1948; str. 8nl. i 296 i 4nl.

3) Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk - Ostaszków - 
Starobielsk zaginieni w Rosji sowieckiej. Opracował Adam 
Moszyński. Londyn, «Gryf» 1949; str. 317 i 3nl.

4) Poland, Russia and Great Britain 1941- 1945. A study of 
Evidence by R. Umiastowski. Londyn, Hollis & Carter, 1946; str. 
544 i tabl. 1.

5) Stalin and the Poles. An Indictment of the Soviet Leaders. 
Presented by Dr. Bronisław Kuśnierz, Minister of Justice in 
Government of General Bor-Komorowski with a Foreword by His 
Excellency August Zaleski. Londyn, Hollis & Carter, 1949; str. XX 
i 317 i 1nl.
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Pamiętam dobrze opór wśród t.zw. miarodajnych czyn-
ników w Warszawie, jaki musiałem pokonywać w r. 
1943, wyjeżdżając do Katynia. Po powrocie stoczyłem 
całą walkę, by sprawę narzucić polskiemu Czerwonemu 
Krzyżowi. W pierwszych dniach nie chciano jeszcze 
uwierzyć, iż zbrodnia jest dziełem bolszewików. Póź-
niej, gdy wymowa zdarzenia stawała się coraz bardziej 
wyraźną, zrozumiano wreszcie całą grozę zbrodni i jej 
znaczenie polityczne. Wstrząs moralny nie był zapewne 
tak silny jak by się tego można było spodziewać. Lata 
okupacji oswoiły już ludzi ze zbrodnią. Szaleństwo 
niemieckie przyczyniło się do tego, że Katyń oszoło-
mił tylko na krótko opinię polskiego społeczeństwa. 
W chwili bowiem, gdy prasa i megafony niemieckie 
głosiły patetycznie szczegóły o Katyniu i piętnowały 
Rosjan, pierścień gestapowców otoczył ghetto warszaw-
skie, dokonywając gigantycznej zbrodni wyniszczenia 
zamkniętych w nim żydów. Przeciętny warszawiak, 
mając na oczach dowód tego, co popełnić są w stanie 
Niemcy, położył i Katyń na ich karb. Ludzie przenikliw-
si zdawali sobie jednak sprawę, że wymordowanie jeń-
ców polskich w Katyniu jest dziełem Rosjan. Wszakże 
był to okres, w którym działała już instrukcja „Burza”. 
Przyśpieszyć klęskę Niemiec, przyczynić się do niej, 
zaważyć w chwili zwycięstwa — oto były cele zbyt 
ważne, by występować z oskarżeniem przeciw jednemu 
z antyniemieckich sprzymierzeńców.

— Ja pana rozumiem — rzekł mi pewien konspiracyj-
ny polityk. — Sprawa jest ważna i nawet ma znaczenie 
historyczne, ale taktyka nie pozwala jej podejmować 
dziś.

Taktyka... Myślałem nieraz o niej. Pojęcie to ma z pew-
nością wielkie znaczenie w działaniu politycznym. Cóż 
jednak stanie się gdy zastosujemy taktykę w sprawach 
moralnych? Czy można usprawiedliwić wytyczenie ja-
kiegoś 38-go równoleżnika na mapie sumienia i osądzić, 
że jest to strefa nieprzekraczalna? A jednak linię taką 
wytyczono. Próba przełamania jej przez Sikorskiego 
skończyła się gorzką nauczką dla nietaktycznych Pola-
ków. Rosja zerwała stosunki dyplomatyczne z Polską, 
Zachód przyjął ten fakt do wiadomości, wszystko razem 
było wstępem do opuszczenia sprawy polskiej przez Za-
chód. Zmieciony z powierzchni ziemi Katyń nie przestał 
jednak istnieć jako zagadnienie moralne, dziś najcięższe 
i wciąż domagające się rozwiązania.

Taktyka spowodowała znane już umycie rąk przez 
trybunat norymberski. Taktyka zmusiła i Polaków, że 

na procesie norymberskim przedstawili jedynie bezi-
mienną i słabo opracowaną broszurę i nie zdobyli się na 
stanowczy głos protestu, choć powinni byli już wiedzieć, 
że na arenie politycznej niewiele mamy do wygrania. 
Taktyka każe w sprawie Katynia milczeć oficjalnej opi-
nii zachodniej i po dziś dzień. Jest co prawda w Ame-
ryce komitet do sprawy Katynia pod przewodnictwem 
ambasadora Bliss-Lane’a, człowieka najlepszej woli, 
ale drzwi Departamentu Stanu są dla niego zamknięte. 
Znana jest historia raportu ppłk. Van Vlieta. Wiemy, 
że raport ten zniknął w tajemniczych okolicznościach. 
Nie mamy żadnych wątpliwości, czyja ręka dokument 
usunęła, ślędztwo podobno się toczy. Należy przypusz-
czać, że toczyć się będzie długo, tak długo jak tego 
wymagać będą względy taktyczne w stosunku do całej 
sprawy katyńskiej. Sądzę też, że dla Polaków jest rzeczą 
obojętną, kto i w jakich okolicznościach sprzątnął raport 
Van Vlieta. Ważne jest wytoczenie sprawy, która po-
mimo wszystkie taktyczne starania, dojrzewa i nabiera 
dynamicznego ciężaru, tak jak nabierają go zbrojenia 
całego zachodniego świata. Słyszę nieraz głos, że wy-
toczenie sprawy katyńskiej zbiegnie się z trzecią wojną 
światową. I chyba nie będzie inaczej. Wśród licznych 
spraw moralnych, powodujących dziś rozdźwięk pomię-
dzy Rosją i Zachodem, Katyń jest sprawą osobliwego 
znaczenia. Sam jeden wystarcza, by wywołać i uspra-
wiedliwić wojnę.

Dobrze się więc stało, że wyszedł drugi nakład książki 
o Katyniu*). Czytelnik polski na obczyźnie jest już po-
dobno przesycony relacjami z czasów okupacji. Odwra-
cając się od ubiegłych lat, zapomina jednak, że rezygnu-
je tym samym z całego naszego przewodu, którym nie 
jest „martyrologia”, lecz właśnie nie wymierzona dotąd 
sprawiedliwość. Nie o mesjanizm chodzi, ale o nieustę-
pliwe, wytrwałe i twarde żądanie rozrachunku, świa-
dectwem tej postawy jest właśnie książka o Katyniu.

Nie ma potrzeby roztrząsać jej z punktu widzenia 
dokumentacji. Przytoczone w niej fakty są już dosta-
tecznie sprawdzone i skontrolowane. W nowym wyda-
niu książka zawiera nie podane dotychczas ilustracje 
i relacje, wyjątek „katyński” z pamiętników Churchilla 
oraz sprawozdanie o amerykańskim raporcie ppłk. Van 
Vlieta. Inowacją jest również skorowidz nazw miejsco-
wości i nazwisk.

Ale czy w następnym wydaniu nie należałoby omó-
wić następstw, jakie wywołała zbrodnia katyńska? Nie 
chodzi mi tu o zdarzenia z areny polityki światowej, ale 
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o los kilku osób związanych ze sprawą katyńską. Pierw-
szą z nich jest dr med. Grodzki, który razem ze mną był 
w Katyniu w delegacji polskiej. Według posiadanych 
przeze mnie Informacji, za których ścisłość ręczyć nie 
mogę, dr Grodzki został zamordowany przez bojów-
kę komunistyczną w lasach pod Jabłonną, jeszcze w r. 
1943. Jak się przedstawia ta sprawa? Osobą drugą jest 
prokurator dr Martini, który po wejściu bolszewików 
do Polski prowadził dochodzenie katyńskie z ramie-
nia prokuratury polskiej. Martini, jak wiadomo, został 
zastrzelony. Powodem miała być zemsta uwiedzionej 
przez niego dziewczyny, córki kompozytora Makla-
kiewicza. Zabójczyni czy też zabójców nigdy nie po-
ciągnięto do odpowiedzialności. Byłoby rzeczą ważną 
gdyby sprawa Martiniego została oświetlona, chociażby 
w zakresie znanych nam faktów i dat. Trzecią osobą 
jest Iwan Kriwoziercow, najważniejszy dziś nie żyją-
cy świadek oskarżenia. Kto miał możność zetknąć się 
z tym człowiekiem i z jego furią wewnętrzną, z jaką 
chciał dojść prawdy o Katyniu, rozumiał jak ważny 
był los i życie Kriwoziercowa. Przybył on do Anglii 
wraz z II Korpusem. Uzyskał prawo azylu i pracował 
na równi z innymi w jednym z prowincjonalnych miast 
Anglii. Przed dwoma laty zmarł. Autentycznej wersji 
jego zgonu nie można ustalić. Według jednych powiesił 
się w baraku, według innych zamordowano go w bójce 
w barze publicznym. Pytam, czy znane jest orzecze-
nie coronera ustalające przyczynę gwałtownej śmier-
ci? Gdzie jest mogiła Kriwoziercowa ? Sądzę, że ów 

„dalszy ciąg” Katynia nie powinien być zlekceważony. 
Stanowi on ostrzeżenie nie tylko dla ludzi związanych 
ze sprawą katyńską pośrednio czy bezpośrednio. Jest 
przestrogą dla całego świata. Jest próbą posiania lęku 
i zdławienia każdego człowieka, który przezwycięża 
zmowę milczenia i przekracza równoleżnik wykreślony 

przez tchórzostwo i obawę spojrzenia prawdzie w oczy. 
Jest i świadectwem, że ręka skrytobójcza i kierująca nią 
wola działa nieprzerwanie.

W dziejach ludzkości było wiele zdarzeń okrutnych 
i haniebnych. Wyrównane nie zostały nigdy, gdyż roz-
rachunek pomiędzy sprawiedliwością a zbrodnią nie jest 
nigdy zupełny i nie ma możności odpłacić złoczyńcy 
tą samą monetą okrucieństwa. Sprawiedliwość wydaje 
więc wyrok, na jaki ją stać — sumienie świata, choć 
świadome, że nie wszystko zostało rozliczone, kładzie 
krzyż na sprawie.

Tak stało się ze zbrodniarzami wojennymi Niem-
ców, żadnej jednak ze zbrodni niemieckich, podobnie 
jak żadnej ze zbrodni popełnionych dawnymi czasy, 
świadomie nie przemilczano. I nie ma doprawdy wy-
padku, by cenzura, ta oficjalna i ta publiczna, popierała 
skrytobójcę, nie dopuszczając w ogóle do wyjaśnienia 
przewodu zbrodni. I tu jest „moralne” zwycięstwo, które 
odniósł i odnosi ciemny zbrodniarz katyński nad całym 

„oświeconym” światem zachodnim zwycięstwo, którego 
my, naiwni, impulsywni, romantyczni Polacy, zrozu-
mieć nie chcemy i nie możemy, gdyż wchodzi w grę cała 
nasza wiara w Zachód i moralną wartość jego kultury.

Ferdynand Goetel.

*) Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów z przedmową 
Władysława Andersa. Wydanie drugie. Londyn, „Gryf”, 1950; str. 
XV i 1nl. i 455 i 1nl.
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Jak dziś pamiętam ten okrutny dzień, kiedy się dowie-
działem o morderstwie katyńskim. Było to w Bagdadzie 
w wiosenne rano, gdyśmy jechali z Józefem Czapskim 
z duszpasterstwa do propagandy. Opowiadał o infor-
macjach, usłyszanych przez radio. Nie wierzyliśmy 
w pierwszej chwili, nie chcieliśmy wierzyć — on, któ-
ry tyle trudu poświęcił na szukanie kolegów starobiel-
skich, ja, który cudem uniknąłem ich losu, wywieziony 
z Ostaszkowa na Łubiankę. Niestety, wkrótce się oka-
zało że radio niemieckie mówiło prawdę.

Czy całą prawdę? Ustalono że morderstwa dokonano 
wiosną 1940, że popełniły je Sowiety, i to nie jakieś 
podrzędne komórki N.K.W.D., ale na rozkaz z góry, naj-
wyższych instancji. Kłamstwem jest twierdzenie, że 
jeńców, pozostawionych przy odwrocie czerwonej armii, 
pozabijali Niemcy w r. 1941, ale nasuwa się pytanie, czy 
w tym morderstwie z wiosny r. 1940 Niemcy nie wzięli 
moralnego udziału.

Goebbels wiadomość o zbrodni rozgłosił jako przy-
padkowe odkrycie, dokonane w r. 1943. Prawdziwość 
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tej wersji budzi wątpliwości. Wiosną 1940 Niemcy i So-
wiety łączyła najściślejsza przyjaźń, przy czym Sowiety 
podporządkowywały się Niemcom z najdalej idącym 
służalstwem. Ambasador Schulenburg — później zli-
kwidowany przez Hitlera — był „persona gratissima” 
na Kremlu. Miał on niezawodnie doskonałą służbę wy-
wiadowczą. Czyżby doprawdy nie wiedział o wymordo-
waniu jeńców polskich? Bolszewicy nie mieli powodu 
taić tego przed Niemcami; przecież oddawali im pierw-
szorzędną usługę.

Wiadomo dalej że od jesieni 1939 pomiędzy Niemca-
mi a Sowietami toczyły się rozmowy, co począć z jeńca-
mi pochodzącymi z okupacji niemieckiej i zagarniętymi 
przez bolszewików. Niemcy zgadzali się na przyjęcie 
szeregowców, ale nie zgadzali się na przyjęcie oficerów, 
przy czym zachodzą dwie możliwości: albo Niemcy 
zgłosili w tej sprawie zupełne désintéressement, albo 
wiedzieli i aprobowali likwidację. Kto zna Niemców, 

będzie skłonniejszy przyjąć tę drugą ewentualność. Mo-
gli nawet podsunąć pomysł likwidacji — chociaż w tym 
zakresie Stalin nie potrzebował inspiracji.

Rozgłaszając w r. 1943 wieść o morderstwie, nie ry-
zykowali wykrycia swego uczestnictwa. Wiedzieli że 
Sowiety nie odpowiedzą: „Niemcy nas podmówili”, bo 
oznaczałoby to przyznanie się do morderstwa.

X. Kamil Kantak 
(Bejrut).

„Wiadomości” 1951, nr 29 z 22 lipca, s. 4.

Wersja, wysunięta przez ks. Kamila Kantaka w li-
ście (nr 277) „Katyń a Niemcy” zgadza się w głównych 
zarysach z bałamutną wersją Mikołajczyka, ogłoszoną 
przezeń już kilka lat temu. Historia tego tematu jest 
bardzo stara. Sięga jeszcze r. 1943, gdy w odpowiedzi na 
rewelacje niemieckie obowiązywała w Kraju pierwsza, 
niejako oficjalna reakcja, w postaci bądź podawania 
w wątpliwość autentyczności wersji niemieckiej, bądź 
też, w nieokreślonej formie, współoskarżanie Niem-
ców o dokonanie masakry. Był to jeszcze czas, gdy 
koncesja na jakiekolwiek antysowieckie wystąpienie ze 
strony Polaków musiała być nie tylko okupywana, ale 
zgoła przelicytowana wystąpieniem antyniemieckim. 
Wszystkie późniejsze wersje o współwinie Niemców 
w zbrodni katyńskiej jak się zdaje pochodzą z tego pier-
wotnego źródła. Utrzymywały się one długo w bardzo 
licznych wariantach.

Opracowując i pisząc w r. 1946 polski tekst „Zbrodnia 
katyńska w świetle dokumentów”, zetknąłem się, jeszcze 
w Rzymie, ze szczątkowymi śladami tych wersji. Od 
tego czasu dzieje mordu katyńskiego są już dostatecznie 
wyjaśnione. Z jego dokonaniem Niemcy nie mieli nic 
wspólnego. Nie zamierzam przytaczać na tym miejscu 
argumentów merytorycznych, których jest za dużo, by 
je można było zmieścić w jednym liście. Zresztą dziś 
rozprawiać się z przedawnionymi wersjami, znaczyłoby 
sprawę cofać wstecz lub zgoła zaciemniać jej jasność.

Natomiast w liście ks. Kantaka zadziwia taki np. 
zwrot: „Ambasador Schulenburg… Miał on niezawod-
nie doskonałą służbę wywiadowczą. Czyżby doprawdy 
nie wiedział o wymordowaniu jeńców polskich? Bol-
szewicy nie mieli powodu taić tego przed Niemcami”…

A zatem Schulenburg wiedziałby od początku, sie-
dząc sobie spokojnie w Moskwie! A wiedząc, nie wy-
zyskał tej wiedzy, ani on, ani nikt z jego „doskonałej 
służby wywiadowczej”, ani po r. 1941, ani później, ani 
w Norymberdze, ani dziś! „Bolszewicy nie mieli powo-
du taić”… Doprawdy, ta rozbrajająca szczerość, jaką ks. 
Kantak przypisuje metodom sowieckim, dowodzi że 
nawet lata spędzone w Sowietach nie potrafią nauczyć 
niektórych z nas, czym jest bolszewizm i jak działa jego 
aparat. A mamy pretensje do Anglików i Amerykanów 
że nie rozumieją spraw sowieckich.

Józef Mackiewicz

„Wiadomości” 1951, nr 29 z 19 sierpnia, s. 4.
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Ukazanie się książki Józefa Mackiewicza „The Katyn 
Wood Murders”*) zbiegło się z powołaniem przez kon-
gres amerykański specjalnej komisji, której zadaniem 
będzie wyświetlenie wszystkich szczegółów tej ponurej 
masakry. Nie mogła się ukazać w bardziej odpowiedniej 
chwili: zasłona milczenia nad potworną zbrodnią „wa-
lecznego sprzymierzeńca’’ nareszcie się podnosi, żadne 
też opracowanie nie mogło być cenniejsze dla ujawnie-
nia wszystkich szczegółów tego mordu: Mackiewicz, 
znakomity stylista, urodzony reporter, zebrał wszystkie 
dane, powiązał je wstrząsającą narracją, dokonał praw-
dziwie naukowego dzieła egzegezy i podmurował swoje 
wnioski osobistymi spostrzeżeniami: jest on bowiem 
jednym z kilku zaledwie żyjących Polaków, którzy Ka-
tyń osobiście zwiedzili, oglądali trupy i groby.

Jakżeż źle to o nas świadczy, o naszym nędznym ru-
chu wydawniczym, o niechęci naszego społeczeństwa do 
lektury, że dzieło Mackiewicza poznajemy dopiero z do-
skonałego zresztą przekładu angielskiego! Wprawdzie 
treść w przekładzie oddano wiernie, ale siłą rzeczy pięk-
na, jędrna, bogata polszczyzna autora, jego mistrzowski 
styl, tak prosty a ostry, musiał w tym przekładzie wiele 
stracić ze swego bogactwa i polotu.

Wszyscy tak dobrze znamy tragiczne dzieje Katynia, 
że niezmiernie trudno jest powiedzieć polskiemu czy-
telnikowi coś o nim nowego, ale Mackiewicz potrafił 
dokonać tej sztuki. On to bowiem wykrył i pierwszy na 
jaw wydobył decydujący dowód w postaci gazet, zapi-
sków i innych papierów, które znaleziono przy zwłokach. 
Wszystkie się urywają na kwietniu czy też pierwszych 
dniach maja 1940. Jeżeliby więc prawdziwa miała być 
teza sowiecka, iż mordu dokonali Niemcy w r. 1941 
(w sierpniu czy wrześniu), jak należałoby wytłumaczyć, 
że właśnie w swych kieszeniach ofiary przechowywały 
przez blisko półtora roku numery pism sowieckich? Jak 
wytłumaczyć że diariusze, które w niektórych wypad-
kach są prowadzone do ostatniej chwili poprzedzającej 
mord, do samego lasku katyńskiego, później — przez 
okres kilkunastu miesięcy — nie zawierają ani jednej 
dalszej zapiski. Są to argumenty miażdżące i one już 
przesądzają o dacie tej rzezi: a kwestia „kiedy” rozstrzy-
ga oczywiście o pytaniu „kto”.

Przed zajęciem Katynia przez Niemców w końcu 
lipca 1941 dokonać mordu mogli tylko bolszewicy.

Autor wyjaśnia i inne t.zw. zagadki. Wiadomo że 
w Katyniu znaleziono tylko 4500 zwłok, wyłącznie b. 
więźniów z Kozielska: tymczasem radio niemieckie 

ogłosiło od razu że znaleziono 11.000 ofiar, a potem 
nigdy tej informacji nie sprostowało. Co ciekawsze, So-
wiety na tym punkcie nigdy nieścisłości niemieckiej nie 
wytknęły — i nawet później, po ponownym zajęciu Ka-
tynia przez armię czerwoną, upierały się przy wyższej 
i nieprawdziwej cyfrze podanej przez Niemców. Autor 
trafnie wywodzi, że Niemcy, gdy odkryli groby katyń-
skie, podali liczbę zwłok odpowiadającą liczbie zagi-
nionych oficerów polskich; gdy zaś później spostrzegli 
omyłkę, obawiali się ją sprostować, błędnie sądząc, że 
osłabią tym zaufanie do swej wiarogodności. Bolszewi-
cy zaś, którzy doskonale wiedzieli, gdzie zginęli jeńcy 
dwóch innych obozów, — Ostaszkowa i Starobielska, — 
skwapliwie wyzyskali omyłkę niemiecką, by nie potrze-
bować się tłumaczyć z tego co się stało z ofiarami dwóch 
dalszych obozów: woleli za jednym zamachem jednym 
kłamstwem się wykręcić. Tak więc za cichą zgodą obu 
potęg rozbiorczych Katyń miał sam jeden starczyć za 
mogiłę wszystkich wymordowanych jeńców polskich, 
podczas gdy niewątpliwie były dwa inne „Katynie” — 
tylko nie wiemy dotąd gdzie. Z pracowicie i wnikliwie 
zebranych przez Mackiewicza danych wynika, że więź-
niów ze Starobielska dowieziono do Charkowa i bądź 
tam, bądź w jakimś sąsiednim uroczysku lub pustkowiu 
wymordowano; więźniów zaś z Ostaszkowa, najwięk-
szego z tych łagrów, dowieziono do stacji węzłowej 
Bołogoje na linii Moskwa-Leningrad, i tu ślad po nich 
ginie. Według uporczywych pogłosek, mieli być stam-
tąd przewiezieni do Archangielska, tam […] na pełne 
morze i zostały zatopione. Być może jednak bolszewicy 
wymordowali jeńców z Ostaszkowa w jakimś innym 
lesie katyńskim pod Bołogoje, dotychczas nie znanym.

Inną „zagadką” jest sprawa amunicji. Niemcy ze 
zdumieniem wykryli że ofiary katyńskie były wymor-
dowane przy pomocy małokalibrowej amunicji nie-
mieckiej. Okazało się jednak, że w okresie flirtu Reich-
swehry z Sowietami, za „pokojowej” ery weimarskiej 
Rzesza sprzedała Rosji ogromne ilości broni i amunicji. 
Część tych zapasów użyło N.K.W.D. w czasie egzekucji 
katyńskiej.

Miażdżąca jest analiza wykrętów i kłamstw sowiec-
kich: przez półtora roku na wszystkie zapytania am-
basady polskiej, Andersa, Sikorskiego — najwyżsi 
dygnitarze sowieccy ze Stalinem, Berią, Mołotowem 
i Wyszyńskim na czele, nie umieli dać żadnej rozsądnej 
odpowiedzi; ale gdy radio niemieckie ogłosiło rewela-
cje katyńskie, rząd sowiecki natychmiast przypomniał 
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sobie dokładnie jak i gdzie ci jeńcy polscy mieli być 
zagarnięci przez wojska niemieckie. Dlaczegóż więc 
tej bardzo prostej odpowiedzi od razu nie dali przedsta-
wicielom polskim, pytającym o zaginionych kolegów? 
Aby jeszcze dosadniej przygwoździć kłamstwa sowiec-
kie, Mackiewicz wydrukował cały rozdział o tym jak 
bolszewicy wywozili przed nacierającymi Niemcami 
wszystkich swych więźniów.

Mackiewicz rekonstruuje również samą kaźń. Dwóch 
zbirów prowadziło pod pachy każdą ofiarę aż na sam 
kraj fosy, i tam nad trupami tylko co pomordowanych 
mordowano ją kulą w tył czaszki. Wśród ofiar była rów-
nież jedna kobieta: oficer-pilot Lewandowska, z domu 
Dowbór-Muśnicka, bratanica znanego generała z cza-
sów pierwszej wojny światowej.

Pierwszorzędnie wypadło odparcie kłamstw „komisji 
katyńskiej” sprowadzonej przez Sowiety, w której — 
jakżeby mogło być inaczej! — nie zabrakło i metropolity 
prawosławnego i akademików sowieckich. Natomiast 
jest rzeczą znamienną że do tej „komisji” N.K.W.D. nie 
zaprosiło żadnego z komunistów polskich. Kłamstwo 
było zbyt grubo szyte.

* * *
Katyń jest i pozostanie jednym z głównych punktów 

procesu który kiedyś świat wytoczy siepaczom z Krem-
la. Tam, gdzie okropności jest zbyt wiele, umysły ludz-
kie muszą operować pewnymi skrótami-symbolami, 
które zastępują długie litanie przestępstw. Mówiliśmy 
o krematoriach Hitlera, choć te obozy, w których tych 
pieców nie było — jak Buchenwald, Gross Rosen czy 
Flossenburg — wcale nie były mniej straszliwe. Zapa-
miętaliśmy Lidice, choć takich zburzonych przez Niem-
ców wiosek było znacznie więcej. Katyń — w prze-
ciwieństwie do niezliczonych a często bezimiennych 
łagrów sowieckich, nieraz oznaczonych w pustkowiach 
tajgi i tundry tylko numerem — wżarł się w pamięć 
i w świadomość ludzkości: któż o nim nie słyszał? Ka-
tyń jest przy tym dotąd — tylko dotąd — wyjątkiem: 
jest to jedyny dotychczas współczesny wypadek rzezi 
jeńców wojennych. Niemcy zachowywali się wobec 
nich z reguły przyzwoicie, a Japończycy popełniali 
gwałty indywidualne, nie masowe. Katyń ma realne, 
praktyczne znaczenie dla milionów żołnierzy i oficerów 
na Zachodzie, którzy mogą się w razie wojny znaleźć 
w położeniu ofiar katyńskich.

* * *
Mackiewiczowie są pierwszą parą braci, która wybiła 

się na czołowe miejsce w naszej publicystyce i literatu-
rze. Wydaje mi się, że Stanisław zajmuje wyższe miejsce 
w hierarchii publicystycznej, natomiast Józef góruje ta-
lentem czysto literackim. By jedna para rodziców miała 
aż dwóch synów tak niepospolicie utalentowanych, jest 
wypadkiem niezmiernie rzadkim. W moim pokoleniu 

było głośno, obok obu Mackiewiczów, o braciach Pru-
szyńskich i braciach Bocheńskich, ale te dwie dalsze pary 
nigdy nie dorównały talentem Mackiewiczom, choć też 
znacznie wybijały się ponad przeciętność.

* * *
Trzeba powtórzyć że jest skandalem, iż polskie teksty 

„Dostojewskiego” Stanisława Mackiewicza i „Katynia” 
Józefa Mackiewicza nie znalazły wydawcy. Oba te cen-
ne dzieła wydano po angielsku bez najdrobniejszego 
nawet poparcia t.zw. czynników społecznych, które jed-
nak co pewien czas znajdują środki na wydanie jakiejś 
nudnej makulatury. „Czynniki” te nie rozumieją, że aby 
robić „propagandę”, trzeba mieć coś więcej niż archi-
wa, instrukcje, poparcie możnych i pomoc pracowitych 
współpracowników: trzeba mieć talent. „Czynniki” nie 
zdają sobie w ogóle sprawy, że otaczają się wybiórkami, 
gdy po prawdziwe złoto wystarczy się schylić; i dziwią 
się później , że ich wysiłki […] fiaskiem.

* * *
Stosunek Anglików do sprawy Katynia a zatem i do 

książki Mackiewicza jest pełen zażenowania. Oczywi-
ście dzisiaj tylko agenci komunistyczni mogą próbować 
zaprzeczać, że mord katyński jest dziełem N.K.W.D. Ale 
Anglikom wstyd się przyznać, że dali się oszukać; jesz-
cze bardziej wstyd im się przyznać, że oni sami, z takim 
namaszczeniem rozprawiający o swej walce w obronie 
ideałów, ze względów czystego oportunizmu w takiej 
sprawie o tych ideałach zapomnieli. Nie bez pikanterii 
jest fakt, że w „New Statesman”ie, organie bardzo lewi-
cowym, właśnie sprawę Katynia wydobył w recenzji t. 
IV pamiętników Churchilla jego stary antagonista, poseł 
labourzystowski, R. H. S. Crossman, pisząc: „W kwiet-
niu 1943 dr Goebbels oskarżył rząd sowiecki o wymordo-
wanie 13.500 oficerów polskich, których zwłoki wykryli 
Niemcy we wspólnej mogile, a rząd polski w Londynie 
zażądał zbadania sprawy przez Międzynarodowy Czer-
wony Krzyż. Doprowadziło to do najpoważniejszego 
kryzysu i zerwania stosunków polsko-rosyjskich, które 
to zerwanie stało się czynnikiem pierwszorzędnej wagi 
dla rozwoju całej dyplomacji Wschód-Zachód. W książ-
ce, mającej blisko 1000 stronic, p. Churchill poświęca 
mniej niż cztery strony sprawie, co do której doszedł do 
wniosku, że Rosjanie a nie Niemcy byli winowajcami. 
W uderzającym przeciwieństwie do swego normalnego 
zwyczaju nie cytuje ani jednego własnego memorandum 
czy depeszy, i czytelnik nie znajdzie nawet w przypisach 
jego depeszy do Stalina, na którą się powołuje na str. 680. 
Ci, co pamiętają stosunek rządu angielskiego do Polaków 
w kwietniu 1943, albo też w Jałcie w dwa lata później, 
zrozumieją powody tej niezwykłej wstrzemięźliwości. 
Podnieca ona nasz apetyt na tomy V i VI. Cenzurowa-
nie samego siebie jest niekiedy bardziej wymowne od 
najobfitszej elokwencji”.
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Tak, Katyń — to dynamit. Obecnie prasa angielska 
robi wysiłki, by sprawę tę zbagatelizować i dlatego sta-
rannie unika zrobienia z książki Mackiewicza sensacji. 
Ale lont się tli, a książka ta — to ciężka artyleria, nie 
spróchniała rusznica. Ładunek jest potężny, a ognio-
mistrz wytrawny. Co jak co, ale „Katyń” Mackiewicza 
powinien być przez nas wszystkich uważany za nasz 
najcelniejszy nabój propagandowy, powinien być wydany 
po polsku, przełożony na wszystkie języki, wysuwany 

stale bez wytchnienia, przed każdą inną książką, przed 
każdą inną sprawą.

W. A. Zbyszewski.

*) The Katyń Wood Murders by Joseph Mackiewicz. With 
a Foreword by Arthur Bliss Lane (Former U.S.A. Ambassador 
to Poland). Londyn, Hollis and Carter, 1951; str. VI i 2nl. i 252 
i tabl. 10.

„Wiadomości” 1951, nr 41 z 14 października, s. 1.

Zbrodnia katyńska nie wymagałaby tylu komentarzy, 
gdybyśmy od początku podeszli do sprawy od obiektyw-
nej strony jej notoryczności, nie podlegającej dyskusji. 
Podobnie dziś tylko komuniści i ich najlepsi przyjaciele 
mogą zaprzeczać, ale cały świat uznał istnienie obozów 
koncentracyjnych w Sowietach za rzecz notoryczną. Na-
tomiast masakra w Katyniu przedstawiona została jako 
rzecz szczególna. Szczególną jest istotnie, ale wyłącz-
nie ze względu, że ofiarą padli jeńcy obcego państwa, 
a przede wszystkim jego korpus oficerski. Podkreśla-
nie tego faktu jest słuszne, albowiem niezwykłość jego 
przemawia bardziej do wyobraźni zachodniego świata 
niż okoliczności, nazwijmy, zwykłego ludobójstwa. Na 
tym jednak niezwykłość Katynia się wyczerpuje. Po 
zdjęciu z ofiar mundurów, pozostają one zaledwie cząst-
ką w łańcuchu takich samych już uprzednio popełnio-
nych zbrodni masowych, których początek sięga czasów, 
gdy Hitlerowi nawet się nie śniły jego Oświęcimy.

Faktu tego dotychczas dostatecznie nie unaoczniono. 
Stąd w opinii Zachodu wciąż jeszcze pokutuje, często 
nawet szczere zdziwienie: czyżby to było możliwe? Otóż 
możliwe było zawsze, t.zn. odkąd w Rosji panują bol-
szewicy. To niedomówienie rzeczy kapitalnej, nie otwo-
rzenie z klucza drzwi na oścież, przypisać należy wielu 
czynnikom. Jeden z nich wynikł ubocznie z drażliwego 
położenia, w jakim znalazła się sama Polska. Współ-
praca Polski z bolszewikami podczas wojny wymagała, 
zarówno ze względów zewnętrznych jak wewnętrzno-
krajowych, udawania, przynajmniej taktycznego, że je-
steśmy zaskoczeni niektórymi objawami rzeczywistości 
sowieckiej. Stanowisko: „współpracujemy i pomagamy 
do zwycięstwa największym zbrodniarzom jakich świat 
wydał”, byłoby absurdalne i niemożliwe ze względu na 
politykę narzuconą Krajowi, a co najmniej — nietak-
towne... w ośrodku narodów sprzymierzonych. Zresztą 
oficjalne stanowisko Polski i w tej chwili nie uległo 
zmianie. Oświadczenia zarówno pierwszych generałów 
emigracji jak też drugorzędne, wspominkarskie, doku-
mentalne i t.d. w dalszym ciągu bronią słuszności so-

wiecko-polskiej współpracy wojennej, a żale skierowane 
są jedynie do zawodu, jaki nas spotkał ze strony naszego 
sojusznika. Wydaje mi się, że zarzucamy mocarstwom 
zachodnim ten błąd, któryśmy sami popełnili; tego ro-
dzaju grę, w której trzymaliśmy jeżeli nie pierwsze, to 
w każdym razie nie byle jakie skrzypce. Czy to będzie 
książka Czapskiego, czy to będą opowiadania żołnierzy 
Armii Krajowej, czy wystąpienie gen. Bora przez radio 
B.B.C., wszystkie w mniejszym lub większym stopniu 
zmierzają do szczególnego uwypuklenia faktu: „Oto 
jakżeśmy pomagali tym bolszewikom, a jakże strasznie 
oni nas oszukali!”... Na liście tych oszustw widnieje 
i rozbrojenie Armii Krajowej i historia, którą opisuje 
p. Stypułkowski, i obecna tragedia Polski, no i oczy-
wiście — Katyń.

Drugą przyczyną, hamującą otwarcie z klucza całej 
prawdy, była raczej szczera niemożność przeniknięcia 
systemu sowieckiego aż do jego trzewi, świetna praca 
pp. Zamorskiego i Starzewskiego „Sprawiedliwość so-
wiecka” jest skrupulatną syntezą zewnętrznej formy 
prawnej skonfrontowanej z rzeczywistością, a tym cen-
niejszą że konfrontowanej na podstawie praktyki osobi-
stej autorów. Ale nawet ta kapitalna praca nie uwzględ-
nia masowych mordów jako procedury systematycznej. 
Mamy w niej potworność sądów zaocznych i admini-
stracyjnych, straszliwsze od nich obozy, paragrafy słu-
żące przemocy i swoistemu pojmowaniu i wykonywaniu 
sprawiedliwości, nie liczącej się ani ze zdrowym sen-
sem, ani obiektywizmem, ani metodami stosowanymi 
przez resztę świata cywilizowanego. Autorom jednak 
zdawało się (i chyba słusznie!), że kogoś, kogo skazano 
na 10 czy 15 lat obozu, czeka już dostatecznie tragiczny 
los, aby powstała przyczyna mogąca wykonanie tego 
losu zamienić na coś bardziej jeszcze tragicznego. Jeżeli 
tysiące w ten sposób ginęły bez śladu, nie było w tym 
nic dziwnego, w obozach bowiem umierają miliony. 
Nie jest to zarzut, który stawiam autorom. Przeciwnie, 
myślę, że nawet większość obywateli sowieckich sądzi 
w ten sam sposób. Osobiście też przyznaję się do błędu 
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i jeżeli w moich pracach o Katyniu wspomniałem o ma-
sowych mordach więźniów, to dla podkreślenia jedynie, 
że działo się to podczas wojny i że na tle tych zestawień 
nie podobna wierzyć, aby bolszewicy mogli rzekomo 
zostawić pod Smoleńskiem rzekome obozy jenieckie, 
nie wymordowawszy ich do nogi, jak to czynili gdzie 
indziej podczas odwrotu r. 1941.

Trzecim hamulcem jest naturalnie ograniczenie wy-
obraźni ludzkiej, która o wiele częściej napotyka w ży-
ciu na zapory niż nam się to zdaje. Możemy nawet jakąś 
rzecz znać, a przecież nie dość dokładnie wyobrażać ją 
sobie w szczegółach. Podobnie znając z teorii i praktyki 
system sowiecki, zastrachanie i apatię ludności z jednej 
strony a dławiącą tajemnicę N.K.W.D. z drugiej, ciągle 
jeszcze nie zdajemy sobie sprawy ze stopnia tego para-
liżu psychicznego, któremu ulegają obywatele sowieccy 
a który doprowadza do tego, że nie tylko N.K.W.D. nie 
chce by ludność wiedziała o pewnych faktach, ale sama 
ludność, szczerze i rzetelnie nie chce o nich wiedzieć.

Czwartym wreszcie czynnikiem była propaganda 
niemiecka, która zmuszała wojujący z Niemcami świat 
do odnoszenia się albo sceptycznie do jej odkryć na 
terenie sowieckim, albo zgoła wrogo lub w sposób 
uproszczenie-odwrotny, jak się działo na przykład na 
terenie Polski.

Jeżeli z Katyniem mieliśmy i mamy tyle trudności 
w przeforsowaniu prawdy, nie można się dziwić, że 
zbrodnia wykryta w Winnicy tegoż 1943 roku, przeszła 
prawie bez echa. Niedawno udało mi się zdobyć wyczer-
pujące materiały dotyczące tej sprawy. Po ich zbadaniu 
przyszedłem do przekonania, że okoliczności towarzy-
szące tej masakrze w małym miasteczku ukraińskim, są 
bardziej charakterystyczne, powiedziałbym — klasycz-
ne, a o wiele bardziej pouczające od Katynia. Winnica 
jest nie tylko „drugim”, czy może właśnie „pierwszym” 
Katyniem, ale stanowi jego objaśnienie. Zaryzykował-
bym zdanie, że bez zgłębienia sprawy Winnicy, nie po-
dobna zgłębić sprawy Katynia.

* * *
W Winnicy wydobyto z grobów masowych 9432 trupy, 

w tej liczbie zwłoki 169 kobiet. Jest to cyfra przekracza-
jąca dwa razy liczbę ustaloną Katynia. Merytorycznie 
Winnica nie jest obarczona komplikacjami Katynia. Nie 
ma i nie mogło być sporu co do terminu popełnionej 
zbrodni. Znalezione trupy były w stanie tak daleko po-
suniętego rozkładu że próba oskarżenia o tę masakrę 
Niemców, poza oficjalną propagandą sowiecką, która 
może powiedzieć wszystko co chce na wewnątrz, nie 
mogła być podjęta na zewnątrz i dlatego nigdy nie znaj-
dowała się w norymberskim akcie oskarżenia.

Masowy ten mord, dokonany nie w okresie wojen-
nym, ale w latach pełnego pokoju, nie był spowodowany 
jakimiś nadetatowymi okolicznościami czy warunka-
mi zewnętrznymi. Ofiary jego nie stanowiły żadnej, 

szczególnie nowej pozycji, jak w wypadkach jeńców 
polskich. Wymordowano osiadłą, miejscową ludność. 
Procedura mordu wskazuje, że odbył się on bez cienia 
t.zw. „nieuwiązki”, nieskoordynowanej improwizacji, 
w atmosferze nerwowości, pośpiechu czy zaskoczenia. 
Przeciwnie: bez błędu, metodycznie, nieomal chciałoby 
się powiedzieć — w spokoju ducha, jak rzecz z dawna 
wypraktykowana.

Rzecz miała się jak następuje. W latach 1937-1938 
dokonano w miasteczku Winnica, a głównie w jego oko-
licach, masowych aresztów. Aresztowanych osadzono 
częściowo w więzieniu N.K.W.D., częściowo w więzie-
niu miejskim. Przepełnienie było takie, jakie znamy, 
może nawet trochę większe. W niektórych celach ludzie 
mogli tylko stać, a kto chciał do kubła, tego podawano 
nad głowami, bo przecisnąć się nie było można. To są 
rzeczy stare.

Żony, matki, córki, szły naturalnie z węzełkami i sta-
wały w kolejce przed bramą więzienną. Dopuszczano 
i nie dopuszczano, szykanowano, kazano przychodzić za 
tydzień, za dwa i t.d. Jak dotychczas nic nowego. Wresz-
cie po upływie miesięcy, roku, molestującym rodzinom 
poczęto oświadczać: „Twój i t.d. skazany został na 10, 
12, 15 lat zesłania, z zastosowaniem surowej izolacji, 
bez prawa korespondencji”. Też nic nowego.

Ale już po tym pierwszym okresie, poszczególne wy-
padki wykazują przebieg bardzo zbliżony do przebiegu 
sprawy katyńskiej.

Oto żona aresztowanego, Ukrainka, obywatelka Anna 
Hodowańcowa, miała odwagę zwrócić się z podaniem 
do samego Stalina. I oto ten sam Wyszyński, w takich 
samych jak później słowach, odpisuje mianowicie, że 
,,mąż jej został już wypuszczony na wolność”...

Obywatelce Winnicy Sawariewoj, Rosjance, odpo-
wiadają, że jej mąż, b. pułkownik armii carskiej, lat 72, 
umarł na serce. Zresztą jego zesłanie mogło polegać też 
na omyłce. Być może więc: „sdiełali oszibku”...

Maria Zorina, składa podanie do Berji w sprawie swe-
go męża Jakuba, lat 39, i otrzymuje odpowiedź, że mąż 
został zesłany na daleką północ.

Żona duchownego, Daria Bielecka, zwraca się rów-
nież z pismem do Moskwy. Po upływie pół roku otrzy-
muje odpowiedź, że jej mąż, Leonid, lat 35, został ze-
słany bez prawa korespondencji.

Katarzynie Godlewskiej ze Żmerynki odpowiedzia-
no, że męża przekazano do więzienia w Kijowie. Gdy 
się tam zwróciła, odpowiedziano, że go nigdy w tym 
więzieniu nie było.

Żona Grzegorza Antoniuka z Szerokiej Hrebli otrzy-
mała na swe podanie odpowiedź po 2 latach.

Marji Korsakowej, Polce, lat 30, zamieszkałej w re-
jonie Chmielnika, poradzono pół żartem, żeby sobie 
ponownie wyszła za mąż.

Z zapowiedzianej już analogii nie trudno się domy-
śleć, że zarówno Hodowaniec, który według słów Wy-
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szyńskiego miał już być na wolności, jak Sawariew, jak 
Zorin, rzekomo zesłany, jak Bielecki, jak Godlewski 
rzekomo w Kijowie, Antoniuk, Korsak i t.d. i t.d. wszy-
scy się odnaleźli, ale we wspólnych dołach z czaszką 
przestrzeloną w tyle głowy, razem z 9.500 innych.

* * *
Zanim jednak doszło do ustalenia tego faktu, życie 

popłynęło swoją koleją, normalnie, po sowiecku, sza-
ro. Po wydeptanych ścieżkach szerokiej ongi Ukrainy. 
Zesłali znaczy zesłali i nadziei nie ma. Oto inna Bielec-
ka, Olga Siergiejewna, primo voto Miśkiewiczowa, po 
aresztowaniu jej męża w r. 1937, chodziła-wychadza-
ła chodnik do bramy więziennej, aż gdy jej poradzono, 
podobnie jak Marii Korsakowej, żeby sobie znalazła 
drugiego... straciła nadzieję. W beznadziejności swej 
pojechała aż do Swierdłowska, do kuzynki. Tam po 
roku poznała istotnie drugiego, wyszła za mąż. A póź-
niej wróciła z tym innym. N.K.W.D. co dwa miesiące 
przedłużało jej prawo pobytu w odległości 60 km. od 
Winnicy i tak się żyło. No bo co robić? Aż po sześciu la-
tach od dnia aresztowania pierwszego męża, rozpoznała 
go w dołach śmierci; rozpoznała po krótkim kożuchu, 
a rozpoznała dlatego, że w swoim czasie załatała go ka-
wałkiem własnego półkożuszka. Bo przecież całe życie 
łatało się jak można.

Życie, życie sowieckie! Ostrożnie, z omówieniami, 
z omijaniem sedna sprawy. Podobnie i zeznania świad-
ków zaczynają się od masy nieistotnych szczegółów. Na 
przykład, że niejakiego Masłowa znali wszyscy w Win-
nicy, przynajmniej ci, co mieszkali w pobliżu szosy pro-
wadzącej do Litynia. Twarz miał raczej ponurą, przepitą, 
pokrytą śladami ospy, i był stróżem sadu owocowego, 
i mieszkał tam sam jeden w małym budyneczku takim. 
Aha... Co robił? Pił. Żona mu umarła w r. 1935. A póź-
niej żył z coraz to inną kobietą, które go wszelako opusz-
czały, bo je bił. Sam chodził w łachmanach, wiadomo, 
pijak. A ogród za dobrych, carskich czasów, należał do 
starowierskiej rodziny Stryłowych. A jakże, jeszcze tu 
mieszkają, ale w pobliżu mostu na Bugu... No więc, za 
bolszewickich czasów ogród ten wywłaszczono na rzecz 
N.K.W.D., a Masłowa przepędzono. Co to wszystko ma 
do rzeczy? A no, w ten sposób historia dowiecze nas do 
budowy nowego płotu, okalającego sad. N.K.W.D. zro-
biło go tak szczelnym, żeby szpar nie było. Cóż działo 
się od tego czasu za tym płotem? Bóg ich wie? Czy to 
kto chciał się dowiadywać? Po co? Może... chyba że 
Skrepka, jeżeli coś wiedział...

Afanasij Skrepka, człowiek już stary. Urodził się 
w Połtawie w r. 1886. Kowal, zamieszkały przy ul. Pod-
linnej 10, był pierwszy, który w marcu 1938 zapytał, ma 
się rozumieć tak niby, od niechcenia:

— A co za tym płotem będzie?
— Park Kultury i Oddycha.
— Aha, no cóż, może i dobra rzecz...

Ale w nocy wlazł na drzewo, żeby zajrzeć do środ-
ka. Zobaczył wykopanych sześć dołów i zlazł z drzewa. 
Tymczasem co noc zajeżdżały tam samochody cięża-
rowe, pokryte brezentem, i wyrzucały jakiś ładunek. 
Skrepka był zaprawdę dziwnym człowiekiem, bo po 
upływie roku jeszcze raz wlazł na to samo drzewo: wi-
dzi że za szeregiem zasypanych już dołów powstał ich 
nowy długi rząd...

Jeszcze jeden, o nazwisku Hulewicz, ze stacji hydro-
-biologicznej, raz się zatrzymał, spojrzał.

— Ty! — krzyknął strażnik pod płotem — czego 
stanął! Prowaliwaj swoją drogą!

Tak mijał rok 1937-1938-1939. W miasteczku liczą-
cym zaledwie 70.000 mieszkańców, wymordowano 
z okolicznej ludności około 10.000 więźniów i zakopano 
ich w tymże miasteczku, a mianowicie: 5644 trupy w 34 
dołach na miejscu b. sadu owocowego, 2405 trupów 
w 42 dołach na t.zw. cmentarzu N.K.W.D., 1383 trupów 
w 13 dołach na miejscu innego sadu owocowego.

I nic. A „Park Kultury i Oddycha” istotnie założono 
na wyrównanych grobach. Postawiono huśtawki. Dzieci 
się huśtały, latem.

* * *
W świetle tego najprostszego rozwiązania sprawy 

zyskujemy inną perspektywę na mord katyński. Prze-
wiezienie 4200-4300 oficerów z Kozielska aż pod Smo-
leńsk, wydaje się w zestawieniu, szczytem trudu, jaki 
sobie bolszewicy zadali. Natomiast wersja o transporcie 
jeńców ze Starobielska pod Charków, oparta na jedynej 
wypowiedzi pewnego robotnika kolejowe, wydaje mi się 
dziś mniej konieczna, niż w czasie, gdy w swojej relacji 
powtarzałem ją za, świetną zresztą, nie przeznaczoną do 
druku monografią opracowaną w biurze gen. Kukiela. 
Niedawno opowiadała mi pewna Polka, że w okresie 
po „amnestyjnym” spotkała w Kazachstanie w pociągu, 
niejakiego Nieczajewa, Mikołaja Fiodorowicza z L., któ-
rego córka rzekomo pracowała w biurze starobielskiego 
obozu jenieckiego i miała wyznać ojcu, że tysiąc ludzi 
tego obozu wymordowano tuż pod miastem. Odrzuci-
łem tę wersję jako plotkę. Dziś rzecz ta nie wydaje mi 
się tak bardzo fantastyczna.

Co do losów przeszło 6000 jeńców z Ostaszkowa, 
istnieją dotychczas dwie wersje: wspomniana, wyczer-
pująca monografia gen. Kukiela, wskazuje Wiaźmę 
jako miejsce ginącego śladu. Mnie na podstawie innej 
wersji, bardziej prawodopodobną wydawała się stacja 
Bołogoje. Obydwie wersje były zresztą nikłe. Niedawno 
doskonały znawca tych rzeczy zwrócił mi uwagę, czy 
nie prościej założyć, że wszystkich ostaszkowców wy-
mordowano gdzieś na tym samym jeziorze, otaczającym 
obóz, na przykład na okolicznych wysepkach? Istotnie, 
nam (a cóż dopiero mówić o opinii Zachodu!) trudno 
się oswoić z rozwiązaniem w tej sprawie najprostszym. 
Po prostu: oswoić.
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* * *
Zachowanie się ludności sowieckiej jest właśnie naj-

trudniejszą rzeczą do wytłumaczenia obcym. Sowiety 
są krajem śmiertelnego milczenia. W rozmowach pry-
watnych mówi się rzeczy błahe. Okrzyki wydaje jedynie 
na rozkaz i wraca z meetingu ze wzrokiem wbitym we 
własne kalosze, kto je ma, albo w końce butów, kto je ma. 
Wersja, że Niemcy musieli już uprzednio wiedzieć o gro-
bach katyńskich, a ogłosili wiadomość dopiero w chwili 
dla siebie odpowiedniej, jest nonsensem. Winnicę wy-
kryto dopiero w trzy miesiące po Katyniu, w czerwcu 
1943. Okoliczności towarzyszące temu odkryciu były 
takie same: nawet pierwsze, nieśmiałe półsłówka, pod-
szepnięto też jakimś Polakom w armii niemieckiej, czy 
też tylko mówiącym po polsku, ale również bez więk-
szego efektu. Wiedziało sporo, domyślało się więcej, nie 
meldował nikt. A już nikt absolutnie nie chciał być pierw-
szy. A przecież tam zakopani byli nie obcy przybysze, 
ale swoi, najbliżsi! — świadkowie tych dni, Ukraińcy, 
rozproszeni są dziś po Europie i Ameryce.

Trzeba nie tylko znać, ale naprawdę rozumieć sys-
tem sowiecki, by jak to powiedziałem, oswoić się, że 
— tam... mord masowy popełniony być może w każdym 
miejscu. Ale na jego wykrycie czekać można latami, 
nawet po przepędzeniu bolszewików.

* * *
Ani Winnica, ani Katyń nie są objawami jakiegoś 

odosobnionego wyskoku, ale ogniwami w łańcuchu sys-
temu. Wskazują na to nie tylko analogie, ale i różnice 
między nimi. Katyń stanowił znaczne ułatwienie dla 
mechaniki samego mordu. Tam był las, a nie miasto. 
Można było więc strzelać wprost nad grobem i zwo-
zić w tym celu żywych ludzi. Zakopywać nie śpiesząc, 
w biały dzień i bardziej płytko. Jeden z grobów mie-
ścił 2.500 zwłok. W Winnicy groby były w śródmie-
ściu, więc mordowano na podwórzu więziennym a trupy 
zwożono w nocy. Przygotowanie grobów w obydwóch 
wypadkach było równie, solidne, fachowe. Ale w mie-
ście musiały mieć mniejsze rozmiary, gdyż nie mogły, 
wypełnione trupami, pozostawać otwarte i zakopywane 
być musiały zaraz. Stąd największy z nich, nr 24a zawie-
rał 284 (w sadzie), najmniejsze (nr nr 35, 39, 40 na cmen-
tarzu N.K.W.D.) zaledwie po 6, 8 i 4 trupy. Przeciętnie 
w „sadzie” od 100 do 200; na „cmentarzu N.K.W.D.” 
po kilkadziesiąt; w „ Parku Kultury i Oddycha” po sto 
przeszło. Warstwa ziemi nawierzchniej musiała być 
prawie dwa razy grubsza niż w Katyniu, a to w obawie 
by swąd trupi się nie wydzielał. Wapno i inne środki 
dezynfekcyjne zastosowane były fachowo.

W Winnicy wszyscy mężczyźni mieli ręce skrępo-
wane sznurami z powodu o którym niżej będę mówił. 
Węzeł był mniej doskonały niż w Katyniu. Mężczyźni 
i kobiety starsze były ubrane. Wszystkie młode kobie-
ty — nagie.

Najstraszniejszy jednak, budzący naprawdę dreszcz 
grozy, był sposób mordowania w Winnicy; w zesta-
wieniu z nim niemieckie kurki gazowe i nawet strzały 
katyńskie jeszcze wydają się „humanitarne”!... W Ka-
tyniu, jak wiadomo, strzelano w głowę z pistoletu au-
tomatycznego kal. 7,6, kulą opancerzoną, a więc nie 
tylko większych rozmiarów, ale od razu przebijającą 
czaszkę. Z tego, że nikt prawie w okolicy Kozich Gór nie 
słyszał strzałów, wnioskować można, iż nośność głosu, 
odległość od domów, głuszące działanie lasu, procent 
możliwego zasłyszenia huku przez mieszkańców i t.d., 
wszystko to wzięte było pod uwagę; broń użyta nie była 
przypadkowa, ale dobrana fachowo. Tak samo rzecz 
była uwzględniona w Winnicy, w warunkach odmien-
nych. Zastosowano tu wprawdzie stary, czekistowski 
sposób zapuszczanych motorów, widocznie jednak 
kal. 7,6 z opancerzoną kulą uznany był za zbyt głośny. 
Wobec tego mordowano ludzi z najmniejszego kalibru 
5,6 nieopancerzoną kulą ołowianą! Kule tego typu nie 
zawsze i nie dość skutecznie przebijały kości czaszki, 
dlatego ludzie musieli być skrępowani, aby wytrzymać 
dłuższą procedurę mordu i aby zapobiec wszelkim nie-
spodziankom, szamotaniu się i t.d. Strzelano też z reguły 
do każdego człowieka dwa razy; w 78 wypadkach po 
trzy razy; w 2 wypadkach po cztery. Do wielu jednak, 
wbrew wyraźnej instrukcji, tylko raz. Ale nawet w wy-
padkach podwójnego strzelania, śmierć nie zawsze na-
stępowała natychmiast. W ten sposób niektórzy grze-
bani byli jeszcze żywcem, na co wskazała obdukcja, 
która u kilku ofiar ustaliła piasek głęboko w przełyku.

Ogółem musiano oddać około 20.000 strzałów, przy-
tykając lufę z tyłu do głowy żyjącego człowieka. Ale 
ewentualne „nieuwiazki” i w tym wypadku były prze-
widziane. Człowiek po otrzymaniu nawet kilku małych, 
ołowianych kulek i mimo skrępowania, mógł się jeszcze 
rzucać i nawet bronić. Dowodzi tego fakt, że w 395 wy-
padkach roztrzaskano czaszkę, zdaje się nie kolbą kara-
binu, ale specjanie w tym celu skonstruowaną maczugą.

* * *
Właściwym kluczem do rozpoznania systemu jest 

przede wszystkim sprawa dokumentów i ubrań.
Od kwietnia 1943, gdy się rozeszła pierwsza wieść 

o Katyniu, głosy sceptyczne głównie na ten szczegół 
kładły nacisk. Od chwili mego powrotu ze Smoleńska 
w końcu maja t.r. i później, gdy poświęciłem się bada-
niom zbrodni katyńskiej aż do dziś, ciągle spotykałem 
się z niedowierzaniem i zapytaniem: w jaki sposób bol-
szewicy mogli dopuścić do takiej „nieostrożności”, by 
przy trupach pozostawić wszystkie ich osobiste doku-
menty? W jaki sposób, przy głodzie ubrań, a zwłaszcza 
obuwia, nie pokusili się zedrzeć tysięcy, z najlepszej 
skóry, oficerskich butów, które sam oglądałem następnie 
rozmiękłe na gąbkę i po wydobyciu z grobu robiące 
wrażenie gumowych?
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Wyjaśnienie było raczej łatwe: nie mogli się wtedy 
spodziewać, że ktoś będzie w stanie rzeczy te wyko-
pać. Następnie, chodziło widocznie o to by fason bu-
tów i ubrań nie rozpełzł się po kraju i nie powodował 
drażliwych komentarzy i t.d. Przyznam jednak, że ta 
okoliczność budziła i we mnie wrażenie czegoś zrobio-
nego nagle, raczej nieprzemyślanej improwizacji, niż 
systemu. Otóż właśnie przeciwnie: to był najcharakte-
rystyczniejszy szczegół systemu.

W Katyniu zaszła jedynie ta inowacja, że osobisty, 
ręczny „bagaż” oficerów, jakieś tam ich węzełki, teczki, 
worki i temu podobna nędzarska własność obozowa, nie 
została zakopana wraz z trupami, ale odwieziona z po-
wrotem na ciężarówkach z niewiadomym przeznaczeniem.

W Winnicy wywoływano ludzi z celi na śmierć, „s 
wieszczami”, co normalnie istotnie oznacza raczej ze-
słanie. Po wyprowadzeniu na dziedziniec wewnętrzny, 
nie tylko nie obdzierano ich z ubrań (wyjątek stanowiły 
wspomniane już, młode kobiety), ale zwożono trupy do 
dołów, łącznie z ich „wieszczami”.

Bardziej jeszcze charakterystyczny był stosunek do 
dokumentów. W obozach jenieckich ludzie mieli je, 
w większości wypadków, przy sobie; ale nie dlatego 
i nie przypadkowo znalazły się w grobie. Wręcz prze-
ciwnie, wymagał tego system: „Prowaliś skwoź ziem-
liu!”. I człowiek, i jego rzeczy, i jego dokumenty! — 
W więzieniu dokumenty były zabierane i wraz z aktami 
sprawy przechowywane w kancelarii. W wypadkach 
normalnego zesłania musiały iść „tuda- że”, za czło-
wiekiem; w wypadkach zesłanie na... śmierć, szły więc 
również: „tuda-że”... w ziemię. — System ten można 
uważać za celowy, lub nie, mnie osobiście zdaje się, że 
prościej było dokumenty spalić, ale co kraj to obyczaj, 
pozostaje tylko stwierdzenie że taki system przyjęto. 
A stosowany był do tego stopnia rygorystycznie, że po-
nieważ więźniowie w Winnicy nie mieli dokumentów 
przy sobie, transportowano je z więzienia oddzielnie 
i zakopywano w specjalnym grobie. Tak np. odnalezio-
ny w „sadzie” grób nr 15a wypełniony był wyłącznie 
dokumentami, nie tylko osobistymi, ale aktami sprawy 
wstecz, aż do protokółu „obyska”, rewizji, włącznie!

Wróćmy jeszcze raz do sprawy rzeczy: niektóre z nich, 
przynoszone przez rodziny, a nie oddane więźniom, były 
segregowane jeszcze za ich życia. Np. ubrania osobno, 
buty osobno.

— Budowa Szczęśliwej Socjalistycznej Republiki nie 
działa w imię korzyści osobistych ale w imię haseł wznio-
słych. Nie rabuje się osobistej własności. Więc w Winnicy 
do grobu nr 18 zsypano całe obuwie, a do grobu nr 20 
wszystkie niedoręczone ubrania. Natomiast z węzełków, 
które ludzie mieli przy sobie, gdy umierali na dziedziń-
cu więziennym, czyniono następnie w grobach górną 
warstwę, przykrywając nią warstwy trupów; w ten spo-
sób uzyskiwano dodatkową izolację, na którą szła do-
piero ziemia. Pomiędzy tymi węzełkami leżały jedynie 

nieliczne trupy. Były to zwłoki więźniów zatrudnionych 
przy zakopywaniu grobów. Co pewien czas strzelano 
ich, już na miejscu (niektórzy świadkowie słyszeli po-
jedyncze strzały w nocy, ale, powiadali, rzadko), zrzu-
cano do jednego grobu, który już zakopywała obsługa 
N.K.W.D. Żadnej improwizacji, wszystko było przewi-
dziane do najdrobniejszych szczegółów.

* * *
Identyfikacja zwłok w r. 1943 w Winnicy odbywała 

się głównie w ten sposób, iż wydobytą odzież rozwie-
szano na sznurach. Tysiące okolicznych rodzin schodziło 
się na miejsce i szukało znajomych rzeczy, rozpoznawa-
ło łaty, guziki, wzory wyszywane na koszulach. Odcy-
frowano również co można było odczytać z dokumen-
tów. Ciała były z reguły nie do poznania, prócz kilku 
charakterystycznych kalek. Natomiast raczej poznać że 
było po częściach ubrania: palto kożuszek i znowu jakaś 
cera na łokciu, którą żona własnoręcznie wypracowała.

Zidentyfikowano zaledwie 679 zwłok na ogólną licz-
bę 9432. — Kim byli pomordowani? Ukraińcy. W przy-
tłaczającej większości chłopi, z pewną domieszką ro-
botników, księży prawosławnych; znikomy procent 
inteligencji. Trochę Rosjan. Sporo Polaków.

Analiza strony politycznej wymagałaby specjalnego 
rozdziału. Krótko nadmienić wypada, iż były to lata 
(1937) niezakończońych czystek, okres po-kirowski, 
po-jeżowszcziny; poza tym likwidacja resztek religij-
nych „zabobonów”. Zlikwidowanie cerkwi pobudziło 
ruchy sekciarskie, a powstawały również i tajne bractwa. 
Jedno z takich nosiło nazwę „Prawdziwych Greko-Pra-
wosławnych Chłopów Archanioła Michała”. Bliższych 
szczegółów nie udało mi się na razie uzyskać. Emigra-
cyjne sfery ukraińskie przypuszczają, iż możliwie była 
to tylko sekta religijna.

Powstaje pytanie: dlaczego ci właśnie, w bolszewic-
kim systemie eksterminacyjnym, otrzymali kategorię: 

„śmierć”, zamiast kategorii: „obozy”? Jeden z wybitnych 
Ukraińców mówił mi, że w tym okresie wstrzymane 
były zsyłki do łagrów ludzi, których uznano za szcze-
gólnie niebezpieczny „aktyw kontrrewolucyjny”, wobec 
zaszłych wypadków buntu na północy. Że w tym czasie 
podobne masowe egzekucje odbywały się na terenie 
całej Ukrainy, tylko że miejsca kaźni pozostały nie-
wykryte. Osobiście sądzę, iż mogły tu działać również 
okoliczności poboczne, bądź przepełnienie na północy, 
bądź brak transportów, bądź wiele czynników łącznie. 
W zależności od tego, pojęcie „aktywu” przeznaczonego 
do uśmiercenia, musiało ulegać wahaniom. Ale mordy 
masowe były i pozostały regułą*).

* * *
Źródła niemieckie wśród listy zidentyfikowanych, 

wymieniają jako narodowość ustaloną, 28 Polaków: Bo-
nifacy Jakubowski, aresztowany 18 kwietnia 1938; Józef 
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Brunecki aresztowany 1 stycznia 1938; Bolesław Strzy-
lecki, Chmielowski, Józef Merynowicz, Michał Radecki, 
aresztowani 27 listopada 1937; Adam, Józef i Wojciech 
Hłuszko, Wojciech Samosienko, Antoni Malicki, Kazi-
mierz Bogucki, Leon Soroczyński, Albin Podhorecki, 
aresztowani w grudniu 1937; Feliks Petliński, Adam 
Krawiec, Dominik Kwaśnicki, Franciszek Harasz, Fran-
ciszek Krawczyk, Franciszek Nowicki, Stanisław Pro-
zołowski, Józef Czajkowski, Zygmunt Kłodnicki, Stefan 
Antoniuk, Feliks Rybicki, Tadeusz Zalewski, Wacław 
Konopko, aresztowani w różnych miesiącach 1938. Prócz 
tego jednak widnieje szereg nazwisk bez określonej na-
rodowości, które z brzmienia również wydają się być 
polskie, np. Adolf Rutkowski, Stanisław Kowalski, Ja-
dwiga Rolińska, Paulina Kwaśniewska, Karol Słowac-
ki, Maria Waszniewska, Franciszek Jasiński, Apolinary 
Skrzeszewski, Bronisław Zaleski, Wacław Łukaszewicz, 
Feliks Radzichowski, Bronisław Żdanowicz. Stanowi-
łoby to około 6% zidentyfikowanych. Można by stąd 
wnioskować, iż leży tam około 560 Polaków, których 
krew zmieszana została z krwią i ziemią ukraińską.

Gdybyż przynajmniej ten straszny los stał się nie tyl-
ko kluczem do rozeznania morderców, ale również do 
zrozumienia więzów jakie łączą tych, wspólnie zako-
panych pod Parkiem Kultury i Odpoczynku.

Józef Mackiewicz.

*) Artykuł niniejszy napisałem jeszcze przed zapoznaniem się 
z bardzo ciekawym listem p. Bohdana Dolińskiego w nr. 293 

„Wiadomości”. Mówi on o wrzeniu na Ukrainie i partyzantkach, 
do których należeli zarówno Ukraińcy jak Polacy, właśnie w tych 
latach, 1936-1937. Nie jest wyłączone, że była to jedna, a może 
główna przyczyna masowych aresztów, a później masakry 
w Winnicy. Tym bardziej że w grobach odnaleziono zarówno 
zwłoki Ukraińców jak Polaków.

„Wiadomości” 1951, nr 48 z 2 grudnia, s. 1.

Nie leży w moim zamiarze podawanie w wątpliwość 
wiarogodności orzeczenia brytyjskiego Home Office 
z 29 lutego 1952, które niżej przytoczę. Chciałbym tyl-
ko uszeregować i zestawić poszczególne momenty tej 
sprawy aż do dnia, w którym pismo Home Office doszło 
moich rąk. Chodzi tu o sprawę Iwana Kriwoziercowa, 
głównego świadka zbrodni katyńskiej. Sprawy jego nie 
podobna wyodrębnić z tła, na którym się rozegrała, a tło 
oddaje z kolei najlepiej punkt drugi noty sowieckiej do 
Departamentu Stanu w Waszyngtonie z... (dziwnym 
trafem!) — też 29 lutego 1952. Nota sowiecka, upierając 
się oczywiście przy moskiewskiej wersji t.zw. „komisji” 
katyńskiej z r. 1944, stwierdza że rząd Stanów Zjed-
noczonych nie wysunął w ciągu 8 lat aż do ostatniego 
czasu żadnych zastrzeżeń wobec powyższego orzecze-
nia oficjalnej komisji.

Stwierdzenie to jest ścisłe. Trudno zaprzeczyć. Tak 
było istotnie i oczywiście też przez cały ten czas, gdy 

Kriwoziercow jeszcze żył, to znaczy gdy jeszcze był 
głównym świadkiem oskarżenia a nikt nie chciał przy-
jąć jego świadectw do wiadomości.

29 czerwca 1951 ukazała się po angielsku moja książ-
ka pt. „The Katyń Wood Murders”. Tegoż samego dnia 
ukazała się w „Daily Telegraph” pierwsza recenzja z tej 
książki, pióra Guy Ramsey, który m.in. napisał:

„W końcu p. Mackiewicz odnalazł rosyjskiego „di-
pisa”, obecnie nie żyjącego już, Iwana Kriwoziercowa, 
mieszkańca tej okolicy, który starał się zdać sprawę 
Amerykanom w Norymberdze z tego co widział; za-
grożony przez nich wydaniem władzom rosyjskim, 
uciekł… żeby następnie prywatnie opowiedzieć to 
autorowi.

„Dowód prawdy jest przedstawiony dokładnie; świa-
dectwa doskonale zebrane. Wszystko jest tak sugestyw-
ne że aż niemal przekonywające. Zawsze jednak chodzą 
po głowie nieuniknione wątpliwości nie odłączne od 
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pełnych grozy książek, w których świadkowie są albo 
nieznani albo anonimowi (obscure and anonymous)”...

Cytata ta jest ważna z tego względu, że pobudziła 
mnie do poczynienia jeszcze jednej próby badania oko-
liczności, w jakich Kriwoziercow przestał być świad-
kiem koronnym, a stał się świadkiem — „obscure and 
anonymous”. W swoich zabiegach pozwoliłem sobie na 
tę cytatę się powołać.

* * *
A teraz mała dygresja.
W pierwszych dniach lutego b. r. stanął przed komisją 

kongresu amerykańskiego człowiek, który podał się za 
naocznego świadka zbrodni katyńskiej. Odbyło się to 
w sposób, który my, w Europie — słusznie czy niesłusz-
nie — nazywamy amerykańskim. Mianowicie z dużą 
reklamą, z maską na twarzy, w otoczeniu mnogich fotore-
porterów, w dramatycznym nastroju, omdlewając i w t.p. 
rekwizytach. W tym co mówił ów rzekomy świadek, nie 
było (omal dosłownie) ani jednego słowa prawdy. Oko-
liczności zbrodni są na tyle znane że łatwo stwierdzić iż 

„zakapturzony świadek” nie tylko nie był ich świadkiem 
naocznym, ale nawet być nie mógł. Nie zgadzała się ani 
data, ani żaden z przytoczonych przez niego szczegó-
łów. Ponieważ sam byłem w Katyniu w ciągu trzech dni 
i poznałem teren, a znając zarówno metody N.K.W.D. 
jak całość sprawy bardzo dokładnie, zanim doczytałem 
do końca relacji w gazecie, wiedziałem że chodzi tu 
o szczerą fantazję, zobrazowaną z wyjątkowym tupetem.

Mówiąc o „drodze w lesie”, którą rzekomo szedł, 
rzekomy świadek nie zdawał sobie nawet sprawy jak 
wyglądał lasek katyński, czyli t.zw. Kozie Góry, gdzie 
dokonano egzekucji. Lasek ten był odosobniony, i pro-
wadziła do niego tylko jedna droga poprzez strzeżoną 
bramę. W ten sposób rzekomy świadek nie mógłby tam 
wkroczyć, chyba gdyby okazał legitymację zbiega z obo-
zu... funkcjonariuszom N.K.W.D.!

Cały lasek otoczony był drutem kolczastym i obsa-
dzony gęstą strażą z psami, a więc przedostanie się in-
nym sposobem było niemożliwe, ani we dnie ani w nocy 
— co stwierdzili wszyscy mieszkańcy okoliczni.

Ani teren, ani drzewa w tym lasku, których rzekomy 
świadek oczywiście nigdy nie widział, nie nadawały się 
do obserwacji, o jakiej opowiada.

Rozstrzeliwań dokonywano nie w nocy, ale we dnie.
Ani jedna ofiara ekshumowana z grobów katyńskich 

nie była zakopana żywcem, a wszystkie miały ślad po-
strzału w tył czaszki.

Tylko jedna ofiara na ogólną ilość przeszło 4.000 mia-
ła usta wypełnione trocinami i to w sposób zupełnie 
inny niż to świadek w swoim uproszczeniu zeznał.

Strzelano nie z broni rosyjskiej, ale z niemieckiej.
Ręce skrępowane były sznurem a nie drutem.
Poza tym cały tenor opowiadania wkazuje daleko 

idące i naiwne uproszczenia charakterystyczne dla ze-

znań zmyślonych. Trudno jest zrozumieć dlaczego przy 
takiej obfitości materiału, przy tak poważnych i niezbi-
tych dowodach jakie istnieją w sprawie Katynia, dano 
rozgłos nie tylko fałszywym, ale potrącającym o aneg-
dotę zeznaniom rzekomego świadka. Ośmieszenie całej 
procedury śledczej w tej tragicznej sprawie, leżeć może 
oczywiście tylko w interesie strony — winnej zbrodni. 
A więc w interesie sowieckim. Szkoda, wyrządzona re-
klamą przydaną zeznaniom „zakapturzonego świadka”, 
nie dała na siebie długo czekać. Wszystkie pisma za 
żelazną kurtyną, a przede wszystkim polskie gazety re-
gime’owe cieszą się z tego jak z prezentu. Komentarzom, 
kpinom, karykaturom nie ma końca. Przecież ludzie za 
żelazną kurtyną stosunkowo dobrze znają — N.K.W.D. 
A ci co znają N.K.W.D., jego metody i obostrzenia nor-
malne, a cóż dopiero stosowane podczas masowych eg-
zekucji! — wiedzą, że np. wdrapywanie się na drzewo 
o kilka czy kilkanaście kroków od miejsca egzekucji 
i siedzenie na gałęzi z księdzem w celu przyglądania się 
i liczenia ofiar, należałoby zaliczyć do rzędu zabawnych 
anegdot, gdyby nie dotyczyły rzeczy tak strasznej, jak 
mord katyński.

Na szczęście, jak słyszymy, zarówno komisja kon-
gresu, której zasługi dla podjęcia sprawy Katynia są 
ogromne, jak również prasa amerykańska zorientowały 
się już i wycofały swe zaufanie tak niebacznie zaan-
gażowane w sztucznie udramatyzowaną scenę zeznań 
rzekomego świadka.

Nie, nie żaden zakapturzony świadek w Ameryce, ale 
znany dobrze ze sprawy, Iwan Kriwoziercow w Anglii, 
był dotychczas głównym świadkiem zbrodni katyńskiej.

Nie będę tu opisywał wszystkiego co wiem o nim. 
W mojej książce, dzieje jego od urodzenia we wsi Nowe 
Batioki pod Smoleńskiem, w sąsiedztwie Gniezdowa, 
gdzie wyładowywano jeńców, i Katynia, gdzie ich roz-
strzeliwano poprzez wszystko co widział i wiedział, aż 
do jego ucieczki przed armia czerwoną — zajęły wiele 
miejsca. To są rzeczy znane.

Opisałem też, jak się po raz pierwszy w r. 1945 zgło-
sił do władz sojuszniczych i — omal nie został: wyda-
ny w ręce sowieckie. Widziałem go w Katyniu. Ale 
w pamięci pozostał mi takim, jakim oglądałem go we 
Włoszech, w Anconie: siedział na pryczy drewnianej, 
zgarbiony niepokojem o własny los, rozczochrując wło-
sy nerwowym drapaniem.

Gdy przypominam sobie dziś tamtą sylwetkę i zesta-
wiam los Kriwoziercowa, autentycznego świadka naj-
większej zbrodni popełnionej w czasie ubiegłej wojny, 
z dziwnymi kolejami losu jaki wynosi na powierzchnię 
zakapturzonego człowieka, w Waszyngtonie — odczu-
wam to jak temat wielkiej, ludzkiej powieści, z jej nigdy 
nie zbadanymi wyrokami. W danym wypadku powieści 
o wielkiej niesprawiedliwość świata i ponurym epilogu 
31 maja 1945 Kriwoziercow zgłosił się do obozu D.P. 
w Verden (Aller), w strefie brytyjskiej. Wylegitymo-
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wał się Arbeitskartą Nr. 6910/40/439014, wystawioną 
2 września 1944 przez Arbeitsamt Berlin Dlg. Br. Już 
1 czerwca złożył meldunek, że jest świadkiem zbrod-
ni katyńskiej. Tegoż dnia złożony został meldunek pi-
śmienny dowódcy 102 Mil. Gov. Det. (R), brytyjskiemu 
majorowi Hart. Mjr. Hart wykazał minimalne zaintere-
sowanie sprawą, ale lojalnie zwrócił się do swych władz 
przełożonych o instrukcje. Instrukcje nie nadeszły.

Kriwoziercow, nauczony doświadczeniem, bał się, 
by nie wydano go Sowietom. Bał się też, by go agenci 
sowieccy nie sprzątnęli. Toteż, gdy na jesieni 1946 przy-
był do Wielkiej Brytanii, przybrał pseudonim: Michał 
Łoboda, rzekomo urodzony 6 czerwca 1916 w Wilejce, 
na Wileńszczyźnie. Towarzyszył mu zawsze jego ser-
deczny przyjaciel, Jan Chomiuk, z zawodu marynarz. 
W Anglii znaleźli się razem w obozie West Chiltington 
Camp, Sussex. Stamtąd, po krótkim pobycie przeniesie-
ni zostali do Stowell Park, nr. Cheltenham, Glos.

Tymczasem trwał ciągle ten stan, który, ukazałem 
na początku z drugiego punktu noty sowieckiej, t.zn. 
żadnych zastrzeżeń wobec oficjalnej sowieckiej wersji 
mordu katyńskiego. Przyznam szczerze, że Polakom nie 
dzieje się jeszcze tak źle w zestawieniu z tym napięciem 
nerwowym, w jakim żyło wielu moich przyjaciół Rosjan 
w okresie dalszego ciągu porooseveltowskiej polityki. 
A z drugiej strony zaczęły się już budzić wielkie nadzie-
je. Bo ja wiem, może właśnie ta ciągła szarpanina po-
między strachem i nadziej ą była istotną przyczyną koń-
ca, jaki spotkał Kriwoziercowa? Nie wiem. W każdym 
razie należy przypomnieć, że Kriwoziercow był mło-
dym chłopem rosyjskim o bardzo średniej inteligencji 
i niebacznie rozbudzonych ambicjach. Zaryzykuję nawet 
twierdzenie: łapczywie rozbudzonych. Trzeba bowiem 
pamiętać iż przeżył on nie tylko strach przed wydaniem 
go władzom sowieckim, ale też, jak inni, przeżywał na-
stroje naszeptywane wciąż przez pierwszą i drugą rękę 
propagandy sowieckiej: amerykańskie dolary! antyso-
wiecka robota amerykańskiego kapitału! dolary, dolary, 
dolary na antysowiecką propagandę! amerykańska agen-
tura, amerykańscy agenci! — Takie wersje się rozcho-
dzą, krążą, dezorientują. Powstają legendy o agentach 
amerykańskich opływających w dolary. Powtarzają je 
ludzie nieraz bardzo inteligentni i na wysokich stano-
wiskach. Cóż się dziwić Iwanowi o średniej inteligencji 
i na stanowisku najniższym z możliwych na Zachodzie: 
robotnika w obozie, bez praw obywatelskich, dipisa! 
Przecież Kriwoziercow był tylko przeciętnym człowie-
kiem. Czy można mu się dziwić, że ważność świadectw 
jakie nosił w swej pamięci rozbudzała w nim nadzieje 
i że świadectwa te chciał może sprzedać nie wiadomo 
jak drogo! Rozmawiał na ten temat z Chomiukiem, a by-
wało, podpiwszy, przechwalał się często przed otocze-
niem. W ten sposób wszyscy wiedzieli, nie zawsze ci, 
co o tym wiedzieć by powinni, że jest najważniejszym 
świadkiem największej zbrodni. Nazajutrz przychodziło 

wytrzeźwienie, niesmak i znowu strach, aż do następnej 
wielkiej nadziei. Oczywiście Kriwoziercow nie zdawał 
sobie sprawy że błędem Ameryki jest nie to iż wyrzuca 
zbyt dużo pieniędzy na antysowiecką robotę, tylko to iż 
właśnie wydaje ich — za mało.

Zamiast w Ameryce, w październiku 1947 Kriwo-
ziercow znalazł się w obozie Easton-in-Gordano, Somer-
set. I… zupełnie raptownie, znika z powierzchni ziemi!

* * *
Co się stało z Kriwoziercowem, najważniejszym 

świadkiem zbrodni katyńskiej? Nikt nic nie wie kon-
kretnego. W każdym razie, to co uzyskało się od władz 
brytyjskich, wydaje się niezadowalające. Może niesłusz-
nie, może lakoniczność jest czasem wskazana. Ale nie 
wydaje się wskazana w wypadku Kriwoziercowa, gdyż 
na jego temat zaczynają krążyć coraz to nowe plotki: za-
bity w bójce, popełnił samobójstwo, przejechany przez 
samochód, porwany przez agentów sowieckich, wyda-
ny w ręce sowieckie, zabity przez nasłanych agentów 
i znów da capo: zabity w bójce…

Ale gdzie jest jego przyjaciel Chomiuk? Rzekomy 
adres brzmi: 6, Beech Road, Horfield, Bristol 7. Nie, 
pod tym adresem już go nie ma.

Znany dziennikarz amerykański, Julius Epstein, se-
kretarz pierwszego komitetu katyńskiego, który powstał 
w Nowym Jorku pod przewodnictwem b. ambasadora 
Bliss-Lane, zapytuje mnie w liście z 25 października 
1949: „Doszły mnie słuchy, że w ciągu tego lata, ważny 
świadek katyński miał zginąć „w wypadku samochodo-
wym” w Londynie. Co Pan wie o tym?”.

Niestety, nie wiem nic konkretnego. I to po dwóch 
latach od chwili jego zniknięcia. Do jakiego stopnia cała 
rzecz jest okryta mrokiem tajemnicy, dowodzi fakt, że 
jeszcze po czterech latach sądzono, że Kriwoziercow 
zmarł w r. 1949. 8 lipca 1951 ukazał się w „Wiadomo-
ściach” (nr 275) artykuł Ferdynanda Goetla, który pisał 
m.in.: „Przed dwoma laty zmarł. Autentycznej wersji 
jego zgonu nie można ustalić... Pytam, czy znane jest 
orzeczenie coronera ustalające przyczynę gwałtownej 
śmierci?… Sądzę, że ów „dalszy ciąg” Katynia nie po-
winien być zlekceważony. Stanowi on ostrzeżenie nie 
tylko dla ludzi związanych ze sprawą Katynia pośrednio 
czy bezpośrednio. Jest przestrogą dla całego Świata. Jest 
próbą posiania lęku i  zdławienia każdego człowieka, 
który przezwyciąża zmowę milczenia. Jest świadec-
twem, że ręka skrytobójcza i kierująca nią wola działa 
nieprzerwanie”.

Powracam do recenzji o mojej książce w „Daily Te-
łegraph”. Sądziłem, iż skoro rzecz działa się w Anglii, 
głos jednego z najpoważniejszych pism angielskich, 
który świadka zagubionego na wyspie przezywa „ob-
scure and anonymous”, może być najlepszą drogą do 
sformułowania pytań skierowanych do najwyższych 
władz angielskich.
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W sierpniu 1951 zwróciłem się z pismem bezpośred-
nio do ministra spraw wewnętrznych, w którym przed-
stawiwszy po krotce sprawę, pisałem:

„Nie ma żadnej wątpliwości że z rosyjskiego punktu 
widzenia, Kriwoziercow mieszkający w Anglii był oso-
bą wielce niepożądaną; agenci zaś sowieccy, którzy go 
zgładzili, mogli liczyć na sporą nagrodę.

„Osobiście interesuję się bardzo tą sprawą z dwóch po-
wodów: 1) ja także jestem naocznym świadkiem zbrodni 
katyńskiej; 2) przychylny krytyk w „Daily Telegraph” 
z 29 czerwca 1951 zarzucił mi włączenie do mojej książ-
ki zeznań „nieznanego” świadka…

„Dlatego też byłbym bardzo zobowiązany, jeśliby mógł 
mi Pan udzielić informacji co w związku ze śmiercią 
Kriwoziercowa wykryło śledztwo albo innych danych 
dotyczących tej sprawy”…

List ten wraz z książką nadałem w urzędzie poczto-
wym przy Leicester Square 13 sierpnia 1951. W ciągu 
następnego tygodnia od tej daty nie otrzymałem żadnej 
odpowiedzi. Osoby znające zwyczaje angielskie wyłącza-
ły możliwość aby odpowiedź mogła nie nadejść wca-
le. Nawet, przekładano mi, gdyby pismo zlekceważono, 
przyjęto niechętnie, lub bez zamiaru udzielenia infor-
macji, w każdym wypadku, chociażby ze względu na 
dołączoną książkę, musi nadejść potwierdzenie odbioru 
i kilka, mniej lub więcej lakonicznych, słów odpowiedzi. 
W Anglii nie ma zwyczaju, powiadano, nie odpowia-
dania na listy!

Jednak odpowiedź ani następnego tygodnia, ani mie-
siąca, ani nigdy w ogóle nie nadeszła.

W tym stanie rzeczy pozwoliłem sobie zwrócić się 
do jednego z wybitnych członków Izby Gmin. Przed-
stawiłem mu całą sprawę, wskazałem na wagę, jaką 
posiada (czy posiadał?) Kriwoziercow dla wyjaśnienia 
i uwidocznienia przed całym światem rzeczywistych 
sprawców mordu katyńskiego. Zwróciłem jeszcze raz 
uwagę, że tylko Sowietom i ich agentom zależeć może 
na unieszkodliwieniu tego świadka. W wyniku inter-
wencji podjętej przez członka parlamentu, otrzymał on 
pismo, datowane 29 lutego 1952, którego oryginał prze-
kazał mi 5 marca 1952:

„5 lutego 1952 napisał Pan do ministra spraw wewnętrz-
nych w sprawie dociekań p. Mackiewicza w związki? 
ze zbrodnią katyńską. Żałuję że nie jesteśmy w stanie 
odnaleźć śladów jego poprzedniego listu.

„Iwan Kriwoziercow alias Michał Łoboda przebywał 
przez pewien czas w Stowell Park Hostel i w październi-
ku 1947 przeniósł się do innego obozu w Easton-in-Gor-
dano w Somerset. 30 października 1947 ciało jego zna-
leziono w jednym z sadów. Badania, przeprowadzone 
3 listopada 1947 w komisariacie policji w Flax Bourton, 
Somerset, stwierdziły, że zmarły popełnił samobójstwo 
przez powieszenie”.

Tyle o — najważniejszym świadku największej zbrod-
ni wojennej.

Józef Mackiewicz.

„Wiadomości” 1951, nr 48 z 2 grudnia, s. 1.

W maju b.r. ukazała się w Warszawie książka Bolesła-
wa Wójcickiego „Prawda o Katyniu”*). Abstrahując od 
broszury wydanej zaraz po wojnie w Poznaniu, a zawie-
rającej tylko przedruk kilku artykułów z r. 1944, obec-
na książka jest pierwszą w sprawie mordu katyńskiego 
publikacją bolszewicką. Trzeba przyznać, że ogłoszo-
ną z niejakim — opóźnieniem… jeżeli się weźmie pod 
uwagę, że od wiosny r. 1943, gdy po raz pierwszy groby 
odkopano, upłynęło już lat dziewięć! Termin ten wska-
zuje jak bardzo zależało Sowietom na — nie przypomi-
naniu tej sprawy. Przez wiele lat słowo „Katyń” prze-
milczane było systematycznie. W ostatecznym jednak 
wyniku przemilczeć się go nie dało. Cieszę się, że do 
przerwania tego milczenia i ja przyłożyłem niejedną 
cegiełkę, ale oczywiście największa zasługa przypada 
Specjalnej Komisji Kongresu Amerykańskiego. Toteż 
książka, o której mowa, jest niejako odpowiedzią na 
działanie tej Komisji. Odpowiedzią oczywiście w stylu 
sowieckim.

FURIA ANTYAMERYKAŃSKA
Muszę zaznaczyć na wstępie, że osobiście wyszedłem 

z tego potoku ordynarnych „rugatielstw” obronną ręką. 
Wspominany wielokrotnie zawsze jako „reakcyjny”, raz 
tylko nazwany zostałem „prohitlerowskim”. Poza tym 
zaliczono mnie do grupy, której nazwiska nie upiększa 
żaden tytuł arystokratyczny. Znacznie gorzej wypada 
„baron” Anders — „prowokator w czystym stylu goeb-
belsowskim”... Hrabia Lipski, hrabia Skarżyński, hrabia 
Zaleski i t.d., to wszystko „agenci, szpiedzy, prowoka-
torzy na służbie Hitlera, Himmlera i Canarisa”. Canaris 
odegrywa poważną rolę. „Przekazywał instrukcje za po-
średnictwem swego agenta Doboszyńskiego”, a Dobo-
szyński dyktował co ma pisać polska prasa emigracyjna 
w Londynie, ażeby pozostawać w zgodzie z linią wyto-
czoną przez Goebbelsa, „Sfora wilków faszystowskich: 
Goebbels, reakcja polska oraz amerykańscy wspólnicy 
Kruppa i Guderiana”… Bodaj jeszcze gorzej niż hitle-
rowcy i „ich agenci spośród reakcji polskiej” wypadają 
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Amerykanie: Julius Epstein, to „trockista i hitlerofil”. 
Bliss-Lane — „kierownik V kolumny” Ray S. Mad-
den — „faszysta i mąż zaufania zdrajców Polski spod 
znaku Becka”, Elvin E. O’Konski — notoryczny hitle-
rowiec i „oszust”. Nie lepszy jest naturalnie członek 
kongresu Sheehan albo Dondero, „gorący wielbiciel 
Mussoliniego, obecnie zaś aktywny współpracownik 
band gangsterskich”... Tadeusz Machrowicz „pozosta-
wał zawsze ściśle związany z sanacyjną bandą graba-
rzy Polski. Propagował tę samą koncepcję, która leżała 
u źródeł goebbelsowskiej prowokacji w Katyniu”... i t.d. 
i t.d. Trudno omówić tu „życiorysy” wszystkich innych 
wymienionych w tej książce. Résumé dałoby się streścić 
słowami autora w końcu X rozdziału: „Goebbels plus 
Ku-Klux-Klan”.

Już z tej próbki stylu czytelnik łatwo może sobie wy-
obrazić jak pisana jest cała książka. Krótko mówiąc: co 
to jest za książka. Ale dla uzupełnienia jej charaktery-
styki warto zacytować również takie zdanie:

„...wojska radzieckie, kierowane genialną myślą strate-
giczną i wolą Stalina, dowodzone przez syna robotniczej 
Warszawy, marszałka Rokossowskiego”... — Albo: „...
siły wyłonione z ludu polskiego... poprowadziły Polskę 
drogą jedynie słuszną. Niezłomnej braterskiej przyjaźni 
z Krajem Rad, który narodowi polskiemu dwukrotnie 
[!] przyniósł niepodległość”...

Taka jest forma „Prawdy o Katyniu”. Formie tej od-
powiada również treść, utrzymana na niskim poziomie 
demagogicznej, bolszewickiej propagandy. A zatem 
wielka ilość połajanek przetykanych frazesami, które 
to frazesy zastępują w publicystyce bolszewickiej to do 
czego w wolnym świecie służy obiektywna argumen-
tacja. Wprawdzie książka o fizyczny mord w Katyniu 
oskarża Niemców, ale zdaje się z niej wynikać, że du-
chowymi inspiratorami tego mordu byli w rzeczywisto-
ści — Amerykanie.

Bo „Prawda o Katyniu” jest utworem propagando-
wym skierowanym przeciw Ameryce, świadczy o tym 
m.in. dobór ilustracji. Jest ich 37. Z tej liczby tylko jedna 
dotyczy Katynia z podpisem: „Tutaj w lesie Katyńskim, 
jesienią roku 1941, zezwierzęceni bandyci hitlerowscy 
rozstrzelali 11.000 jeńców wojennych — żołnierzy i ofi-
cerów polskich, żołnierzu Czerwonej Armii, pomścij 
ich!”. Poza tym nie ma żadnej rzeczowej fotografii z Ka-
tynia. Natomiast aż 13 dotyczy Ameryki, a zwłaszcza 
Korei. Autor pisze we wstępie:

„Luty 1952. Nad udręczoną ziemią koreańską unoszą 
się kłęby dymu ze spalonych przez amerykańskie bomby 
miast, osad i wsi — i roje zarażonych bakteriami dżu-
my i cholery owadów, rozsianych przez amerykańskie 
samoloty... I w tymże lutym tegoż 1952 roku Kongres 
USA wznawia starą, hitlerowską prowokację: Katyń... 
Wróg Polski i Związku Radzieckiego: stary i nowy wróg, 
w gruncie rzeczy — ten sam”.

Tego rodzaju prymitywny zlepek frazesów wyda-

je się skądinąd potwierdzać przypuszczenia, że nowa 
prowokacja sowiecka, oskarżająca Amerykę o rzekomą 

„wojnę bakteriologiczną” na Korei, jest w istocie próbą 
odwrócenia uwagi opinii publicznej od sprawy Katynia, 
podjętej przez kongres Stanów Zjednoczonych.

PROPAGANDA, Z KTÓRĄ NIE NALEŻY SIĘ 
LICZYĆ

Nawiasem mówiąc, bolszewicka książka o Katyniu 
służyć może też za pouczający przyczynek dla tych, co 
mimo wszystkie doświadczenia nadal jeszcze liczą się 
z głosem propagandy komunistycznej, świeżo z okazji 
pobytu amerykańskiej komisji katyńskiej w Europie 
i trudności, jakie napotkała ze strony rządu brytyjskie-
go, wszystkie sfery polskie unisono wypowiedziały się 
raczej za procedurą przy drzwiach zamkniętych małego 
pokoiczku w hotelu na Kensingtonie, niźli za jawną roz-
prawą we Frankfurcie, przy drzwiach szeroko otwartych 
na całą Europę. Dlaczego? Osobiście nie słyszałem inne-
go argumentu niż ten: „Propaganda komunistyczna i tak 
już oskarża nas, że idziemy na rękę Niemcom, a gdyby 
to jeszcze zrobić w Niemczech... Po co dawać jej atut do 
ręki i t.d.”. Zupełnie tak jakby propagandę bolszewicką 
można było ugłaskać, ułagodzić, zamknąć jej gębę, prze-
licytować albo przekonać! Propagandy bolszewickiej 
ani przelicytować, ani przekonać nie można. A każda 
nawet próba w tym kierunku jest niebezpiecznym kom-
promisem, który może doprowadzić na krawędź rów-
ni pochyłej. Przecież wszystkie błędy, poczynione po 
wojnie przez świat zachodni w stosunku do Sowietów, 
wynikają z tego samego źródła: liczenie się z opinią 
Sowietów i zabieganie o ich ułagodzenie. Jest to zupełny 
nonsens, w którym my niestety bierzemy czynny udział 
w miarę naszych drobnych sił, wysilając się w pocie 
czoła, by dowieść jak to dopomagaliśmy do zwycięstwa 
bolszewików podczas wojny. Otóż żadne tego rodzaju 
argumenty nie grają w rozgrywce z bolszewikami. Bol-
szewicy powiedzieć mogą absolutnie wszystko co chcą, 
i żadne dowody ani argumenty nie są im potrzebne. Oto 
przykład. Nie może być chyba bardziej obiektywnego 
argumentu dla Wielkiej Brytanii niż ten, że walczyła 
przez sześć lat z Niemcami, a dla Ameryki, że wspierała 
Sowiety materiałami wojennymi i dolarami, gdy Zwią-
zek Sowiecki zepchnięty został na skraj przepaści pod 
Stalingradem. Cały świat ratował bolszewizm jak mógł 
i drżał o los Stalina jak o najdroższy klejnot. A cóż czy-
tamy teraz w „Prawdzie o Katyniu” o celach, w jakich 
ta rzekomo niemiecka prowokacja została dokonana? 
Czytamy że Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zwle-
kały z utworzeniem drugiego frontu „w sposób wielce 
dla hitlerowców zachęcający”; że „Stalingrad wzmógł 
nienawiść kół reakcyjnych U.S.A. i Wielkiej Brytanii 
do Związku Radzieckiego i... tendencje do ratowania III 
Rzeszy”... Więc okazuje się, że Stany i Wielka Brytania 
chciały ratować, ale — III Rzeszę! A przecież „Praw-
da o Katyniu” jest tylko drobnym urywkiem instrukcji 
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propagandowych, jakie otrzymuje tysiące Wójcickich 
na całym obszarze sowieckiego władania.

Propagandy tego rodzaju nie obowiązują żadne logicz-
ne, bodaj najprymitywniejsze rygory. Oto inne przykła-
dy: „Prawda o Katyniu” z jednej strony charakteryzuje 
Wehrmacht jako rodzaj bandy, z drugiej przytacza taką 
„prawdę” na str. 34: „Churchill... w grudniu 1944 roku, 
kornie błagać będzie „barbarię rosyjską”, aby przez 
wcześniejsze rozpoczęcie ofensywy na froncie wschod-
nim uratowała od klęski połączone armie Eisenhowera 
i Montgomery’ego, gromione przez znikomą część We-
hrmachtu, którą von Rundstedt dysponował na froncie 
zachodnim”.

W jednym miejscu mówi się, że pamiętnik Goebbelsa, 
opracowany przez Lochnera, w istocie spreparowany 
został według intencji wywiadu amerykańskiego, a za-
raz w następnym czerpie się z tego pamiętnika cytaty 
pełnymi garściami (nb. niefortunnie). Po wszystkich 
oskarżeniach „reakcji” amerykańskiej i brytyjskiej, już 
na odwrotnej stronicy p. Wójcicki powołuje się na naj-
bardziej jej „reakcyjną” prasę, gdy tylko zachodzi po-
trzeba oczernienia polskiego obozu niepodległościowe-
go na emigracji. I tak ciągle na przestrzeni całej książki.

Gdy do tego dodamy że książka jest źle napisana, 
można sobie wyobrazić jak trudno jest z owej gmatwa-
niny wyzwisk, fantastycznych oskarżeń, przekręconych 
faktów, nieprawdopodobnych kłamstw (np. Ameryka 
chce oddać Polskę Niemcom z Poznaniem, Łodzią i Kra-
kowem włącznie), wyłowić coś, co by uznać można za 
rzeczowe kontrargumenty w samej sprawie Katynia. Po 
dłuższym studium dałoby się uformować kilka takich 
kontrargumentów, ale żaden z nich, jak to zobaczymy, 
nie ma istotnej wartości.

RZECZY NIEISTOTNE
Przede wszystkim, i to w rozrzuceniu po całej książ-

ce, autor podkreśla ze szczególną emfazą, jak bardzo 
Niemcom zależało na propagandowym wyzyskaniu 
mordu katyńskiego. Jest to rzecz stara, znana, setki 
razy już podkreślana przez wszystkich, nie wyłączając 
samych Niemców. Pan Wójcicki powinien sobie przy-
pomnieć, że Niemcy znajdowały się w stanie wojny ze 
Związkiem Sowieckim, a więc rozgłos, nadany sprawie, 
z ich punktu widzenia nie wymaga tak wielu komen-
tarzy. Nikt tego faktu nigdy nie negował. Nie zmienia 
on w niczym prawdy, że mordu katyńskiego dokonali 
bolszewicy.

Następnie: „Niemcy wiedzieli o popełnionej zbrodni 
wcześniej zanim to ogłosili”. Bardzo być może. Sam 
miałem kiedyś takie wrażenie, jakkolwiek po przeczy-
taniu pamiętnika Goebbelsa, nieco w tym przekonaniu 
zostałem zachwiany. Wydaje mi się że kierownicze 
czynniki III Rzeszy nie były poinformowane zawczasu. 
Natomiast różni Niemcy oczywiście mogli wiedzieć. 
Tak na przykład kilku Polaków z organizacji Todt, któ-
rym Kisielów pokazał groby latem 1942 i którzy tam po-

stawili krzyże, nie mieli żadnego powodu, aby ukrywać 
tę wiadomość przed Niemcami. Mordu, jak wiadomo, 
dokonano wiosną 1940; Niemcy okupowali Smoleńsk 
od r. 1941; nie byłoby zatem nic dziwnego, żeby do r. 
1943 przenikały różnymi kanałami wiadomości

O tym mordzie, nawet mimo notorycznej niechęci 
ludności do gadania i strachu przed powrotem N.K.W.D. 
Ale co z tego? Jaki wniosek czy argument może wy-
niknąć z ustalenia tego faktu, który by przemawiał 
w obronie bolszewików, rzeczywistych sprawców mor-
du? — Żaden.

Dalej: „Że ekshumacji zwłok i badania znalezio-
nych dokumentów dokonali Niemcy”. A kto miał do-
konać, skoro teren znajdował się w ręku niemieckim? 
N.K.W.D.?!

Nie podobna jednak pominąć faktu że Niemcy chcieli 
przekazać całość śledztwa w ręce Międzynarodowe-
go Czerwonego Krzyża, czyli organizacji cieszącej się 
największym autorytetem w całym świecie cywilizo-
wanym, i że właśnie nikt inny niż bolszewicy do prze-
kazania ekshumacji Międzynarodowemu Czerwonemu 
Krzyżowi nie dopuścili. Czy fakty te znane są autorowi 
książki? Tak, odpowiada na nie nową porcją połajanek 
i „argumentem”, że prezesem Niemieckiego Czerwo-
nego Krzyża, który zwracał się do Szwajcarii, był ks. 
Coburg-Gotha, „kuzyn króla angielskiego”. Bardzo 
trudno jest polemizować z p. Wójcickim. Posiadamy 
ogromny materiał dotyczący sposobu ekshumacji pod 
bezpośrednim kierownictwem przedstawiciela Polskie-
go Czerwonego Krzyża, dr. Wodzińskiego, liczne ze-
znania naocznych świadków z tego okresu, a także eks-
pertyzę międzynarodowej komisji lekarskiej. W świetle 
tego wyczerpującego materiału, którego przytoczenie 
zajęłoby więcej niż cała książka p. Wójcickiego, jego 
kilkanaście zdań, zaopatrzonych w wykrzykniki, nie ma 
absolutnie żadnej merytorycznej wartości. Na przykład 
jeżeli chodzi o komisję lekarską przytacza starą, wyci-
śniętą przez N.K.W.D. z prof. Markowa bajkę o tym że 
go rzekomo zmuszono do podpisania raportu. Wszystko 
rzeczy dawno już poddane gruntownej analizie, zbada-
ne, porównane i obalone jako kłamstwo. W sprawie więc 
ekshumacji i badań, przeprowadzonych na miejscu, p. 
Wójcicki nie przytacza ani jednego nowego szczegółu.

SPRAWA AMUNICJI
Natomiast pewnego rodzaju nowością, nie tylko 

w książce „Prawda o Katyniu”, ale od dłuższego już 
czasu prowadzonej sowieckiej kampanii prasowej, jest 
podkreślenie niemieckiego pochodzenia amunicji użytej 
przy mordowaniu ofiar. Nowością nie dlatego, by sprawa 
ta nie była dotychczas znana. Wręcz przeciwnie, jest 
bardzo dobrze znana, — ale nowością dlatego że właśnie 
sprawa amunicji była dotychczas pomijana zupełnym 
milczeniem jedynie przez — stronę sowiecką. Omówie-
nie całości sprawy zajęłoby naturalnie za dużo miejsca. 
Przypomnijmy więc tylko fakt na pozór paradoksalny że 
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oficjalny niemiecki zbiór dokumentów z r. 1943 stwier-
dza iż amunicja była pochodzenia niemieckiego, nato-
miast oficjalny komunikat sowiecki, ogłoszony w rok 
później w „Prawdzie” z 26 stycznia 1944 i dotychczas 
utrzymany w mocy obowiązującej, pomija ten fakt zu-
pełnym milczeniem.

Przy bliższym jednak zapoznaniu się ze sprawą, pa-
radoks jest tylko pozorny. Okazało się bowiem że po 
pierwsze, amunicja fabryki Genschow, dostarczana była 
Sowietom w dużej ilości w okresie przedhitlerowskiego 
zbliżenia niemiecko-sowieckie- go; że po drugie, uży-
wano jej w Polsce i państwach bałtyckich, a przez to 
znaczne jej zapasy dostały się w ręce sowieckie po na-
jeździe na Polskę w r. 1939; że po trzecie, propaganda 
niemiecka została tym zaskoczona. Ten stopień szcze-
rego zaskoczenia, jaki potwierdzają wszystkie źródła 
(zresztą i sam p. Wójcicki), stanowi pośredni dowód że 
Niemcy nie dokonali mordu, gdyż po pierwsze, mieliby 
gotową odpowiedź i nie zostaliby zaskoczeni, po drugie, 
trudno posądzać hitlerowską machinę eksterminacyjną 
o taką naiwność, aby nie użyła amunicji rosyjskiej, któ-
rej po r. 1941 miała pod dostatkiem. Ażeby więc uniknąć 
dyskusji na ten drażliwy temat, sowiecki komunikat 
oficjalny wolał sprawę w ogóle pominąć milczeniem. 
Obecnie uznano widocznie, że bliższe okoliczności to-
warzyszące całej sprawie mogły już ulec zapomnieniu. 
Inaczej trudno sobie wytłumaczyć, dlaczego sprawa amu-
nicji została wyciągnięta po latach przez tych samych 
bolszewików, którzy milczeli o niej dotychczas.

To byłoby właściwie wszystko co w „Prawdzie o Ka-
tyniu” dotyczy sprawy, plus. oczywiście oficjalny ko-
munikat sowiecki z r. 1944, przytoczony w załączniku. 
Miałem zaszczyt zeznawać niedawno jako rzeczoznaw-
ca do sprawy Katynia przed komisją kongresu amery-
kańskiego i nie po raz pierwszy poddać treść tego ko-
munikatu szczegółowej analizie. W tej chwili powiem 
więc krótko, że komunikat sowiecki zawiera tylko jedną 
prawdę, mianowicie że w Katyniu wymordowano ofi-
cerów polskich. Wszystko inne, począwszy już od ich 
liczby, daty dokonanego mordu, poprzez przedstawio-
ne okoliczności i dowody, aż do rzekomych wyników 
ekspertyzy sądowo-lekarskiej, jest kłamstwem. Zresztą 
kłamstwem łatwym do zdemaskowania, a w poszcze-
gólnych wypadkach wręcz oczywistym.

Gdyby więc wydana obecnie w Warszawie, a właści-
wie pierwsza książka bolszewicka w sprawie Katynia, 
poprzestała na przytoczonych wyżej kilku nieudolnych 
impresjach i starym kłamstwie, obeszłoby się bez nowej 
kompromitacji. Niestety dla strony sowieckiej, p. Wój-
cicki okazał się nie tylko słabo zorientowany w sprawie, 
ale najwidoczniej pozbawiony przyrodzonej bystrości, 
i postanowił przytoczyć trochę „dowodów” z własnej 
inicjatywy. Uczynił to oczywiście bardzo nieśmiało, co 
jest zrozumiałe, gdyż na krytyczne rozwinięcie oficjal-
nego komunikatu sowieckiego nigdy by nie otrzymał 

zezwolenia, a dodam od siebie: słusznie. Zaplątałby bo-
wiem swoich mocodawców jeszcze bardziej, jak tego 
mamy właśnie próbkę.

ODGRZANY NONSENS
Jedna z nich dotyczy odgrzania starej, jeszcze z r. 1943 

wersji, trzeba to autorowi przyznać, rozpowszechnia-
nej nie tylko przez komunistów. Wersja ta opiewała że 
Niemcy gromadzą rzekomo polskie legitymacje wojsko-
we gdzie się da, głównie pozostałe po ofiarach wymor-
dowanych przez nich w Oświęcimiu i innych kacetach, 
w celu podrzucania następnie tych legitymacji zwłokom 
katyńskim. Obecnie p. Wójcicki przytacza nazwiska 
niejakich Pinińskiego i Kołodziejczyka, którzy znajdo-
wali się na liście zamordowanych w Katyniu, w rzeczy-
wistości zaś nigdy w Katyniu nie byli i w tej chwili są 
ponoć żywi i zdrowi, a na listę katyńską trafili jedynie 
na podstawie zabranych im legitymacji wojskowych.

Z tej odległości nie mogę powiedzieć nic o okolicz-
nościach dotyczących specjalnie Pinińskiego i Kołodziej-
czyka. Przekonany jestem że gdyby dane mi było sprawę 
zbadać z bliska, wiedziałbym czym się ona tłumaczy. 
Ale abstrahując od tych konkretnych nazwisk (p. Wój-
cicki załącza fotograficzne odbitki gazet), warto się nad 
tym trochę zastanowić, po prostu dla stwierdzenia ja-
kimi drogami potrafi chodzić demagogiczna fantazja. 
Podobne wersje puszczano jeszcze w okresie, gdy nikt 
nic konkretnego nie wiedział, a wszelkimi sposobami 
usiłowano podważyć propagandę niemiecką, i to miało 
wówczas swoje uzasadnienie. Do jakiego jednak stopnia 
można być pozbawionym wszelkiego obiektywizmu, 
dowodzi fakt że p. Wójckicki nie tylko tę wersję po-
wtarza, ale nadto traktuje ją jako poważny argument 
— dziś jeszcze! Zastanówmy się chwilę: po co Niemcy 
mieli uciekać się do takich chwytów? Oczywiście tylko 
dla własnego interesu. A teraz: jaki mogli mieć interes 
w świetle stanu faktycznego? Żadna ze stron, ani nie-
miecka, ani sowiecka, ani polska, ani jakakolwiek na 
świecie, nie neguje, że w Katyniu znaleziono zwłoki 
oficerów polskich, żadna ze stron nie neguje że w kie-
szeniach trupów znaleziono ich własne książeczki woj-
skowe, legitymacje, dowody tożsamości, umożliwiające 
w znacznym stopniu utożsamienie zwłok. Spór idzie 
o co innego, o listy, gazety, pamiętniki i inne dowody 
świadczące o terminie mordu, ale nigdy o autentyczno-
ści znalezionych dowodów tożsamości. W jakim więc 
celu mógł jakikolwiek dyspozycyjny ośrodek niemiecki 
polecić: „Dorzućmy tu jeszcze legitymacje Pinińskiego 
i Kołodziejczyka, który siedzi w Oświęcimiu”... Po co? 
Ale to nie wszystko: „Ogłośmy później w gazetach wy-
dawanych po polsku w GG nazwisko Kołodziejczyka”... 
Po co? Po to chyba, żeby rodzina i znajomi Kołodziej-
czyka rozpowszechnili po całym kraju wiadomość, że 
Niemcy łżą, bo w Katyniu leżą trupy ludzi wziętych 
w istocie do Oświęcimia. Czy coś podobnego mogło 
leżeć w interesie Niemców? Czy w Katyniu nie znale-
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ziono autentycznych legitymacji? Ależ znaleziono ich 
tysiące! Więc? — Odpowiem. Jakkolwiek głęboko je-
stem przekonany osobiście, że cała ta wersja jest i była 
nieprawdziwą, jedynym jej uzasadnieniem mogło być, 
że Niemcy, którzy znaleźli w Katyniu tylko 4.000 zwłok, 
chcieli tę liczbę sztucznie powiększyć do zapowiedzia-
nej przez ich propagandę cyfry 10.000.

Niestety dla p. Wójcickiego! Zapomniał on o tym, że 
właśnie bolszewicy podtrzymali najuroczyściej w tym 
punkcie wersję niemiecką, podnosząc ją nawet do 11.000. 
Skoro więc Niemcy wykopali tylko 4.000, to według 
wersji sowieckiej musiało tam pozostać jeszcze 7.000 
nieodkopanych. Po cóż więc Niemcy mieliby się bawić 
w kompromitującą ich zbiórkę fałszywych legitymacji 
po całym kraju, skoro wystarczyło sięgnąć do rzeko-
mych 7.000 jeszcze nieekshumowanych?! Oto w jaki 
sposób niesprytny p. Wójcicki wyjechał z całą armatą 

„dowodów”, z której wystrzelił, ale — w fałszywym 
kierunku... Podważając, — wierzę że niechcący — so-
wiecką tezę o rzekomych 11.000.

GAFFA BOREJSZY
Szereg pomniejszych gaff można mu darować, na-

tomiast warto przytoczyć fatalną omyłkę, jaką uczynił 
przypominając in extenso w załącznikach, artykuł Je-
rzego Borejszy, ogłoszony w „Wolnej Polsce” z 1 lutego 
1944. Jak wiadomo, jedną z najsłabszych stron wersji so-
wieckiej jest twierdzenie, że jeńcy polscy znajdowali się 
rzekomo w obozach pod Smoleńskiem w ilości 11.000, 
że nie zdążono ich ewakuować i że wpadli w ręce nie-
mieckie w lipcu 1941. Twierdzenie to wypada absur-
dalnie w zestawieniu z faktem, że w czasie pomiędzy 
odejściem jednego wroga a nadejściem drugiego, oraz 
w ogólnym zamieszaniu, wywołanym wojną ruchomą, 
ani jednemu spośród tych rzekomych 11.000 nie udało 
się zbiec! Ani jednemu!... Oczywiście nikt w to wierzyć 
nie może. Tymczasem p. Borejsza, wersję tę, z niepraw-
dopodobnej przeistacza wręcz w śmieszną, gdy pisze 
we wspomnianym artykule: „Hitlerowcy po przybyciu 
na Smoleńszczyznę zastali tam w różnych obozach i po 
wsiach (podkr. moje) oficerów i żołnierzy polskich”.

Okazuje się więc, że oficerowie polscy przebywali 
również „po wsiach” i nie tylko z obozów, ale nawet 
z tych „wsi” nie udało się żadnemu z nich nigdy zbiec, 
nikomu z rzekomej liczby 11.000!...

Dodajmy od siebie, że taktyka ofensywy niemiec-
kiej tego okresu polegała na rzucaniu naprzód, klinami, 
wojsk pancernych, że pozostawiały one wokół siebie te-
reny próżne. W znanej tej taktyce nie mieliby na pewno 
czasu zajmować się obozem bezbronnych jeńców, skoro 
omijali całe uzbrojone armie sowieckie. Znany jest też 
fakt że w bezpośrednim zapleczu czołówek niemieckich 
operowały bez przeszkód oddziały partyzanckie i roz-
proszone oddziały armii czerwonej, co zresztą sam p. 
Borejsza przyznaje. I w takich warunkach ani jednemu 
z tysięcy oficerów polskich, rozlokowanych rzekomo... 
po wsiach, miałoby się nie udać przedrzeć i zaświadczyć 
o prawdziwości wersji sowieckiej? Cóż za bzdura!

Nie wierzył w nią naturalnie ani p. Borejsza w r. 1944, 
nie wierzy oczywiście i p. Wójcicki w r. 1952.

Ale książka nosi tytuł: „Prawda o Katyniu”.

* * *
W końcu chciałbym jeszcze podkreślić, że wprawdzie 

bolszewicka książka o Katyniu rozprawia się aż na kilku 
stronicach z „zakapturzonym świadkiem”, którego i tu-
taj nikt poważnie nie traktuje, natomiast olbrzymi mate-
riał dowodowy, zgromadzony i ogłoszony na Zachodzie 
i przygważdżający winę sowiecką, pomija zupełnym 
milczeniem i poza kilkoma wymienionymi fragmentami, 
nawet nie próbuje go podważyć.

Józef Mackiewicz.

*) Bolesław Wójcicki. Prawda o Katyniu. Okładkę projektował 
Jan S. Miklaszewski. Redaktor: Tadeusz Wójcik. [Warszawa], 

„Czytelnik”, 1952; str. 188 i 4nl.

„Wiadomości” 1952, nr 28 z 13 lipca, s. 2.

KATYŃ
W piśmie amerykańskim „Freeman” z 9 marca b.r. Wa-
silij Jerszow, b. pułkownik armii sowieckiej, ukazuje 
odrażającą postać przeciętnego oficera sowieckiego ka-
pitana Borisowa — oprawcy, pijaka i szpiega N.K.W.D., 
po czym opowiada jak dowiedział się o masakrze ka-
tyńskiej: „W końcu r. 1944 dywizja nasza miała postój 
w okolicy Małkinia-Górne w Polsce. Borisow przyszedł, 

jak zwykle, po swoją rację wódki. Tego dnia wykonał 
wyrok na czterech żołnierzach armii czerwonej, skaza-
nych na śmierć przez sąd wojskowy. Przysiadł się leniwie 
i zaczął wspominać swoje piękne czasy — już „bezpow-
rotnie chyba minione” — z okresu wiosny 1940. „Wiecie, 
szefie, — zwrócił się do mnie, — kiedy tak karmicie 
mnie po kropelce, każdą mi wydzielając, powiem wam 
że, trzymając się przepisowo racji, w kwietniu 1940 
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z dwunastoma ludźmi mego plutonu wypróżniliśmy set-
ki butelek, i to w ciągu niespełna miesiąca. Wystrzela-
liśmy wtedy przeszło 400 polskich panów w Katyniu. 
Mieliśmy tam majora, był to chłop po prostu cudo. Da-
wał nam tyle wódki ile chcieliśmy. Nie był takim kutwą 
jak wy”. W ten sposób dowiedziałem się po raz pierwszy 
o polskich ofi cerach w Katyniu i o ich losie. „Major”, 
o którym wspominał Borisow, był to Wietosznikow, 
dowódca rozległego „Obozu Specjalnego nr 1”, w któ-
rym trzymano ofi cerów polskich wziętych do niewoli 
przez armię czerwoną we wrześniu 1939, kiedy to rząd 
sowiecki zajął i zaanektował wschodnią część Polski. 
Było ich tam „tysiące” — mówił Borisow. W kwietniu 
Wietosznikow rozkazał mu, by ze swym plutonem roz-
strzelał znaczną ich ilość. Inne oddziały N.K.W.D. były 
również wyznaczone do wzięcia udziału w ogólnej akcji 
wystrzelania Polaków. Egzekucje odbywały się tylko 
nocą, zaczynały się około 10-ej. „Pracowaliśmy zespo-
łowo, trójkami — objaśniał Borisow. — Żeby nie było 
słychać strzałów, prowadziliśmy ludzi grupami po dzie-
sięciu do głębokiego schronu i tam ich rozstrzeliwaliśmy. 
Po skończeniu z pierwszą dziesiątką, sprowadzano na-
stępną, zmieniając zarazem zespół egzekucyjny. Potem 

zjawiali się inni żołnierze by zabrać trupy i złożyć je do 
wspólnego grobu. A potem wracaliśmy do domu, upijali-
śmy się w sztok i szliśmy spać. Wtedy miałem jeszcze 
zdrowie, mogłem sam, jak nic, zastrzelić dziesięciu lu-
dzi i nigdy nie męczyły mnie złe sny”.

Jerszow miał później znów usłyszeć o mordzie katyń-
skim, w innych już okolicznościach, wkrótce „po zburze-
niu szeregu wsi polskich przez marszałka Rokossowskie-
go”. O Katyniu wspomniał wtedy dowódca 15-ej dywizji 
zmotoryzowanej, ppłk. Iljasow, „Jeden z ofi cerów wyraził 
pogląd że trudno byłoby ufać Polakom w przyszłej wojnie, 
bo mogliby zwrócić się przeciw nam. Iliasow rozproszył 
obawy, mówiąc: „W zasadzie nie należy ufać nikomu. Ale, 
jeśli chodzi o Polaków, „uspokoiliśmy” ich. W razie po-
trzeby „urządzimy im nowy Katyń, uprzedzając szkody 
które mogliby nam wyrządzić”.

Jerszow dodaje, że Iljasow „potwierdził iż ofi cerowie 
zostali rostrzelani w głębokim schronie. Wiedział nawet 
skądinąd że schron ten nadal istnieje w lesie katyńskim”.

Collector.

„Wiadomości” 1953, nr 14/15 z 12 kwietnia, s. 7.
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„Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie” 1943, nr 17 z 25 kwietnia, s. 1.

Gdyby nad masowym grobem Polaków pod Smoleńskiem 
stanął mędrzec, który zawsze twierdził, że wszystko już 
było, że niema rzeczy nowej pod słońcem, tam, na widok 
tysięcy zwłok pomordowanych oficerów, załamałaby 
się jego pewność, i powiedziałby, że tego jeszcze nie 
było. Prawda! Grób pod Smoleńskiem jest pod pewnym 
względem czemś największem i poprostu jedynem na 
świecie. Przerasta legendarny labirynt i biblijną wieżę 
Babel, piramidę Cheopsa, drapacze chmur, przerasta 
ludzką wyobraźnię i ludzką wiedzę. Tego jeszcze nie 
było. Dzieje nie przekazały nam wypadku tak totalnego 
mordu, dokonanego w sposób tak nikczemny i w jeszcze 
bardziej nikczemny sposób zatajonego. Możnaby prze-
kopać na głębokość kilkuset metrów cały glob ziemski, 
od bieguna do bieguna, i nigdzie, nigdzie pod słońcem, 
nie dokonanoby takiego odkrycia, jak w Rosji, pod Smo-
leńskiem. Sprawcy tej zbrodni wystawili sobie pomnik, 
trwalszy nad spiż, choć zbudowany z ciał ludzkich.

Któż jest sprawcą? Mimo wszystkich zbrodni nie-
mieckich, o losie Polaków-jeńców wojennych, przeby-
wających w Niemczech, rodziny ich wiedzą, korespon-
dują z nimi, posyłają paczki, w razie śmierci któregoś 
z nich są zawiadamiane. O losie Polaków-jeńców wo-
jennych, przebywających w Rosji, nie wiedział nikt od 
samego początku, i dowiedzieliśmy się dopiero dzisiaj. 
Korespondencja, pomoc w postaci dosyłania żywności 
lub odzieży, kontrola Czerwonego Krzyża, to wszystko, 
jako burżuazyjny przeżytek, zostało w Rosji skasowane. 
Lecz nagle i niespodziewanie Polska zawiera pakt z na-
jeźdźcą rosyjskim, w związku z czem otworzyć się mają 
bramy wszystkich obozów, więzień, łagrów i innych 
miejsc [...], miejsc, z których każde było prawdziwem 

„castrum doloris“.
Bramy te otwierają się powoli, „sprzymierzeniec“ 

wykonuje swe zobowiązania ze zwłoką, na raty, niechęt-
nie, w ogólnym zaś bilansie brak pośród zwolnionych 
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kilkunastu tysięcy. Czynniki polskie, przedstawiając 
dokładne cyfry, upominają się o tych oficerów czy pod-
oficerów, o sędziów, o prokuratorów, o wszystkich tych, 
których brak. Odpowiedź ze strony czynników rosyj-
skich pada zawsze ta sama, niezmienna: „Zwolniliśmy 
wszystkich, ale spisów wam nie damy“. Sprawa ciągnie 
się długo, bo od jesieni 1941 r. aż po dzień 15 kwiet-
nia 1943 r., gdy to nagle, po rewelacjach niemieckich, 
zmieniła się treść odpowiedzi rosyjskiej. Wszyscy ci 
Polacy, o których bezskutecznie upominała się Polska, 
zostali przez Rosjan wysłani do budowy fortyfikacyj 
pod Smoleńskiem, gdzie następnie ogarnęła ich fala 
ofensywy niemieckiej. Zatem ci, których brakło wśród 
zwolnionych, przecież znaleźli się. Do dn. 15 kwietnia 
b.r. nie wiedział nic o ich losie ani Stalin, ani Wyszyń-
ski, ani Mołotow, ani Bogomołow, aż wreszcie radjo 
rosyjskie ogłasza dn. 15 kwietnia 1943 r., że owi jeńcy 
zostali w r. 1941 wysłani pod Smoleńsk i użyci przy 
budowie fortyfikacyj.

Logika nakazuje spytać, dlaczego dopiero dzisiaj 
pada ta odpowiedź, dlaczego na wszystkie interwencje 
polskich czynników nie dano jej wcześniej. Przecież 
nawet w stuosiemdziesięciomiljonowej Rosji, gdzie 
wartość życia jednostki równa się zeru, nie może nagle 
wyparować, ulotnić się, sczeznąć bez śladu kilkanaście 
tysięcy ludzi, których nazwiska i imiona, których szar-
żę wojskową czy wiek podawały czynnikom rosyjskim 
czynniki polskie. My wiedzieliśmy dokładnie, o kogo 
się upominamy, bo zresztą upominaliśmy się na pod-
stawie oficjalnych cyfr rosyjskich. Gdyby nie straszliwe 
odkrycie smoleńskiej nekropolji, odpowiedź brzmiałaby 
po dawnemu, że wszyscy jeńcy polscy, co do jednego, 
zostali zwolnieni. Teraz, dopiero teraz, dowiadujemy się 
że przecież nie wszyscy, ponieważ część ich ogromna 
przepadła pod. Smoleńskiem i rzekomo została wymor-
dowana przez Niemców.

Oficerowie ci nie żyją, i nic ich nie wskrzesi. Nie łudzi-
liśmy się nigdy co do ich losu, choć raczej przeważało 
mniemanie, że skazani oni zostali na śmierć powolną, 
głodową, na śmierć białą, zadaną przez mróz, gdzieś, 
daleko na północy. Tymczasem była to śmierć nagła 
i czerwona. Potworności i cynizmowi tej zbrodni do-
równuje tylko jakaś transcendentna, wykraczająca poza 
doświadczenie, głupota sprawców. [...] 

W tej chwili, gdy jeden zbrodniarz sypie drugiego, 
mówiąc: ,,To nie ja ! To on !“, w tej chwili nie wolno 
nam zapomnieć ani jednej kartki, składającej się na 
czarną księgę zbrodni, dokonanych w Polsce i na Polsce 
przez Niemców.

[...] Niemniej 
poczekamy do chwili, gdy rezultaty śledztwa, przepro-
wadzonego przez czynniki neutralne, będą ujawnione. 
Szwedzi, Szwajcarzy czy Turcy staną nad tym smoleń-
skim obozem boleści, zdumieni, że taka zbrodnia mogła 
być dziełem rąk ludzkich. Kilkanaście tysięcy trupów. 
Strzały zadane z tylu. Ręce ofiar związano.

A my? Od września 1939 r. trwa żałoba narodowa, 
która jednak dzisiaj powinna przybrać formę bardziej 
ostrą i surową, a zarazem bardziej wymowną. Czarne 
opaski na ramionach wszystkich żołnierzy i wszystkich 
Polaków wogóle. Nawet dzieci polskie, uczęszczające 
do szkół tutejszych, nie powinny być wyjęte spod tego 
nakazu. Niech ich koledzy czy nauczyciele wiedzą, po 
kim i z jakiego powodu ta żałoba. Jest ona żałobą po 
naszych najbliższych, po Polakach, którzy cierpieli naj-
bardziej. Propaganda? Tak i nie. Polacy stracili w tych 
ofiarach rzezi smoleńskiej braci i synów i ojców i mę-
żów i przyjaciół i kolegów. Kilkanaście tysięcy. Czarno 
robi się przed oczami na myśl o tej ich śmierci okropnej. 
Niech objawem zewnętrznym żałoby będzie kir, we-
wnętrznym zaś objawem niech będzie myśl nieustanna 
o nich wszystkich.

Sytuacja, w jakiej znajdą się nasi prawdziwi sprzy-
mierzeńcy, nie należy do szczególnie łatwych. Przeciw-
nie, będzie ona wielce kłopotliwa, ale to ani nie może 
narzucać nam milczenia, ani też nie pozwala nam na 
tajenie straszliwej prawdy, czy stwarzanie bodaj pozo-
rów, jakoby rzecz nie była dostatecznie jasna dla nas. 
Bo dla nas jest ona już jasna, podczas gdy dla naszych 
sprzymierzeńców będzie przez pewien czas wątpliwa. 
Bo oni, właśnie jako ludzie, żyjący w świecie kultury 
i cywilizacji [...]

, pojąć nie potrafią sensu i celu zbrodni. 
Bo też ta zbrodnia nie mieści się w sferze wyobrażeń 
normalnego człowieka. Tem bardziej trzeba ją wydo-
być na światło dnia. I trzeba, nie zakrywając bynajmniej 
obrazu zbrodni, dokonanych przez Niemców, otworzyć 
rozdział drugi naszej tragedji, pisząc już teraz odpowied-
nik „Czarnej księgi”. Niema chwili czasu na stracenie. 
Narody sprzymierzone walczą o demokrację, o wolność, 
o prawdę. Niech więc poznają i tę prawdę, która zmumi-
fikowana, leżała dotąd ukryta przed oczami ludzkiemi.
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Więc żałoba, więc czarne opaski, więc modły, nabo-
żeństwa żałobne w kościołach, na których środku stanie 
katafalk, „castrum doloris“, otoczony wartą honorową, 
więc śpiew, więc dym kadzideł. Czy to już wszystko? 
Chyba wypada pójść dalej, znacznie dalej, nie poprze-
stając na ,,Requiescant in pace”. Konsekwencje i na-
kazy narzucają się same, ze wszystkich bowiem chwil 
osobliwych, jakie przyniosła nam wojna, ta chwila jest 
najbardziej osobliwa.

W kościele, poprzez katafalk, powinny się spotkać 
ręce, które dotąd stroniły od uścisku. Mam na myśli 
ręce wszystkich Polaków, do jakiej kolwiekby należeli 
partji i jakąkolwiekby uprawiali politykę. Myśl o grobie 
olbrzymim, o rzezi potwornej, o kilkunastu tysiącach 
pomordowanych, myśl ta jest elementem siły. Może ona 
zjednoczyć nas naprawdę, wytworzyć jedność rzeczy-
wistą, opartą nie na pozorach ale wchłaniającą w siebie 
wszystkich bez reszty. Bo niema Polaka, któryby drugie-
mu Polakowi nie uścisnął mocno i uczciwie ręki, dzisiaj, 
gdy na odległość wielu tysięcy kilometrów patrzymy 
wszyscy w otwarty grób pod Smoleńskiem. [...]

Wykopaliska smoleńskie staną się równie sławne jak 
wykopaliska halsztackie, to pewna jednak, że człowiek 

z epoki halsztackiej czy neandertalskiej, ba, że najbar-
dziej pierwotny człowiek jaskiniowy nie byłby zdolny 
do dokonania takiej zbrodni, jaka jest dziełem człowieka 
z epoki smoleńskiej, więc z r. 1940. Im bardziej to od-
krycie stanie się kłopotliwe dla naszych sprzymierzeń-
ców, tem bardziej my, Polacy, powinniśmy być razem. 
Byłoby grzechem nie do wybaczenia, gdyby ludzie w rzą-
dzie i ludzie poza rządem prześlepili tę chwilę osobliwą 
i wielką, wobec której wszystko inne jest małe.

Mała jest ambicja jednostek i równie mała jest ambi-
cja partyj, które od blisko dwóch lat nie mogą się wza-
jemnie „dogadać“, które nie chcą siąść przy wspólnym 
stole. I mała jest ambicja tych, którzy siedzą przy stole 
obrad, a nie chcą dopuścić innych; którzy nie widzą tych 
innych. A przecież ci drudzy są, żyją o miedzę, którą 
dzisiaj trzeba przekroczyć i spotkać się z wyciągniętemi 
rękami. Kiedyż to zrobić, jeżeli nie dzisiaj?

Wszystko inne jest małe, wielki jest ten grób pod 
Smoleńskiem, to olbrzymie, na przestrzeni całych dzie-
jów całej ludzkości niespotkane nigdy jeszcze, castrum 
doloris.

ZYGMUNT NOWAKOWSKI.

*) Skreślenia dokonane przez cenzurę angielską

„Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie” 1943, nr 18 z 2 maja, s. 1.

W „Dzienniku Polskim“ z dn. 20 kwietnia znajduje-
my uwagi M. K. p.t. „Dwie zmowy“. Dajemy je niżej 
w całości.

Organ komunistów brytyjskich „Daily Worker“ nie 
ustaje w potępianiu Polaków za to, że zamiast zamknąć 
oczy i uszy na rewelacje niemieckie w sprawie grobów 
koło Smoleńska, chcą dociec prawdy. „Daily Worker“ 
widzi w tem dążeniu zmowę faszystowskich i antyso-
wieckich elementów, przysparzającą Goebbelsowi wody 
na jego młyn. Za objaw tej samej zmowy pismo uważa 
sprawę Altera i Ehrlicha.

Jest to błędna i niebezpieczna ocena.
Wodą na młyn niemiecki może być tylko zmowa oczu 

i uszu cywilizowanego świata, ślepych i głuchych na 
niewygodną prawdę. I może nią być tylko zmowa su-
mień cywilizowanego świata, wzdragających się przed 
oskarżeniem i potępieniem złego czynu.

Te dwie zmowy dają Niemcom warunki działania. 
Błędem jest sądzić, że propaganda niemiecka odniosła 
tyle sukcesów dlatego, że potrafiła lepiej od innych kła-
mać. Istotnym warunkiem tych sukcesów było oportuni-
styczne zakłamanie świata, który tylekroć nie chciał wi-
dzieć prawdy i wyciągnąć pełnych konsekwencyj z tego 
widzenia. Te dwie zmowy dają Niemcom również atut 
działania: służą im do podważania zaufania Europy do 
sprzymierzonych przez kwestjonowanie ich stosunku 
do prawdy i sprawiedliwości.

Dlatego, wbrew tezie „Daily Worker“a, reakcje, ja-
kie w opinji świata wywołała sprawa Altera i Ehrlicha, 
były niewątpliwie zawodem dla Niemców; zadały bo-
wiem kłam ich twierdzeniom o zmowie sumień cywi-
lizowanego świata. Podobnie, niezależnie od tego jak 
zostanie wyjaśniona sprawa grobów koło Smoleńska, 
samo dążenie do jej wyjaśnienia zada kłam twierdze-
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niom o zmowie oczu i uszu Zachodu, oraz położy kres 
obłudnej i niebezpiecznej grze niemieckiej strojenia się 
w szaty sędziego i prokuratora. Albowiem tylko go-
towość cywilizowanego świata do wystąpienia w roli 
świadka, oskarżyciela i sędziego złych czynów zapo-
biec może uzurpowaniu sobie tej potrójnej roli przez 
— zbrodniarza.

Poglądy, wypowiadane dzisiaj z całą słusznością przez 
urzędowy „Dziennik Polski” pismo nasze miało zaszczyt 
reprezentować od dn. 30 lipca 1941 r.

„Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie” 1943, nr 18 z 2 maja, s. 4.

Kampanja, której tematem w danej, chwili jest spra-
wa zerwania przez Rosję stosunków dyplomatycznych 
z Polską, toczy się nie o Polskę samą, ale o coś znacznie 
więcej. Polska stanowi jedynie epizod, wycinek mikro-
skopijny. Przedsmak dalszych wypadków odczuje każdy, 
kto zwróci uwagę na żądanie naszego sojusznika, który 
domaga się ni mniej ni więcej tylko, by Polska zmieniła 
swój rząd, uzupełniając go czy rekonstruując w myśl te-
goż sojusznika wskazówek. Na sto pięćdziesiąt lat przed 
Hitlerem, przed pełną pychy pieśnią, która mówi, że do 
Niemiec należeć będzie „morgen die ganze Welt“, poeta 
carski Dierżawin apelował do Rosji w słowach: „Sza-
gni, i wsia twoja wsielienna“, czyli „Krok jeden, i cały 
świat będzie twój“. Napisał te słowa znamienne w odzie, 
poświęconej wzięciu Warszawy przez Suworowa, czyli 
inaczej rzezi Pragi.

Jak w r. 1920 podczas bitwy o Warszawę, mamy i dzi-
siaj wielu życzliwych, którzy nie szczędzą nam dobrych 
rad, zalecając przedewszystkiem wstrzemięźliwość i jak 
najdalej idący umiar. Sens bitwy o Warszawę zrozumia-
no dopiero później, czyli zapewne i sens tej batalji na te-
mat zerwania przez Rosję stosunków dyplomatycznych 
z Polską będzie trafnie oceniony i rozważony później. 
Oby nie za późno. W każdym razie my już pojmujemy 
ten sens i widzimy, że sprawa toczy się o Europę, miano-
wicie o tę Europę, której część stanowi Polską, leżąca jak 
dotąd przynajmniej, nie na wyspie ale na kontynencie. 
Z biegiem czasu zapomnieliśmy o położeniu geograficz-
nem Polski, bo też blisko trzy lata pobytu poza konty-
nentem robią swoje. Z chwilą, gdy sojusznik zażądał, by 
Polską zmieniła rząd ściśle według jego sojuszniczych 
żądań i zagroził utworzeniem własnego rządu „pol-
skiego“, przecieramy oczy i widzimy bodaj przez mgłę 
kontury Europy. Widzimy także konsekwencje owych 
żądań, jak widzimy, że podczas gdy dla innych sprawa 
Polski jest epizodem drobnym, dla nas jest ona czemś 
wielkiem i zarazem jedynem. Poświęcaliśmy się tyle 
razy, że obecnie nie mamy ochoty być ani Chrystusem 
ani Winkelriedem narodów, ani żadnem przedmurzem. 
Dość! Przynajmniej dość jak na jeden naród. Wypada 
pomyśleć także o samych sobie, wypada pomyśleć 

o polityce polskiej, szczerze, prawdziwie polskiej, t. zn. 
o takiej, która, mając wiele punktów wspólnych z poli-
tyką narodów sprzymierzonych, posiada przecież pewne 
własne aspekty, własne cele i własne prawa.

Nie my zerwaliśmy stosunki dyplomatyczne z Ro-
sją, ale przeciwnie, okazując maximum cierpliwości, 
doczekaliśmy się chwili, gdy Rosja zerwała te stosunki. 
Byłoby rzeczą nieprzyzwoitą, gdybyśmy mieli radować 
się z subtelnej różnicy, jaka zachodzi między czasow-
nikami „sever“, czy też „break“, a „suspend“. Niech 
się w tę scholastyczną analizę bawią inni. Jest faktem, 
że aby nawiązać stosunki dyplomatyczne w lecie 1941 
r. i aby je utrzymać za wszelką cenę, a raczej powyżej 
wszelkiej rozsądnej ceny, poświęciliśmy więcej, niż było 
można. Dziś, po zerwaniu przez Rosję, przeżywamy 
stan który w tragedji greckiej zwie się „katharsis‘‘, choć 
w tym wypadku jest to oczyszczenie z uczucia nie tyle 
strachu ile wstydu.

Naprzekór temu uczuciu, w dalszym ciągu jesteśmy 
skłonni twierdzić, że stosunki dyplomatyczne z Rosją 
stanowią rzecz konieczną i w najwyższym stopniu po-
żądaną, choć zarazem w najwyższym stopniu trudną. 
Stać nas na rzeczy trudne, ale nie stać nas na rzeczy 
niemożliwe. Czyli nie wolno nam pójść ani na krok dalej 
po drodze ustępstw. Przeciwnie, obowiązkiem naszym 
jest wstrzymać się od wszelkich kroków i czekać na to, 
aż strona przeciwna, ta, która wystąpiła z inicjatywą 
zerwania, wystąpi teraz z inicjatywą podjęcia przecież 
jakichś form porozumienia, lub aż ta strona będzie skłon-
na posłuchać słów pojednawczych, jakie padną czy paść 
powinny w Wielkiej Brytanji lub w Ameryce.

Musimy czekać z wielkim spokojem i z godnością, nie 
dać się sprowokować czy zastraszyć. Przyjdzie nam to 
o tyle łatwiej, że mamy pełną świadomość, iż nic gorsze-
go spotkać nas już nie może. Mówiąc „nas“, mam na my-
śli sprawę polską, nas bowiem samych mogą, i owszem, 
spotkać rzeczy gorsze, ale o nas tu nie idzie. Nie liczymy 
się, liczy się zaś tylko Kraj. W Nim jest wielkość, której 
ziarno jedno wystarczy, byśmy tu, my sami, stali się z ma-
łych, maluczkich, bodaj odrobinę więksi, byśmy przestali 
się płaszczyć i wysługiwać. Oraz, byśmy przestali się bać.
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Prowokacyj i prób zastraszenia wcale nie brak. Więc 
np. ze strony pewnego pisma, wychodzącego w Wielkiej 
Brytanji w języku angielskim, padło wezwanie pod ad-
resem innych rządów sprzymierzonych, by, idąc wślad 
za Rosją, także i one zerwały stosunki dyplomatyczne 
z Polską. Nie martwimy się tą zachętą, zwłaszcza że 
to samo pismo w jesieni 1940 r. rzuciło wezwanie pod 
adresem rządu brytyjskiego, by idąc wślad za Rosją, 
pojednał się z Hitlerem. Ale ów szczegół z niedawnej 
przeszłości nie odgrywa obecnie żadnej roli. Niechże 
więc to pismo w dalszym ciągu nawołuje sprzymierzo-
nych do wyeliminowania nas ze wspólnego frontu, do 
którego samo przystąpiło stosunkowo niedawno, a który 
to front my pierwsi utworzyliśmy.

Poniżej naszej godności byłoby zapędzać się w dys-
kusję z tym dziennikiem, zwłaszcza że, na szczęście, są 
jeszcze inne pisma, które przecież odnoszą się do Polski 
z szacunkiem i z sympatją. Niewiele konkretnej korzy-
ści z tego szacunku i z tej sympatji, ale w każdym razie 
miło nam stwierdzić, że przecież nie cała prasa tutejsza 
stawia nam zarzut utrzymywania bezpośrednich stosun-
ków z Hitlerem i działania na jego komendę. Ubliżałaby 
nam dyskusja z podobnemi zarzutami, krzywdę więc 
naszą złożymy na ołtarzu wspólnej sprawy, sprzymie-
rzonych. Natomiast na tym ołtarzu nie złożymy niczego, 
żadnej rzeczy, która stanowi naszą własność, zwłaszcza 
że pod względem zachłanności ów ołtarz przypomina 
ołtarz Molocha. Powtarzam, dość zabawy w Winkelrie-
da narodów. Pozatem, wszelką dyskusję utrudnia albo 
wręcz imiemożliwia okoliczność, że pisma brytyjskie 
korzystają z jak najdalej posuniętej swobody lżenia Pol-
ski, podczas gdy pismom polskim cenzura brytyjska 
zaleca jak najdalej idącą powściągliwość.

Zachowamy tę powściągliwość, zwłaszcza że mamy 
tu prawdziwych przyjaciół i że wiary w naszego bry-
tyjskiego sojusznika nie zdołały i nie zdołają podkopać 
wrogie nam siły, które chwilowo chcą opanować raczej 
ulicę. Do ulicznych napadów zaliczyć trzeba głosy, od-
zywające się dzisiaj na temat kampanji wrześniowej 
w Polsce. Pewne pismo stara się tę kampanję zamknąć 
w sloganie „The Poles run away“, ale i w tym wypad-
ku nie podejmiemy dyskusji, aby nie udowadniać, kto, 
kiedy, gdzie, naprawdę uciekał. W kampanji wrześnio-
wej jest wielkość, której nikt żołnierzowi polskiemu 
nie zabierze.

Również nikt nie potrafi odebrać wielkości Krajowi 
i jego postawie. Mając wiele praktycznych wzorów do 
naśladowania, poszliśmy we wrześniu drogą romantycz-
ną, i tego nikt nie żałuje, choćby nam kwestjonowano 
nasz stan służby, oraz choćbyśmy mogli dzisiaj ocenić 
ex post wszystko, co przemawiało przeciwko wyborowi 
tej romantycznej drogi a za wybraniem drogi praktycz-
nej. Pierwsi stworzyliśmy front przeciwko Niemcom, 
zresztą nie mogąc przewidzieć, że zaraz powstanie front 
drugi przeciwko... nam. Znowuż okoliczność, o której 

jakże łatwo się zapomina. Mimo to my — trzeba to „my“ 
podkreślić — napewno utrzymamy nasz front. Co zro-
bią inni, jeszcze niewadomo.

Swoboda i zupełna już bezceremonjalność pewnych 
organów prasy brytyjskiej posuwa się aż do dyktowania 
nam, jakie zmiany powinniśmy przeprowadzić w rzą-
dzie polskim. Tak więc pewien dziennik domaga się 
usunięcia z rządu czynników antyrosyjskich. Przedew-
szystkiem niech wskaże owe czynniki! Po wtóre, chce 
chyba tego, by w skład naszego rządu weszli komuniści. 
Przykro nam, żałujemy bardzo, ale komunistów pośród 
nas niema. Znaleźć ich można tylko i wyłącznie pośród 

„patrjotów“, grupujących się w Moskwie i przygotowu-
jących się do odegrania wielkiej roli w Polsce. Zgóry 
powiedzieć można, że nigdy tej roli nie odegrają, skoro 
zaś mowa o obecnym rządzie polskim, zasiadają w nim 
wyłącznie ludzie, którzy na rzecz utrzymania bodaj po-
zorów przymierza polsko-rosyjskiego zaryzykowali tak 
wiele, że już nic więcej zaryzykować nie mogą. Ale to są 
sprawy nasze, wyłącznie nasze, wewnętrzne, do których 
mieszać się nikt nie ma prawa.

Z dniem zerwania przez Rosję stosunków dyploma-
tycznych z Polską cenzura brytyjska natychmiast ogło-
siła „consigne“, że od dzisiaj nie obowiązuje surowy 
zakaz poruszania w prasie kwestji granic polsko-ro-
syjskich, tak jak gdyby obowiązywał on kiedykolwiek 
prasę brytyjską. Jest faktem, że w trakcie trwania tegoż 
zakazu hojną dłonią dawano pół Europy Niemcom, dru-
gie pół Rosji, oraz że Polsce stawiano zarzut zaborczego 
imperjalizmu, tak jak dzisiaj pada pod naszym adresem 
zarzut gnębienia Rosji i krzywdzenia jej niesłusznemi 
posądzeniami.

Musimy być przygotowani na zarzuty jeszcze więk-
szego kalibru i jeszcze bardziej pozbawione sensu. Wy-
trwamy przy raz powziętej decyzji i przy demokracjach 
zachodnich, przy ich pierwotnym programie, nie damy 
się niczem sprowokować. I nie puścimy na handel żad-
nej rzeczy, która Polski jest. Musimy utrzymać front 
właściwy przeciwko próbom szantażu, który polega na 
propozycjach: jeżeli cofniecie apel do Genewy, posta-
ramy się o wypuszczenie kilku tysięcy dzieci polskich 
z Rosji. Gros zostanie, ale i tych kilka tysięcy coś zna-
czy. Jeżeli uznacie pretensje rosyjskie do połowy Pol-
ski, dobrze - wyjdą na tem obywatele polscy, obecnie 
cierpiący w łagrach i więzieniach. Część z nich odzyska 
wolność. A że reszta umrze lub już umarła, na to nie 
da się poradzić. W każdym razie o wszystkich, którzy 
już umarli albo umierają dopiero, należy pisać z umia-
rem, powściągliwie i tak, by nie przysparzać kłopotów. 
Przedewszystkiem idzie o takt, o dyskrecję.

Nic nie mamy do sprzedania, nic na handel, nic na 
targ. To nie są sprawy, w których można coś opuścić, 
podbić cenę jedną, obniżyć drugą. To są sprawy wielkie, 
wymagające wielkości. Wymagają one także i zręcz-
ności, ale zręczność nie jest równoznaczna z brakiem 
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charakteru. Ponadto, zręczność nie polega na wyrażaniu 
zgody w każdym wypadku, przeciwnie, polega ona na 
tem, by w danym wypadku powiedzieć „nie i to „nie 
odpowiednio zaakcentować.

Dotychczas urządzaliśmy tu jedynie generalną wy-
przedaż wszelkich naszych atutów, mówiąc zawsze „tak“, 
nie mogąc zaś nigdy zdobyć się na „nie“. Na szczęście, 
oświadczenia rządu polskiego z dn. 29 kwietnia zawie-
ra takie „tak“, pod którem podpiszą się wszyscy Pola-
cy, oraz takie „nie“, pod którem podpiszą się wszyscy 
oburącz. Jest spokojne, pełne godności, i niema w niem 
punktów, któreby mógly budzić wątpliwości. Opanowa-
niem i stylem góruje nad notą sowiecką, która napew-
no nie znajdzie się w zbiorze wzorowych dokumentów 
dyplomatycznych.

Oczywiście, to zaledwie pierwsza runda rozgrywki, 
i byłoby lekkomyślnością przypuszczać, że strona druga 
przyjmie oświadczenie do wiadomości, poprzestając na 
niem. Przeciwnie, oczekują nas dalsze etapy kampanji, 
którą poprzedziło ostrzeliwanie artyleryjskie w postaci 
zerwania stosunków dyplomatycznych. To pewna, że 
rząd polski nie może zejść ani na krok z drogi, jaką obrał 
i wytyczył sobie w oświadczeniu z dn. 29 kwietnia.

Innej drogi niema.
ZYGMUNT NOWAKOWSKI.

„Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie” 1943, nr 19 z 9 maja, s. 4.

Nad polaną leniwie przeciągnęło stadko gilów, obsiada-
jąc suche ramiona leszczyn, aby stamtąd całemu światu 
rzucić dumne wyzwanie czerwienią samczych podbrzu-
szy, widoczną zdaleka w szarawej mgiełce listopada. 
Ziemia już wypociła z siebie wszystek trud i — zgru-
biała, stwardniała i obolała — bezsilnie czekała na na-
dejście śniegu. Już obojętny jej był i wiatr osobliwy, co 
mgieł jesiennych nie rozgania, i sama mgła, odcinająca 
ją od słońca, i nawet gile były jej obojętne i ich wspa-
niała szata, nie licująca ze smętem, idącym lasem tego 
pięknego wzgórza.

Patrz!
Wspina się coraz wyżej — tam, gdzie się kończy 

polana. Wchodzi pomiędzy buki i młode dęby, z któ-
rych za każdym jego krokiem opadają skręcone i zwię-
dłe liście. Wystarcza, by przeszedł, a wszystko dokoła 
rozpływa się w bezbarwnej mgle jesiennego poranka. 
Dojrzał gile i już się cofa, zazdrosnyo swój las i o porę 
własną zazdrosny, i o ich — ptasią — krasę. Spójrz, jak 
się skrada pod leszczyny, aby podskoczyć i spłoszyć 
czerwone ptaki.

Odleciały szybko, zataczając spory łuk nad polaną 
i przenosząc się w inne miejsce wielkiego lasu, który 
niemal tuż pod Smoleńskiem się zaczyna, wypełnia-
jąc kilkokilometrowy pas pomiędzy dwiema linjami 
kolejowemi.

Piękny las!
Wystrzelił pod niebo sosnami Czarnego Boru, wspa-

niale opadł ze wzgórza ku małej stacyjce Gniozdowo*), 
aby przejść w istny raj dębów, klonów i buków w Czer-
wonym Borze i dostojnie wspinając się na Koźlą Górę*) 
dotrzeć aż do Katyni*).

A stamtąd pewno idzie dalej, ale to już za daleko dla 

mnie. Nie wiem dokąd i nie wiem, czy idzie, chociaż 
wiem, że jeżeli od północy wkroczysz do katyńskich 
lasów, nie spotkasz smętu nawet podczas jesiennych dni. 
Szumią tam wspaniałe, wysokopienne sosny, jesiony 
dumnie odpędzają wiatr i śnieżyce, a dęby natrząsają się 
z mrozu, który lubi do borów zaglądać z pól i łąk, zna-
czonych malutkiemi stawami czystej, źródlanej wody.

Ale tu — od strony Dniepru — rządy sprawuje smęt.
Oto i teraz szybko zbiegł ze wzgórza, zatoczył łuk... 

(czy widzisz, jak z dębczaków opadają liście?)...i ruszył 
w pogoń za ptakami. Biegnij za nim! Patrz, jak już dosię-
ga odstające. Patrz, jak stado rozbija się, jak coraz wyżej 
się wznosi, a on — wymijając w pędzie pnie i korzenie, 
kamienie i urwiska — czepia się suchych gałęzi i już, 
już dosięga uciekające ptaki...

I gile, jak szalone, wzbiły się w górę, skotłowały w po-
wietrzu i pomknęły z powrotem.

Zaniechaj tej gonitwy !

*
Strzały padały coraz częściej, suchem echem rozcho-

dząc się po lesie, gdzie odbijały się o suche gałęzie, aby 
nie łzami, lecz przerażeniem zapaść na samo dno świa-
domości i tkwić tam popod grubemi zwałami innych 
wrażeń, spod których już nigdy nie miały wypłynąć.

A była to jesień r. 1919, kiedy czrezwyczajka smoleń-
ska, napełniwszy okoliczne lasy grozą strzałów, przenio-
sła egzekucje na tę stronę — ku Czerwonemu Borowi, 
nęcącemu czekistów schludnemi letniskami, w których 
się od niedawna usadowili. Bliżej im było wracać stąd 
do domów po egzekucjach na Koźlej Górze, niż z odle-
głych lasów, otaczających Smoleńsk ze wszystkich stron.

Ileż czasu minęło od tamtej jesieni!
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Wspomnienie wypogodziło się i zbłękitniało. I został 
tylko las wspaniały. I gile. I gonitwa za niemi w jesienny 
ranek listopadowy.

Może kiedyś we wspomnieniu odżywał suchy od-
głos strzałów — może dlatego, wjeżdżając po 18 latach, 
bo w r. 1937, w lasy katyńskie, ominąłem południowe 
ich skłony, jadąc odrazu na północ, aby oddać się bez 
reszty jesiennemu czarowi dębów i buków, jesionów 
i sosen, prawie tak samo pięknych jak masztowe sosny 
Mińszczyzny.

*
Koźla Góra była przez bolszewików używana jako 

miejsce egzekucyj. Wiem to napewno, bo jako 11-let-
niego chłopca płoszyły mnie stamtąd w r. 1919 salwy 
egzekucyjne. A pozatem opowiadał mi o egzekucjach 
na Koźlej Górze czekista Afanasjew, i napewno nie za-
pomnę tych opowiadań.

— Jakież to bydło! Lizali moje buty, żebrząc litości. 
Dzisiaj jeden tak się nóg moich uczepił, że nie mogłem 
go odepchnąć. Nawet kopnięcia nie pomagały. Musia-
łem strzelić mu w łeb, kiedy mnie trzymał za nogi. Eto 
wsiegda pomogajet, dorogoj Janusz Michajłowicz.

Uciekałem od Afanasjewa jak od zmory, ale pijany 
krwią, musiał się przed kimś wygadać. W zarekwirowa-
nym w naszem mieszkaniu pokoju przytłaczał go ciężar 
przekleństw własnej żony, matka zaś moja nie odpowia-
dała nawet na jego uprzejme „dzieńdobry“, a więcej nie 
było w tym okresie mieszkańców pięknego mieszkania 
na Wielkiej Engelhardtowskiej pod nr. 17 w Smoleńsku.

*
Widzę, jako się z mgieł dnieprzańskich zrasta smęt, 

płynąc na wietrze ku katyńskim lasom. Uniósł się nad 
Czerwonym Borem, by zapaść w gąszczach Koźlej Góry. 
I natychmiast na wszystkie strony rozleciały się przera-
żone ptaki. A on przykucnął pod krzakami leszczyny, 
dokąd wiosną zlatują słowiki, aby zdławić zabójczym 
oddechem budzącą się pieśń życia.

Patrz! 
Wspina się coraz wyżej — tam, gdzie się kończy po-

lana. Wchodzi pomiędzy buki i młode dęby, potrząsają-
ce jeszcze szczątkami zeschłych liści. I znowu cofa się 
w dół, kotłuje po ziemi, w powietrze się wzbija, i pędzi 
zboczem Koźlej Góry, czepiając się gałęzi drzew... Czy 
widzisz, jak opadają młode, zielone liście?

Patrz!
W zawrotnym pędzie wymija urwiska i kamienie, 

tańcuje po kurhanie, aby w biel młodych brzóz wpaść i...
Zaniechaj...nie! nie przerywaj tej gonitwy !

JANUSZ LASKOWSKI.

*) Zachowuję fonetyczną pisownię nazwy „Gniozdowo“. Nie 
zgadzam się z zastosowaną przez pisma polskie w Wielkiej 
Brytanji nazwą Kozia Góra, gdyż nazwa rosyjska brzmi: 
Kozlinaja Gora, a nie Kozinaja Gora. Nie widzę powodu 
odmieniania nazwy Katyń jako rodzaju męskiego, gdyż nazwa ta 
w języku rosyjskim jest rzeczownikiem rodzaju żeńskiego.

„Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie” 1943, nr 19 z 9 maja, s. 5.

Dajemy niżej wyjątki z pięknego artykułu wstępnego 
„Weekly Review“ z dn. 29 kwietnia i pełen wyrazy list 
Czesława Poznańskiego, umieszczony w „Tribune“ z dn. 
30 kwietnia. Sądzimy że czytelnicy „Wiadomości” po-
starają się obu tym wystąpieniom nadać jak najszerszy 
rozgłos wśród swych przyjaciół brytyjskich.

THE POLISH NATION
Over and over again in this paper during the last three 

and a half years we have repeated that the test of this war 
will be the complete restoration of Poland as a strong 
and independent nation.

Both the justification of Great Britain in taking up 
arms and her success at the conclusion of hostilities will 
be measured by that fact. If Poland, through our fault or 
our weakness, emerges from this struggle subjected to 
the will of another Power, or with her territory truncated 
or even returned to her with the artificial, uneconomic 
and indefensible frontiers within which the treaties of 
the last war confined her, Great Britain will have failed, 
not only to accomplish the task she undertook, but also 
to justify herself for undertaking it at all.

The case is perfectly clear. We, as a European Power, 
guaranteed the integrity of Poland. Rightly or wrongly, 
we refused to pledge ourselves to fight for the indepen-
dence of either Austria or Czechoslovakia; but to Poland 
we gave a solemn guarantee, and as soon as the Prussian 
armies poured over her frontiers, we declared war.

Much has happened since September, 1939. Poland 
and the greater part of Europe have been overrun and 
subjected to the most vile persecution that a conquering 
army has ever inflicted upon the countries it has con-
quered. Russia, after co-operating with the Prussians to 
subdue Poland, has herself been attacked by her former 
colleague and would undoubtedly have been crushed 
long ago had it not been for the lavish assistance given 
her by Great Britain and her Allies, high amongst whom 
are to be numbered the Poles themselves…

…
If, after the war of 1914-18, the statesmen of the vic-

torious Powers had had the wisdom to insist that the 
Polish nation should occupy a territory (the territory that 
was traditionally theirs) strategically and economically 
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strong, it is probable that the present war would have 
been avoided. They did not do so. If their successors 
make the same fatal mistake, there can be little doubt 
that a third world war will become inevitable.

It is impossible to over-emphasise these things which 
involve our honour and our future safety. To forget or 
to take the line of least resistance today will injure the 
justness of our cause and the whole fabric of European 
reconstruction.

The Soviet Government has broken off relations with 
Poland, ostensibly as the result of the Polish Govern-
ment’s request to the Red Cross to investigate a story 
about the murder of Polish officers by the Soviet; but in 
the note handed by M. Molotov to the Polish Ambassador 
in Moscow the following statement occurs: „It is known 
to the Soviet Government that this hostile campaign 
has been undertaken by the Polish Government with 
the aim of exerting pressure on the Soviet Union and 
thereby snatching territorial concessions at the expense 
of the Soviet Ukraine, Soviet White Russia, and Soviet 
Lithuania.”

But for us there is only one honourable course open. 
The integrity of Poland must be maintained.

THE POLISH PRISONERS
Speaking of the appeal of the Polish Government to 

the International Red Cross to investigate the circum-
stances of the mass murder of 10 000 Polish prisoners 
of war you affirm that „the step thus taken by the Polish 
Government has given Berlin the biggest chance it ever 
had. It is a slap in the face of an Ally who has suffered 
untold agonies in a common cause. But it is more. It has 
opened the door once more to Nazi intrigue and Nazi 
planning to avoid a defeat which will be total. And this 
the people of this country will not tolerate.”

It is an undisputed fact that these 10 000 officers and 
men had been Russian prisoners of war, that they had 
never been heard of since the signature of the Polish-
Soviet Treaty in 1941, and that the Soviet Government 
had been unable to give any information about them 
notwithstanding the repeated enquiries of the Polish 

Government. It is also undisputed by the Soviet Gov-
ernment that they have been found now — as corpses 
— and that they have been murdered.

Day for day Nazi propaganda is drumming into the 
ears of the population of Poland the accusation that it is 
the Soviet Government who is responsible for this mass 
murder. Loudspeakers have been installed in the streets 
of Polish towns, Polish citizens have been transported 
to inspect the graves and identify the victims.

In these circumstances a Polish Government which 
would have simply ignored the whole story would have 
been accused in Poland by the hundreds of thousands 
of relatives and friends of the victims to be an impotent 
tool in the hands of Great Britain and Russia, to have 
neglected its most sacred duty if it had not tried to as-
certain the circumstances in which these people found 
their death. The consequences of such aloofness on the 
part of the Polish Government might be incalculable. It 
is hardly an exaggeration to say that it might have led 
to a collapse of the underground movement which for 
nearly four years has led a relentless fight against the 
Germans and which recently has been intensified to such 
a pitch that a single battle near Krasnobrod has lasted 
for ten days and the Germans have been obliged to use 
planes, tanks and guns against the Polish guerillas.

The Polish Government was bound to seek the truth. 
And it could not do it otherwise than by appealing to 
an absolutely impartial body — the International Red 
Cross. The Polish Government in its pronouncements 
has emphasised that it does dissociate itself completely 
from the Nazi accusations.

Therefore I fail to see why this appeal for an impartial 
investigation can be considered as a “slap in the face” 
of Russia or what reason there can be for seeing in this 
perfectly correct attitude any sinister implications.

CZESŁAW POZNAŃSKI.

„Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie” 1943, nr 19 z 9 maja, s. 5.

ECHA KOŹLEJ GÓRY
Odkrycie masowych grobów oficerów polskich na Koź-
lej Górze pod Smoleńskiem odbiło się znacznie żyw-
szem echem w perjodykach brytyjskich niż w prasie 
codziennej. „Spectator” z dn. 23 kwietnia zapytuje, dla-
czego Niemcy dopiero teraz ogłosili wiadomość o tych 
masowych grobach, skoro już od 18 miesięcy są w posia-
daniu Smoleńska, i wyraża zdziwienie, że Rosjanie zo-

stawili rzekomo, dokumenty osobiste przy pochowanych 
zwłokach. „Jednak Polacy nie odrzucają tej wiadomości 
bez zastrzeżeń — oficerowie ci rzeczywiście zniknę-
li”. Następnie tygodnik omawia wystąpienia sowieckie 
i pisze, że „zwłaszcza „Prawda” używa w stosunku do 
narodu walczącego o tę samą sprawę, co Rosja, języka 
znacznie bardziej obliczonego na podsycanie aniżeli 
na rozwiewanie wrogich nastrojów”. Zdaniem „Spec-
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tator”a, najlepiej byłoby pozostawić zmarłych w spoko-
ju, skoro „żadne śledztwa nie przywrócą ich do życia”. 
Idąc za radami tygodnika, należałoby poprostu znieść 
karalność za morderstwa, bo i tak zamordowanego nic 
nie wskrzesi.

Również „Weekly Review“ z dn. 22 kwietnia uwa-
ża, że sprawy tej nie można z korzyścią dyskutować 
w chwili obecnej, ale „milczenie, jakie Moskwa zacho-
wuje we wszystkich sprawach, związanych z jej udzia-
łem w wojnie, musi spowodować niebezpieczne uczucie 
niepewności w stosunkach międzysojuszniczych”.

Podobne stanowisko zajmuje „Tablet” z dn. 24 kwiet-
nia, podkreślając że jeśli sojusz brytyjsko-sowiecki ma 
okazać się trwały, Rosja będzie musiała porzucić „her-
metyczną tajemnicę”, którą otacza wszystko co się dzie-
je w Związku sowieckim. Po wojnie powstać będzie 
musiała swobodna wymiana poglądów i wiadomości, 
oraz wzajemna tolerancja. W tej chwili stosunki bry-
tyjsko-sowieckie są dość jednostronne. Mamy bowiem 
okazywać „krańcowa i bezkrytycznie przyjazne nasta-
wienie wobec politycznych i gospodarczych ideałów 
sowieckich, ale nie mamy oczekiwać wzajemnej przy-
jaźni i tolerancji w Rosji,... dla religijnych, politycznych 
i gospodarczych ideałów naszej cywilizacji”.

W związku ze sprawą oficerów, „Tablet” odmawia 
Niemcom prawa stawania w obronie Polaków, ale za-
znacza że „niestety, nie jest to bynajmniej pierwszy wy-
padek, kiedy tajemnica oficerów polskich wysunęła się 
na pierwszy plan w stosunkach polsko-sowieckich”.

„Tablet” wskazuje na analogje ze sprawami łotewskie-
mi. Przewodniczący rady łotewskich komisarzy ludo-
wych Willis Lacis oskarżył Niemców o wymordowanie 
80 000 ludzi w samej tylko Rydze. Tygodnik katolicki 
zwraca jednak uwagę, że Niemcy nie byli pierwsi gdy 
chodziło o brutalne pogwałcenie demokratycznej repu-
bliki łotewskiej. Łotysze bowiem nigdyby dobrowolnie 
nie zgodzili się na regime sowiecki. Przecież przez dwa-
dzieścia lat prowadzili cywilizowany, parlamentarny 
i demokratyczny tryb życia, pragnąc jednego tylko — 
aby sąsiedzi zostawili ich w spokoju.

„New Statesman and Nation” z dn. 27 kwietnia zwra-
ca uwagę na niebezpieczeństwo zerwania stosunków 
między Polską a Sowietami. Chociaż zdaniem tygodnika, 
polski rząd na wygnaniu „ma stosunkowo małe zna-
czenie z uwagi na ilość jego sił zbrojnych, ale Polacy 
stanowią ważny element w Ameryce i mogą wywrzeć 
poważny wpływ rozkładowy. Rządy brytyjski i amery-
kański powinny zrobić wszystko możliwe celem rozwi-
kłania tych trudności w stosunkach z Moskwą. Nasza 
odpowiedź Hitlerowi będzie miała bowiem wagę tyl-
ko wtedy gdy narody zjednoczone występować będą 
jednogłośnie”.

W tym samym numerze „New Statesman”a znajduje-
my artykuł o oporze w Polsce. Artykuł ten jest dziwną 
mieszaniną prawdziwych faktów i fałszywych wniosków.

Anonimowy autor stwierdza że Polacy stawiają wspa-
niały opór najeźdźcy i że prowadzą walkę nie bacząc na 
represje, że cała niemal prasa podziemna pragnie od-
budowy Polski demokratycznej, że Niemcy nie potrafili 
znaleźć w Polsce Quislinga „ku wiecznej chwale naro-
du polskiego”. Autor zaznacza, że Polacy mają smutne 
wspomnienia zarówno o Niemczech jak o Rosji, i daje 
do zrozumienia, że nie tylko klasy posiadające w Polsce 
obawiały się Sowietów.

W drugiej części artykułu zaczynają się wnioski. Au-
tor uważa że „gdyby Związek sowiecki okazał więcej 
zrozumienia dla uczuć narodowych Polaków w r. 1939, 
bardziej inteligentni Polacy zrozumieliby iż Rosja ma 
rację, okupując wschodnią Polskę bez walki z Niem-
cami, i że dla względów bezpieczeństwa zastępuje się 
niepewne elementy polityczne na pograniczu ludźmi, 
którzy wiernie wykonają instrukcje Moskwy. Niezależ-
nie jednak od wszelkich wymówek i powodów, faktem 
pozostaje, że masowe deportacje wzburzyły polski na-
cjonalizm (!), i szkoda ta została tylko częściowo na-
prawiona” zawarciem paktu. Dalej autor wypowiada 
pogląd, że gdyby pakt polsko-sowiecki był „bardziej 
wyrazem prawdziwej przyjaźni, a mniej wynikiem 
chwilowego zakłopotania”, armja polska walczyłaby 
teraz może przy boku wojsk sowieckich.

Przechodząc do omówienia przyszłości, „New State-
sman” twierdzi, że Polska nie może już nigdy być „pań-
stwem buforowem przeciw Rosji”. Krytyczna chwila na-
dejdzie, gdy wojska sowieckie wkroczą do Polski i gdy 

„polscy chłopi i robotnicy, których odwaga w ciągu tych 
strasznych lat stała się jedną z legend historji, spotka-
ją się z chłopami i robotnikami, z których składa się 
armja czerwona”. Jeśli Polacy i Rosjanie nie dojdą do 
porozumienia, — pisze tygodnik — nadzieje na pokój 
w Europie będą nikłe, jeśli zaś powstanie między nimi 
przyjaźń, powstanie nadzieja na pokój.

„Time and Tide” z dn. 17 kwietnia także omawia sto-
sunki wewnętrzne w Polsce i podkreśla że „najcenniejszą 
rzeczą, jaką może mieć kraj okupowany przez nieprzy-
jaciela, jest jedność narodowa — zachowując tę jedność, 
zachowuje się wszystko. Polacy zachowali tę jedność 
ze szczególnem powodzeniem, i to mimo straszliwego 
nieprzyjaciela i licznych prób wywołania rozłamu. Są oni 
nadal jedynym narodem, który nie wydał Quislinga. W r. 
1939 Niemcy zaprosili ich do współpracy przeciw Rosji. 
Polacy odmówili. W b.r. znowu mieli okazję do współ-
pracy z Niemcami i znowu ją odrzucili, i to mimo żądań 
terytorjalnych Rosji, które oznaczałyby utratę przeszło 
połowy terytorjum polskiego, i mimo pewności że drogo 
za to zapłacą egzekucjami, deportacjami i innemi prze-
śladowaniami. Polacy wiedzą oczywiście, że jakakolwiek 
niezawisłość, zaofiarowana im przez Niemców, byłaby 
złudna”.

„Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie” 1943, nr 19 z 9 maja, s. 5.
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BRYTYJCZYCY O POLSCE I SOWIETACH
Oto kilka interesujących głosów prasy o stosunkach 
polsko-sowieckich.

„Spectator” z dn. 30 kwietnia podkreśla, że Polacy 
nie mogą zapomnieć najazdu rosyjskiego z r. 1939 oraz 
zorganizowanego potem na ziemiach wschodnich plebi-
scytu. „Niesposób zaprzeczyć, — pisze dalej tygodnik, 
— że w ciągu ostatnich trzech lat Polacy mieli powo-
dy do poważnych skarg. Wielokrotnie i bezskutecznie 
zwracali się do Moskwy o wiadomość o losie, tysięcy 
współobywateli, oficerów i cywilów, którzy zaginęli od 
czasu okupacji sowieckiej w r. 1939. Nie bez powodu 
są także niezadowoleni z obecnego położenia Polaków 
w Rosji sowieckiej”.

„New Statesman” z dn. 1 maja daje inny przyczy-
nek do dyskusji polsko-sowieckiej: Nie znaczy to, że 
G.P.U. nie rozstrzelało może lub nie zesłało na Sybir 
wielu oficerów polskich. W r. 1939 stosunki między 
obu państwami (Polską i Rosją) nie były dalekie od 
wojny, i rząd sowiecki, często słusznie, uważał polską 
arystokrację ziemiańską i klasę oficerską za faszystów 
i wrogów klasowych”.

„Time and Tide“ z dn. 1 maja zwraca uwagę że spra-
wa grobów pod Smoleńskiem nigdy by nie przybrała 
takich rozmiarów, gdyby nie stanowiła jednego z aspek-
tów znacznie rozleglejszego zagadnienia. Jeśli nawet 
— pisze tygodnik — Polacy potraktowali tę sprawę 
niewłaściwie i niezbyt rozsądnie, trzeba pamiętać, że 
działali pod wpływem silnego wzruszenia. Dalej au-
tor notatki przypomina rozstrzelanie Altefra i Ehrlicha 
oraz los Polaków wysiedlonych w głąb Rosji. Mołotow 
powiedział otwarcie, że postępowanie Polaków w spra-
wie Smoleńska było fragmentem akcji obliczonej na 
przeciwstawienie się próbom rewizji granic na korzyść 
Sowietów. „Niepotrzebnie dodał, wiedząc że to niepraw-
da, jakoby akcja ta była w intencji proniemiecka. Jeśli 
bowiem jest kraj, którego Polacy nienawidzą bardziej 
od swych wszystkich innych odwiecznych wrogów, to 
są nim Prusy”.

Wielka Brytanja znalazła się w trudnem położeniu 
— pisze prawicowa „Truth” z dn. 30 kwietnia. „Wy-
powiedzieliśmy wojnę gdy Niemcy najechały ten kraj 
(Polskę), który tak długo i tak wiele cierpiał. Rosja miała 
wówczas pakt nieagresji z Niemcami i sama wkroczyła 
do zniszczonej, słabej Polski. Dzisiaj Rosja jest naszym 

Prosimy czytelników „Wiadomości Polskich“ o rozpowszechnianie wśród swych przyjaciół brytyjskich 
tekstów angielskich, umieszczonych na str. 4.

bardzo dzielnym sprzymierzeńcem”. „Truth” twierdzi 
następnie, że Niemcy „musiały wiedzieć o grobach w le-
sie od długiego czasu, ale czekały z ujawnieniem na 
chwilę, którą ich propagandyści i dyplomaci uznali za 
najodpowiedniejszą do wywołania obecnego rozłamu. 
Celem ich jest niewątpliwie zmuszenie Wielkiej Bry-
tanji i Ameryki do pokazania jak dalece...są one wierne 
ogólnym zasadom karty atlantyckiej. Jeśli Rosja pozo-
stanie nieugięta, Berlin wołać będzie z zadowoleniem, 
że pokazało się, iż bolszewizm jest istotnem niebezpie-
czeństwem dla Europy i mniejszych państw”.

Hannen Swaffer zamieszcza w socjalistycznym „Pe-
ople” z dn. 2 maja obszerny artykuł o Polsce: „Lotni-
cy i żołnierze polscy wyczekują niecierpliwie wzięcia 
udziału w bohaterskiem dziele wyzwalania nie tylko ich 
własnego kraju lecz i całej umęczonej Europy. Pamięta-
my jak to po upadku Francji musieli bić się z... Francu-
zami na ulicach Brestu, z Francuzami którzy chcieli ich 
zatrzymać. A Polacy szli naprzód aby nadal prowadzić 
walkę. Wiemy także jak ich chóry nauczyły się szkockich 
piosenek, które śpiewać będą dzisiaj popołudniu. Jest to 
dowód naszej wzajemnej przyjaźni”. Swaffer przypomi-
na następnie swój pobyt w Polsce bezpośrednio przed 
wybuchem wojny i panujący tam nastrój, poczem zwraca 
się do gen. Sikorskiego : „Powróć do tego wspaniałego 
idealizmu. Nie pozwól aby stłumiły go chwyty obszar-
ników. Spowodu kilku intryg profaszystowskich nie trać 
z oka wspaniałej wizji, która ongi sprawiła, że Piłsudski 
stał się oswobodzicielem twego narodu. Wszystko zależy 
teraz od ciebie”.

Znany pisarz socjalistyczny, prof. Harold Laski, za-
mieszcza w „Reynolds News” z dn. 2 maja uwagi o sto-
sunkach polsko-sowieckich, w którym znajdujemy na-
stępujące znamienne zdanie: „Rosjanie zdolni są do 
upiornych głupstw, jak wskazuje rozstrzelanie Altera 
i Ehrlicha; trzeba jednak lepszych dowodów niż oświad-
czenie hitlerowskie, zanim uwierzę że mogą oni być win-
ni potworności, która musiałaby pozostawić niezatarte 
wspomnienie”.

W „Sunday Dispatch” z dn. 2 maja Lord Donegall 
pisze: „Szczerze mówiąc, Polaków bardziej przygarnę-
liśmy do naszego serca i do naszych domostw aniżeli 
Czechów czy Jugosłowian. Nie dlatego żebyśmy Cze-
chów i Jugosłowian nie lubili, ale dlatego że Polaków 
znamy lepiej. Pomogli nam oni wygrać bitwę o Wielką 
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Brytanję, podczas gdy inni, jakkolwiek bardzo chętni, 
nie mieli okazji do przyczynienia się w takim stopniu 
do obrony naszego kraju”.

Wreszcie jeszcze jeden charakterystyczny pogląd. 
W artykule wstępnym „Observer” z dn. 2 maja zazna-
cza: „Granica między Polską i Rosją jest prawdziwą 
granicą, niezależnie od tego gdzie przebiega. Polska jest 
najbardziej na wschód wysuniętą prowincją Zachodu, 
a nie zachodnią marchją Wschodu”.

SZWAJCAR O UROSZCZENIACH 
SOWIECKICH

„Basler Nachrichten” z dn. 28 kwietnia zamieszczają 
niezmiernie życzliwe dla Polski oświetlenie ostatniego 
konfliktu z Sowietami, pióra swego londyńskiego ko-
respondenta, Grottfrieda J. Kellera. Keller podkreśla że 

„potworne” oskarżenie przez Sowiety rządu polskiego 
w Londynie o porozumienie z Niemcami, pozbawione, 
rzecz prosta, wszelkich podstaw, jest trickiem propagan-
dowym. „Równie absurdalne jest twierdzenie rosyjskie, 
że Polacy zgłaszają pretensje do terytorjów, które prawnie 
do nich nie należą”; przeciwnie, Polacy, żądają jedynie 

powrotu do status quo ante bellum, a w układzie z lipca 
1941 r. Sowiety „wyraźnie” uznają porozumienie z Niem-
cami, na którego podstawie doszło do podziału Polski, za 
niebyłe. Jeżeli obecnie Sowiety traktują wschodnią Polskę 
jako terytorjum sowieckie, trzeba sobie zadać pytanie, co 
oznacza klauzula traktatu angielsko-rosyjskiego z maja 
1942 r., stwierdzająca że ani Anglja ani Rosja nie dążą do 
nabytków terytorialnych. Po przedstawieniu wielokrotnych 
wysiłków rządu polskiego w celu wyjaśnienia losu tysięcy 
zaginionych oficerów polskich, Keller daje przegląd gło-
sów prasy angielskiej, krytykując antypolskie wystąpienie 
publicysty „News Chronicie” Cummingsa, jako niegod-
ne tego pisma, poczem przypomina, że Sowiety dn. 29 
sierpnia 1918 r., dekretem podpisanym m.in. przez Lenina, 
uznały wszystkie trzy rozbiory polskie za niebyłe, że mimo 
to w traktacie ryskim Polska zrzekła się znacznej części 
ziem, które na mocy tych rozbiorów przeszły we władanie 
Rosji, i że od tego czasu aż do września 1939 r. Sowiety nie 
zgłaszały nigdy żadnych pretensyj do wschodniej Polski.

„Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie” 1943, nr 20 z 16 maja, s. 3.

Bywalcy wiedeńskiego Prateru, amatorzy dziesięciu 
na St. Pauli w Hamburgu czy w, kopenhaskiej Tivoli, 
znają zawrotną jazdę, która zwie się „Rutschbahn“ albo 

„Montagnes russes“. Jedzie się z dołu do góry, z góry 
na dół, znowu z dołu do góry, i mały wagonik przenosi 
pasażera w zawrotnym pędzie przez jakieś przepaści, 
tunele, mosty, góry, czeluści skalne i t.d. Słychać huk, 
zgrzyt, świst maszyny oraz śmiech, pisk czy nawet 
płacz, zwłaszcza nieletnich pasażerów. Po przeżyciu 
wielu efektów kończy się tura, i pociąg staje z powrotem 
przed kasą. Kto ma ochotę, kupuje ponownie bilet, by 
poddać się tym samym emocjom. Przy wejściu widać ta-
blicę z ostrzeżeniem: „Uważać na kapelusze i portfele!“.

Stosunki polsko-rosyjskie w ostatnich czterech latach 
żywo przypominają taką właśnie zabawę w „montagnes 
russes“. Pakt o nieagresji, agresja dn. 17 września 1939 r., 

„plebiscyt“, przeprowadzony na ziemiach polskich, czy-
li błyskawiczna metamorfoza obywateli polskich na 
obywateli Sowietów, wywiezienie miljonów tych no-
wych obywateli sowieckich w tajgi i tundry, uwięzienie 
wszystkich niemal, wyroki śmierci, przymierze z lipca 
1941 r., „Jeszcze Polska...“, grana na Kremlu, tworzenie 
armji polskiej w Rosji przy równoczesnem a doprawdy 
czarodziejskiem „zagubieniu“ kilkunastu tysięcy ofice-
rów polskich, znowuż kilka zapewnień o wielkiej, po-
tężnej Polsce, potwierdzenie zaboru wrześniowego przy 
równoczesnem unieważnieniu paktu Ribbentrop-Moło-
tow, wypuszczenie pewnego odsetka Polaków z granic 

Rosji z zatrzymaniem w łagrach i więzieniach setek 
tysięcy, próby czy groźby utworzenia „rządu polskiego“ 
w Moskwie, Związek „Patrjotów“, ujawnienie dawno 
wykonanego wyroku śmierci na dwóch bundowcach, 
posądzonych raptem o szpiegostwo na rzecz Niemiec, 
groby katyńskie, zerwanie stosunków dyplomatycznych 
z Polską, słowa Stalina o silnej, niepodległej Polsce 
i o jej przyszłym sojuszu z Rosją, oskarżenie całej wła-
ściwie ambasady o prowadzenie wywiadu dla Niemiec 
i.t. i t.d., oto w stenogramie dotychczasowa tura.

Ludzie mniej wytrzymali chorują podczas jazdy 
taką kolejką. Dzieci znoszą ją rozmaicie, ale trafiają się 
pośród nich i takie, które płaczą, które chcą wysiąść, 
a znalazłszy się wreszcie na ziemi, za skarby świata nie 
spróbowałyby jeszcze raz podobnej jazdy. Dzieci pol-
skie, porwane wirem kolejki rosyjskiej, należą właśnie 
do tych dzieci, które płaczą. Słyszymy ich płacz, choć 
jest coraz cichszy. Pragniemy zatrzymać szalony bieg, 
pragniemy porwać te dzieci na ręce, wynieść je, posta-
wić na ziemi. Pragniemy uspokoić je najpierw, „potem 
umyć, odziać, nakarmić, położyć do łóżek. Krzyczymy 
głośno: „Wypuśćcie przynajmniej dzieci!“, ale pijana, 
oszalała kolejka pędzi dalej, obraca się bez końca, zbliża 
się do nas i znowu odbiega, przepada w stepach, w taj-
gach, w tundrach, i płacz dzieci zamiera, słychać zaś 
coraz to głośniejszy zgrzyt łańcuchów, szyn, zderzaków.

Gdy wołamy: „Powiedzcie, coście zrobili z tysiącami 
polskich oficerów?”, odpowiedzią jest zerwanie stosun-
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ków dyplomatycznych. Gdy po zapewnieniu Stalina, 
że pragnie silnej, niepodległej Polski, że pragnie, by 
ta Polska była w dobrych, sąsiedzkich stosunkach czy 
nawet w stałem przymierzu z Rosją, pada z naszej strony 
żądanie: „Najpierw musicie uwolnić Polaków, wypuścić 
ich z granic Rosji, a przedewszystkiem pozwolić nam na 
opiekę nad dziećmi polskiemi!“ — odpowiedzią jest akt 
oskarżenia: „Członkowie ambasady uprawiali wywiad 
na rzecz Niemiec“.

Człowiek dorosły, rozumny a przedewszystkiem 
trzeźwy, może sobie pozwolić raz na jazdę tą kolejką, 
i jest szczęśliwy, jeśli nie stracił kapelusza czy portfelu. 
My, jak się zdaje, straciliśmy bardzo dużo. Gdybyśmy 
uchwycili, gdybyśmy wzięli za dobrą monetę, gdyby-
śmy zainkasowali ostatnie słowa Stalina o silnej, nie-
podległej Polsce, czekałaby nas znowu jazda do góry, 
czekałyby nas bankiety z kawiorem i szampanem, wi-
waty, chorągwie biało-czerwone na lotnisku w Moskwie, 
hymn „Jeszcze Polska...“, grany przez orkiestrę rosyjską, 
a potem znowu jazda w dół, poprzez czeluści, urwiska, 
przepaści. I znowu musielibyśmy stanąć przed kasą, by 
jeszcze raz zapłacić drogo za krótką, upajającą jazdę.

Błyskawiczna riposta gen. Sikorskiego na słowa Sta-
lina świadczy, że rząd polski nie pójdzie na tę zabawę po 
raz drugi. Słyszał już takie same zapewnienia na temat 
silnej, niepodległej Polski, słyszał je mianowicie z ust 
tegoż samego Stalina. Co potem nastąpiło, co działo się 
od lipca 1941 r. po dzień dzisiejszy, wiemy dość dokład-
nie, a reszty, którą kryją przestrzenie olbrzymiej Rosji, 
dowiemy się jeszcze. Słowa nam teraz już nie wystar-
czą. Będziemy czekali ich pokrycia zapomocą faktów, 
umożliwiających prawdziwy sojusz z Rosją, która, jak 
dotąd, naprzekór swym słowom, czyniła wszystko, by 
ten sojusz uniemożliwić. 

Na ripostę gen. Sikorskiego odpowiedział Wyszyń-
ski groźbą i oskarżeniem. Nie słyszał wołania o los 
pozostałych w Rosji Polaków, o los dzieci polskich, 
ginących w „montagnes russes“. To wogóle nie wcho-
dzi w grę. Rzecz najbardziej aktualna: polska amba-
sada uprawiała przez blisko dwa lata wywiad na rzecz 
Niemców. I znowu z rzetelną satysfakcją usłyszeliśmy 
replikę polskiego ministra spraw zagranicznych, który 
oświadczył, że podobny akt oskarżenia jest absurdem. 
Bo też nie jest ów akt niczem innem. A procesy, wy-
toczone pewnym członkom ambasady? Któż nie zna 
procesów rosyjskich? Ludzie, dla których Rosja nie 
jest terra ignota, przepowiadali te procesy, mówili ze 
z wszelką pewnością wytoczy je rząd rosyjski polskim 
obywatelom, przewidywali przebieg śledztwa, zezna-
nia, protokóły i wyroki. Tego trzeba się było spodzie-
wać, być na to przygotowanym. Co więcej, trzeba było 
w czasie właściwym ogłosić urbi et orbi o aresztowa-
niach pewnych funkcjonarjuszów ambasady a nie taić 
tych faktów, świadczących o jaskrawem pogwałceniu 
prawa międzynarodowego. Znowuż błąd z naszej stro-

ny, taki sam jak błąd, popełniony w związku z niemoż-
nością odnalezienia kilkunastu tysięcy polskich ofice-
rów. Szkoda, wielka i niepowetowana szkoda, że nie 
uprzedziliśmy rewelacyj niemieckich, które przecież 
dla nas nie były rewelacjami. Szkoda, że aktu oskar-
żenia, który wygotował Wyszyński, nie wyprzedziła 
z naszej strony informacja i dokumentacja na temat 
faktów aresztowania.

Lecz dajmy pokój wyrzekaniom na to, co się stało. 
Cieszmy się postawą, jaką zajął nasz rząd i jaką utrzy-
mać musi. Ten rząd jest w obecnej chwili o wiele sil-
niejszy niż był jeszcze niedawno. Jest silniejszy dlatego 
właśnie, że został zaatakowany przez sprzymierzeńca, 
i dlatego, że padły żądania jakichś zmian personalnych, 
idących po myśli i życzeniu Rosji. Bardzo dobrze odpo-
wiedział na to pewien tygodnik angielski: oświadczył, 
że Polska, i owszem, powinna dokonać pewnych zmian, 
zatem wprowadzić do rządu dwóch... Zydów-bundow-
ców. Jest to wyraźna aluzja do zamordowania Altera 
i Ehrlicha, świadcząca, że nie cała prasa angielska bierze 
każdą monetę rosyjską za dobrą.

Sensacje rosyjskie z dni ostatnich naogół nie mają do-
brej prasy, przeciwnie, mają coraz gorszą. Wypada nam 
żałować szczerze i całego serca, że Wyszyński wystąpił 
ze swym aktem oskarżenia w czasie tak niekorzystnym, 
gdy wiadomości o wiktorj i afrykańskiej przytłoczyły 
wszystko inne. Jaka szkoda, że nie zrobił tego bodaj 
o dzień wcześniej lub o tydzień później, bo ten atut 
zmarnował się całkowicie. Dla człowieka Zachodu, dla 
kogoś, kto myśli i czuje kategorjami zachodniej kul-
tury, choćby obyczajowej, ten występ byłby rewelacją 
wysokiej klasy. Dzisiaj oczy cywilizowanego Zachodu 
zwracają się ku radosnym wypadkom, rozgrywającym 
się w Afryce, dlatego też oskarżenie Wyszyńskiego 
padło na out, zmarnowało się w 100%. Choć bierzemy 
udział jak najbardziej żywy w radości ze zwycięstwa, 
przecież musimy wyrazić ubolewanie spowodu fatal-
nej synchronizacji, którą zastosował Wyszyński. Jego 
oskarżenie moglibyśmy wyzyskać znacznie lepiej, gdy-
by padło nie dzisiaj.

Ale na tem oskarżeniu arsenał bomb, mających słu-
żyć dalszemu rozwojowi przymierza polsko-rosyjskiego, 
wcale się nie wyczerpał, i musimy przewidywać serję 
następnych sensacyj, których prawdziwe clou stano-
wiłoby utworzenie „rządu polskiego“ w Moskwie. Jak 
narazie, widzimy pewne zawahanie się. Znowu trzeba 
powiedzieć: „Szkoda“. Wielka szkoda. Znajdą się jakieś 
męty, jakieś szumowiny, jakieś wyrzutki społeczeństwa 
polskiego, które czując, że ziemia pali się im pod noga-
mi w Rosji i że mają raz na zawsze zamkniętą drogę do 
prawdziwej, do polskiej Polski, chwycą każdą szansę 
odegrania, odkucia się. Jest to gra skazana a priori na 
klęskę. Polacy są razem. Nie pozwolą na stworzenie 
trzeciego frontu przeciw Polsce. Wystarczy jeden nie-
miecki i jeden rosyjski.
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Niema i nie może być mowy o jakichkolwiek zmia-
nach w rządzie, jeśli idzie o chwilę obecną. I niema oraz 
nie może być mowy o zmianie stanowiska prasy polskiej, 
będącej dzisiaj celem szczególnie zaciekłych ataków. 
Prasa ta w dalszym ciągu nie przestaje utrzymywać, że 
porozumienie z Rosją stanowi rzecz pożądaną i nawet 
konieczną, jednakże musi to być porozumienie prawdzi-
we, takie, by za słowami szły czyny i dobra wola, której 
dotychczas nie można było dostrzec na żadnem polu. 
Prasa polska nie przestanie upominać się ani o zmar-
łych, a raczej o pomordowanych, ani o jeszcze żywych, 
ani o granice Rzeczypospolitej. Przeciwnie, utrzyma 
swe stanowisko bez względu na to, jakie konsekwen-
cje mogą ją spotkać. Jesteśmy w gościnie, ale jesteśmy 
sprzymierzeńcami, i to sprzymierzeńcami prawdziwy-
mi o hipotece wyjątkowo czystej. Mamy pewne prawa 
nabyte. Wstąpiliśmy do wojny pierwsi, wtedy, gdy ci, 
którzy ośmielają się dzisiaj zarzucać nam współdzia-
łanie z Hitlerem, byli jego sprzymierzeńcami i podko-
pywali wysiłek wojenny Wielkiej Brytanji. Tego faktu 
nikt przekreślić nie zdoła.

Jeden krok w kierunku jakichś ustępstw, okazanie 
jakiejkolwiek uległości, a doczekalibyśmy się wizyty 
p. Majskiego czy Bogomołowa w Radzie Narodowej. 
Gotowiby, jak Repnin na sesji sejmu dn. 4 listopada 
1766 r., zasiąść w Strattonie, i mając czapkę na głowie, 
po rosyjsku dyktować swe żądania. Jeśli zaś mowa 
o analogjach z XVIII w., warto zaznaczyć, że p. Wy-

szyński, wypominając Polsce i jej żołnierzom to, iż rze-
komo od Rosji otrzymali broń, ma poprzednika w osobie 
kniazia Potiemkina. Magnat ten ofiarował Polsce w r. 
1789 dwanaście armat i pięćset karabinów. Ofiarował na 
pośmiewisko, pragnąc wykpić kiepskie uzbrojenie woj-
ska polskiego i rzekomo wojenne zamiary Polski wobec 
Rosji. Na urągowisko zakrawa również i ta broń, niby 
to dana żołnierzom polskim z wojny obecnej w czasie, 
gdy owi żołnierze w myśl intencji ofiarodawców mieliby 
pomóc Rosji do zagarnięcia chyba także i drugiej poło-
wy Polski. Niemniej wartość daru co najmniej podwaja 
ten fakt, że stało się to w czasie, gdy Rosja tak szeroko 
musi korzystać z dostaw broni, ofiarowywanej przez 
zachodnich sprzymierzeńców.

Są słowa, którym trzeba wierzyć. Gdy Roosevelt lub 
Churchill mówią o silnej, niepodległej Polsce, słowa 
te mają pełne pokrycie, podczas gdy słowom, wypo-
wiedzianym przez innych mężów stanu, brak pokrycia. 
Musimy czekać na czyny, musimy o nie wołać. I musimy 
wołać, by zatrzymała się w pędzie ta szalona, pijana 
kolejka, w której jadą Polacy, dorośli i starcy, kobiety 
i dzieci. Jadą poprzez stepy, tajgi, tundry, poprzez naj-
dalsze, najdziksze obłaście.

Poprzez „montagnes russes“.
ZYGMUNT NOWAKOWSKI.

„Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie” 1943, nr 21 z 23 maja, s. 3.

…Po miesięcznym pobycie w obozie Pawliszczew Bor 
(niedaleko Moskwy) wszystkich oficerów — a było nas 
około dwustu — przewieziono do Kozielska.

Był listopad 1939 r. Deszcz padał i szaro było na 
świecie.

Przechodziliśmy obok osiedli wiejskich, przez chu-
tory. Spotykaliśmy obywateli Związku sowieckiego, 
w nędznych ubraniach, o szaro-ziemistych twarzach, 
o oczach mętnych i obojętnych, zda się, na wszystko. 
Patrzyli tylko z jakąś zbudzoną ciekawością na nasze 
buty i ubrania (były one wtenczas jeszcze w dobrym sta-
nie). Obywatele Związku sowieckiego noszą łapcie, buty 
z wojłoku, o gumowych podeszwach. Buty skórzane są 
dla nich oznaką władzy i bogactwa. Pieśń, która w Rosji 
była zawsze najwierniejszem odzwierciedleniem duszy 
i pragnień ludu, poświęciła butowi skórzanemu wiele 
strofek.

Szliśmy… Przed nami były ciemne ścierniska koł-
chozów, ogromne połaci pól niezżętych i nieużytków. 
Kiedy patrzyłem na kłosy, pochylone do dołu, pełne 
daru Bożego — chleba, zaczynałem rozumieć Rosję.

Rosja, to „Bracia Karamazowi” — nędza duchowa 
ojca Karamazowa i mistyczna, mnisza jaźń Aleksie-
ja — syna. Rosja, to Rasputin: rozpusta, tarzanie się 
w brudzie i modlitwa w ekstazie — „pokajanje“. Rosja, 
to pełne kłosy i głodny lud, to najwyższa idea brater-
stwa, równego podziału dobra... i kraj, gdzie obywatele 
dzielą się na tych, co siedzieli w więzieniu, i na tych, co 
będą siedzieli, gdzie człowiek jest poto, aby wbił kołek 
w kanale Biełomorstroju, a potem mógł po tym kołku 
osunąć się i zanurzyć na zawsze do wody…

Obóz kozielski leżał parę kilometrów od miasta Ko-
zielska. Już z daleka zauważyliśmy, że prowadzą nas do 
jakiegoś dawnego monastyru. Widać było kilka kopuł 
cerkiewnych bez krzyży i szereg ponurych budynków 
klasztornych.

Cały monastyr-obóz był ogrodzony wysokim murem, 
a mur „na wszelki wypadek“, opasany plątaniną kol-
czastych drutów. Na czterech rogach obozu wystawały 
wieże, gdzie przy karabinach maszynowych dzień i noc 
znajdowali się „bojcy“. Na tem nie kończyła się ochro-
na obozu. Między wieżami były „grzybki“ dla innych 



Zbrodnia	Katyńska	w	polskiej	prasie	niepodległościowej	w	Wielkiej	Brytanii	z	lat	1943-1956...

616

wartowników, a oprócz tego przy głównej bramie stało 
zawsze dwóch krasnoarmiejców.

Kiedyś mówił nam sowiecki żołnierz, że u nich ludzie 
z obozów i więzień nie uciekają. Miał rację… Aparat 

„porządkowy” Sowietów jest tak świetnie zorganizowa-
ny, że sławne Gestapo niemieckie, któremu w wyko-
nywaniu „czynności porządkowych” niczego zdaje się 
zarzucić nie można, może iść do N.K.W.D. na stage 
paromiesięczny dla wyrównania braków.

*
W obozie kozielskim, w chwili naszego przyjazdu 

było już ponad tysiąc polskich oficerów. Potem ta cyfra 
wzrosła do trzech i pół tysiąca. Niedaleko od monastyru 
kozielskiego był drugi obóz, zwany Skidem. Niegdyś, za 
czasów carskich, mieścił się tu przytułek dla ułomnych 
i starców. W Skidzie siedziało około tysiąca pięciuset 
Polaków. Byli oni przeważnie z terenów okupowanych 
przez Sowiety.

Obóz kozielski był obozem oficerskim. Niestety, do-
kładnych liczb podać nie mogę, ale ogólnie według mo-
ich obserwacyj i obliczeń od grudnia 1939 r. do maja 
1940 r. stan procentowy obozu przedstawiał się jak nastę-
puje: oficerów zawodowych ok. 30%, oficerów rezerwy 
ok. 65%, podoficerów, cywilnych (urzędnicy), studentów, 
uczniów szkół średnich ok. 5%. Było też kilku księży, 
rabin i miła Polka-lotniczka, por. D.M. Były tu reprezen-
towane wszystkie bronie (około stu lotników, przeważnie 
z oddziałów balonowych, i około czterystu lekarzy).

Spotykałem często w obozie profesora neurologji 
Uniwersytetu im. Batorego (nazwiska nie pamiętam), 
oraz dr. ppor. Chodorowskiego, asystenta prof. Michejdy 
(Wilno), dr. mjr. Tobjasza i in.

Po głównej drodze obozu, prawie codzień przecha-
dzał się, przeważnie sam, mężczyzna z ciemną bród-
ką, zamyślony i poważny. Był to gen. Smorawiński. 
Obok generalskiego baraku spotykałem też często gen. 
Minkiewicza, Bohatyrowicza i zawsze eleganckiego 
wiceadmirała Czernickiego. Kawalerzyści potrafili 
w najcięższej chwili z nieszczęścia wycisnąć uśmiech. 
Przypominam sobie płk. Żelisławskiego, płk. Wanię, 
rtm. Antona, mjr. Pruszanowskiego, rtm. Sztukowskie-
go i całą różnobarwną gromadę młodszych oficerów. 
Licznie był reprezentowany korpus oficerski marynarki 
wojennej (przeważnie byli to oficerowie z dowództwa 
marynarki Warszawa-Gdynia). Było ich ponad trzy-
dziestu. W zgranej paczce żyli oficerowie garnizonu 
Wilno, Nowa Wilejka. Cały obóz stanowił wzorowe 
„kasyno oficerskie” w nędzy sowieckiego obozu, był 
przykładem koleżeństwa i honoru polskiego żołnierza 
w niewoli. Obóz prowadziliśmy sami. Mieliśmy własną 
kuchnię, nawet świetlicę i chór. W ciągu siedmiu mie-
sięcy dostaliśmy dwa razy mięso. Życie nasze w dzie-
dzinie kulinarnej nie było zbyt urozmaicone. „Chleb 
da kasza — piszcza nasza” to doskonała synteza menu 

naszej kuchni. To powiedzenie rosyjskie brzmiało jed-
nak trochę przesadnie, bo np. trudno nazwać zwykły 
owies, w takim stanie w jakim dawali dawniej nasi ułani 
naszym koniom, kaszą. Ale kucharze nasi gotowali ów 
owies tak długo i gorliwie, aż pękał i stawał się kaszą. 
Czasem dostawaliśmy cukier, herbatę i mydło. Jeśli 
dodam że wydawano nam od czasu do czasu machor-
kę i bibułkę do papierosów, można było żyć, mając na 
sobie zapas ciała z czasów przedwojennych. Oficerów 
używano do robót porządkowych wewnątrz obozu. Ob-
sługiwaliśmy elektrownię, sprzątaliśmy rejon obozu, 
pracowaliśmy przy wykopie torfu, przy latrynach, a od 
grudnia kopaliśmy… zbiornik na wodę.

Mieszkania nasze mieściły się w budynkach klasztor-
nych i cerkwiach. Generałowie i część wyższych ofice-
rów mieszkali w niedużym budynku przy głównej dro-
dze obozu. Ja mieszkałem w jednej z cerkwi (blok nr. 2). 
Obok bramy wyjściowej stał budynek dobrze wszystkim 
znany — był to „urząd badań”. Tu odbywały się badania 
naszej przynależności partyjnej, naszego „socjalnego 
położenja”, jak mawiali nasi „prokuratorzy”. Badania 
były przeprowadzane w nocy i w dzień z przerwą co 
parę dni. Pierwszy raz badała mnie kobieta (nazwiska 
zapomniałem). Wysoka, o czarnych oczach i dobrze 
zbudowana. Cały czas pytała mnie wkółko o moje „so-
cjalnoje położenje” i o przynależność do organizacyj.

Tu miałem możność zauważyć, jak wiele w Sowie-
tach zużywa się papieru. Rosja sowiecka ma papier lichy, 
ale ma go na potrzeby wewnętrzne tak dużo że mogłaby 
według przepisów, z odpowiednią ilością protokółów, 
zesłać na Sybir całą Europę, włączając Wielką Brytanję.

Nieraz zastanawiałem się, poco oni to wszystko piszą; 
przecież ten, co miał na sumieniu 30 arkuszy, i ten, co 
miał 2, siedzieli razem w obozie, po więzieniach, razem 
byli wyciągani podczas nocy i gdzieś znikali w niezmie-
rzonej rosyjskiej przestrzeni. Np. ppor. Eugenjusz Pio-
trowicz (z radja wileńskiego): po paru przesłuchaniach, 
zabrano go i ślad po nim zaginął.

Od grudnia 1939 r. zaczęła się „wywózka” małemi 
grupkami — od pięciu do dwudziestu. Wyprowadzano 
oficerów w asyście silnych konwojów. „Nie ogliadywat-
sia!” — krzyczeli bojcy, popychając ich przed sobą.

Z dumnie podniesionem czołem, żegnani przyjaznem 
spojrzeniem kolegów — odchodzili. Wchłaniała ich so-
wiecka Rosja…

*
Kiedy ziemia była zmarznięta i twarda jak kość i kiedy 

nadszedł grudzień 1939 r., kazano nam kopać zbiornik 
na wodę. Zbiornik ten był mniej więcej o pół kilometra 
od obozu pod lasem i o kilkadziesiąt metrów od jeziorka. 
Dla kogo miała być ta woda przy jeziorze i pół kilometra 
od obozu, tego nie wiemy. (Był to głęboki dół: 6m x 
6m). Chociaż zima była tęga, jednak woda zalewała dół. 
Musieliśmy ją wyciągać wiadrami i kłaść belki i deski 
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dla umożliwienia pracy. Nie wiem co się z tym zbior-
nikiem stało. Może zrezygnowano i odłożono jego bu-
dowę, może znaleziono inne, odpowiedniejsze miejsce, 
bardziej suche...

Zima przeszła w kozielskim obozie jak zmora, i przy-
szła wiosna, która jest wszędzie taka sama — ciepła 
i piękna.

Od dn. 3 kwietnia 1940 r. rozpoczęła się generalna 
„wywózka“ oficerów. Do sali wchodził Leon (tak na-
zywaliśmy jednego z „bojców“) i wyczytywał nasze 
nazwiska.

Po obozie, w związku z naszym wyjazdem, krąży-
ły różne pogłoski. Kiedy pytano naszych „opiekunów” 
o miejsce wyjazdu, były różne odpowiedzi. Czasem 
mówiono, że jakoby wywożą nas do „szkoły komuni-
zmu“, innym razem, że jedziemy do domu, to znowu, że 
wysyłają nas do krajów neutralnych. W jednej z przed-
ostatnich grup wyjechali generałowie i grupa starszych 
oficerów. Kiedy dn. 12 maja 1940 r. wyjeżdżałem z gru-
pą oficerów (około stu pięćdziesięciu), w obozie koziel-
skim zostało zaledwie dwudziestu oficerów. Podobno 
na nasze miejsce mieli przyjść inni. Co się dalej działo 
w obozie kozielskim, nikt z nas nie wiedział. Będąc 
w Griazowcu (koło Wołogdy), słyszeliśmy, że w Koziel-
sku przebywają Francuzi, którzy jakoby uciekli z niewoli 
niemieckiej. Nie wiemy też, dokąd pojechały inne grupy. 
Dziwił nas tylko fakt, że listy w kraju otrzymywano 
tylko z obozu griazowieckiego.

*
Po moim wyjeździe z obozu w Kozielsku, monastyr 

pozostał prawie pusty. Puste były baraki i cerkwie, pu-
sty był „urząd badań“. A taki był tu niegdyś ruch. Tyle 
osób przeszło przez ten historyczny przybytek udręki, 
tyle widziało się tu twarzy stroskanych i niepewnych 
o jutro. Przez obóz kozielski przeszły jak zmory, jak 
jakieś koszmarne fatum narodu polskiego — postaci 
N.K.W.D. — nowej arystokracji sowieckiej… A więc: 
kombrig Zarubin, komendant obozu Kozielska i Skidu; 
kpt. Aleksandrowicz, wyglądający na Gruzina i Żyda 
(chodził zwykle w skórzanej kurtce); kpt. Urbanowicz, 
gospodarczy szef obozu; Demidowicz, spec od zagad-
nień politycznych — pan życia i śmierci; mjr. Elman, 
nasz pocztyljon i cenzor; mały Żydek Sielodkin, któ-
ry gdy się tylko w obozie z teczką zjawił, wszyscy ci-
chaczem mówili: „Przygotowuje się nowy transport”. 
Sielodkin, bez stopnia i tytułów, był, jak wyczuwali-
śmy, ważną sprężyną N.K.W.D. na obóz kozielski. On 
odbierał i wyprawiał oficerów z obozu, on uczestniczył 
przy badaniach, on przynosił listy nazwisk do „wysyłki”, 
otrzymanych z centrali (Moskwa lub Kozielsk?)

Pamiętam komisarza Sazonowa, płk. Chodasa i całą 
pstrokatą mozaikę typów, którzy zjawiali się bez nazwiska.

*
W maju wyjechałem z Kozielska. Załadowano nas 

do wagonów więziennych, zwanych „stołypinkami”; 
widziało się je w każdym składzie pociągu. Ruch więź-
niów w Sowietach jest ogromny. Więźniowie z południa 
jadą na północ, z północy na południe, z zachodu na 
wschód... i tak ciągle, dzień i noc. Kiedy weźmiemy 
pod uwagę, że więźniów często wozi się specjalnemi 
samochodami albo goni się po kilkaset mil na piechotę 
do miejsca przeznaczenia, jeśli włączymy do tego ze-
słańców, którzy przejść muszą „stage więzienny”, śmia-
ło możemy powiedzieć, że w Rosji sowieckiej połowa 
więźniów siedzi, a połowa jeździ.

Pociąg nasz zatrzymał się na jakieść stacji. Była to, 
ku naszemu zdziwieniu; stacja Babinino, dobrze nam 
znana z października 1939 r. A więc znowu nas wiozą 
do obozu Pawliszczew Bor… Wsadzono nas na cięża-
rówkę. Ścisk był taki, że siedzieliśmy stłoczeni jak sar-
dynki. Na każdym samochodzie było po pięciu sześciu 

„bojców” jako konwój. Nie wolno było zrobić ruchu ani 
ręką ani głową ani nogą. „Sidiet’ smirno“ — dostaliśmy 
rozkaz od konwoju. Ci koledzy, którzy przypadkowo 
się poruszyli, byli kłuci bagnetami. Trudno mi opisać 
mękę 40 km podróży w bezruchu. Przekonałem się tu 
że cierpienie można mierzyć na kilometry i metry. Po 
miesięcznym pobycie w obozie Pawliszczew Bor, wy-
wieziono nas do Griazowca.

*
Historja Polski idzie dziwnemi, pod ostrym kątem, 

drogami... ale jest jedna droga prosta, z której nas nikt 
sprowadzić nie zdoła: ani chorobliwy twór cywiliza-
cji zachodnioeuropejskiej — Gestapo, ani więzienie 
na chłodnej Górze charkowskiej, ani Syberja, mroźna 
i głodna. Idziemy tą drogą uparcie i niestrudzenie. Tą 
drogą jest wolna Rzeczpospolita Polska.

Kiedy nasz obóz grazowiecki dobrnął do armji pol-
skiej na południu Rosji 1941 r., zabrakło nam wielu ko-
legów z Kozielska, zabrakło nam rąk i mózgów do pracy 
w szeregach, zabrakło nam tych, z którymi mieliśmy się 
podzielić radością zbliżającej się wolności.

Opowiedział WITOLD OGNIEWICZ,  
spisał JĘDRZEJ SERDA

„Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie” 1943, nr 21 z 20 czerwca, s. 2.
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LISTY Z LONDYNU
UKAZANIE SIĘ “Zbrodni Katyńskiej w świetle doku-
mentów” jest zdarzeniem niepowszednim w politycznej 
literaturze emigracyjnej. Jest to jedna z najważniejszych 
i najkonieczniejszych publikacji, jakie na obczyźnie się 
ukazały. Notatka niniejsza, nie zastępując recenzji, pra-
gnie podkreślić polityczną doniosłość tej książki. Obok 
znanych już materiałów, liczne i nowe dokumenty i re-
lacje, zawarte w tej książce ustalają ponad wszelką 
wątpliwość i ostatecznie odpowiedzialność i wskazu-
ją sprawców zbrodni katyńskiej. Ustalenia te są tym 
ważniejsze, że ostatnio, jak wiadomo, p. Mikołajczyk 
w prasie amerykańskiej poszedł na rękę wersji sowiec-
kiej, z niepojętą lekkomyślnością wskazując rok 1941 
jako czas popełnienia zbrodni, podczas gdy dokonano 
jej w kwietniu i maju roku 1940, a więc wtedy, gdy 
oficerów polskich zamordować mogło tylko N.K.W.D.

W związku z tym wyłania się najpilniejszy postulat: 
jak najrychlejszego przetłumaczenia książki na języki 
obce. W ogóle, książka ta uświadamia w pełni nasze 

obowiązki, które spełnione być muszą, jeśli nasz pie-
tyzm wobec ofiar katyńskich nie ma być pustym sło-
wem, a hekatomba oficerów polskich nie ma pójść na 
marne. Pełną świadomość tego obowiązku ma redakcja 
książki, a w szczególności gen. Anders, któremu doku-
mentacja ta zawdzięcza swe powstanie i który w swej 
przedmowie sygnalizuje wszczęcie “akcji wytrwałego 
odwoływania się do sumienia świata i sprawiedliwości 
międzynarodowej”, jaka wyrazić się musi w ukaraniu 
zbrodniarzy katyńskich. Wierzymy, że ta zapowiedzia-
na przez gen. Andersa akcja zostanie zrealizowana, gdyż 
dopiero jej realizacja “stanowić będzie spełnienie na-
szego obowiązku”.

Józef Kalinowski

„Za Wolność i Niepodległość” 1948, nr 14 z czerwca, s. 285-286.




