
REALIZACJA MORDU
KATYŃSKIEGO

8 kwietnia, godz. 3. 30 
Wyjazd ze stacji Kozielsk na zachód
9 kwietnia kilkanaście minut przed godz. 5 rano
Pobudka w więziennych wagonach i przygotowywanie się do wychodzenia. 
Gdzieś mamy jechać samochodem. Co dalej? 
5 rano
Od świtu dzień rozpoczął się szczególnie. Wyjazd karetką więzienną w celkach. Straszne! 
Przewieziono nas gdzieś do lasu, coś w rodzaju letniska. Tu szczegółowa rewizja. 
Zabrano zegarek, na którym była godz. 6.30. Pytano mnie o obrączkę. Zabrano ruble, pas główny, scyzoryk….

Oto szczegóły transportu polskich oficerów na miejsce kaźni. Opisał je major Adam Solski w sporządzonym przed śmiercią 
notatniku, odnalezionym przy zwłokach w dole śmierci.

Funkcjonariusze NKWD przystąpili do realizacji morderczego rozkazu 3 kwietnia 1940 roku. Wtedy z Kozielska wywieziono 
pierwszą grupę 300 oficerów. Ostatni transport z obozu kozielskiego wyruszył 12 maja 1940 roku. Miejscem zbrodni większości 
jeńców z Kozielska była wieś Katyń położona 18 kilometrów od Smoleńska.

Ostatnia droga skazańców
W Katyniu Polskich wojskowych uśmiercano na terenie Lasu Katyńskiego położonego na skraju wioski. Mieścił się tam specjalny 
środek wypoczynkowy NKWD, otoczony drutem kolczastym. Oficerowie z Kozielska byli przewożeni najpierw transportem kolejowym 
do stacji Gniezdowo pod Smoleńskiem. Po opuszczeniu wagonów jeńców wieziono specjalnymi autobusami więziennymi na miejsce 
kaźni do Katynia. Wspomniany autobus (tzw. czornyj woron) miał czarny kolor i zamalowane okna. 

Po przywiezieniu do Katynia jeńcom nakazywano opuścić więzienny autobus. Następnie byli rewidowani i mordowani strzałem 
w potylicę prawdopodobnie we wspomnianym ośrodku wypoczynkowym NKWD w Lesie Katyńskim. Oficerów młodszych i silniejszych 
enkawudziści krępowali przed egzekucją sznurem konopnym (ślady skrępowania miało 20% ofiar). Pewną grupę oficerów z Kozielska 
Sowieci rozstrzelali w piwnicach w węźle kanalizacyjnym wewnętrznego więzienia Obwodowego Zarządu NKWD w Smoleńsku. 
Mieściło się ono przy ul. Dzierżyńskiego 13. Zamordowanych w Katyniu i Smoleńsku 4404 oficerów pochowano w ośmiu masowych 
grobach na terenie Lasu Katyńskiego.

Katyń i Smoleńsk

Jeńców z Ostaszkowa rozstrzeliwano nocą w pomieszczeniach piwnicznych wewnętrznego więzienia Obwodowego Zarządu NKWD 
w Kalininie (Twerze) przy ulicy Sowieckiej 2. Zamordowano tam 6287 jeńców. Wywózki z obozu ostaszkowskiego były 
organizowane w dniach od 4 kwietnia do 16 maja 1940 roku. Po przywiezieniu oficerów do Kalinina prowadzono każdego z nich 
przez długi więzienny korytarz. Następnie skręcali z niego w lewo, gdzie znajdowała się czerwona świetlica (ros. krasnyj 
ugołok). W miejscu tym enkawudziści zadawali skazanemu pytania, które miały potwierdzić jego imię, nazwisko, rok urodzenia. 
Po weryfikacji tożsamości skazanemu zakładano kajdanki i prowadzono do celi śmierci. Tam kat zabijał więźnia strzałem w tył 
głowy. Ofiary były grzebane na terenie wioski Miednoje.

Kalinin

Trzecim miejscem zagłady polskich jeńców był Charków. Trafiali tam oficerowie z obozu w Starobielsku. NKWD zamordowało 
tam 3896 jeńców. Transporty skazańców trwały od 5 kwietnia do 12 maja 1940 roku. Jeńcy byli najpierw transportowani koleją 
na stację w Charkowie. Stamtąd samochody więzienne wiozły ich do wewnętrznego więzienia NKWD przy ul. Dzierżyńskiego 3. 
Tam skrępowani jeńcy byli wprowadzani do małego pomieszczenia, gdzie kaci zabijali ich strzałem oddawanym w kark. Ciała 
były grzebane niedaleko tego miasta we wsi Piatichatki.

Charków

Łącznie od początku kwietnia do końca maja 1940 roku NKWD rozstrzelało w Katyniu, Smoleńsku, Kalininie i Charkowie 14 587 osób. 

Pozostałe miejsca kaźni Polaków w Zawiązku Sowieckim

Oprócz jeńców Sowieci zgładzili dużą grupę polskich więźniów politycznych więzionych na terenach Związku Sowieckiego. 
Ciała blisko 3500 polskich obywateli, których zamordowano na Ukrainie, zostały pogrzebane na terenie lasu Bykownia obok 
Kijowa. Nie udało się ustalić miejsca pochówku polskich więźniów zabitych na Białorusi, przede wszystkim w Mińsku. Ofiary 
te znalazły się na tzw. białoruskiej liście katyńskiej, która dotyczy 3870 polskich obywateli. Prawdopodobnie więźniowie 
ci zostali pochowani w miejscowości Kuropaty pod Mińskiem. Łącznie Sowieci zabili na Ukrainie i Białorusi ponad 7300 
więźniów politycznych.

W sumie w wyniku decyzji podjętej przez Biuro Polityczne KC WKP(b) 5 marca 1940 r. Sowieci zamordowali blisko 22 tysiące 
obywateli II Rzeczypospolitej. Ze zbrodni katyńskiej ocalało jedynie około 440 polskich jeńców, których Sowieci wywieźli 
do obozu w Griazowcu, gdzie znajdował się obóz internowania NKWD. 

Związane sznurem ręce polskiego oficera 
zamordowanego w Katyniu (Archiwum IPN)

Ciała polskich oficerów znajdujące się w masowych grobach w Lesie Katyńskim (Archiwum IPN)

Willa NKWD w Katyniu – prawdopodobne miejsce zagłady oficerów 

z obozu w Kozielsku (Archiwum IPN)
Zrekonstruowany autobus więzienny NKWD typu czornyj woron wykorzystany 

w filmie Katyń w reżyserii Andrzeja Wajdy na ekspozycji 
w Muzeum Powstania Warszawskiego


