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tograficzną. Należy jednak stwierdzić, że dla realizacji zadań
stojących przed ekipą badawczą zastosowana uproszczona metoda eksploracji okazała się w zupełności wystarczająca.

ANDRZEJ NADOLSKI
Łódź

MARIAN

GŁOSEK

Łódź

ARCHEOLOGICZNE ASPEKTY AKCJI BADAWCZEJ
W CHARKOWIE I W MIEDNOJE
25 Vll-30 Vili 1991
Uwagi ogólne (Andrzej Nadolski)
Ze stanowiska metodyki badań archeologicznych akcja
w Charkowie i Miednoje miała charakter poszukiwania, lokalizowania i eksplorowania szkieletowych grobów masowych,
tzn. za wierających w każdym wypadku szczątki licznych osobników, złożonych jednocześnie we wspólnej jamie grobowe_j;
Oprócz właściwych szczątków ludzkich należało uwzględmc
cały, związany z nimi, materiał towarzyszący.
Obszar dostępny do badań był w obu miejscowościach ści~
śle wyznaczony przez stronę sowiecką. Po~a nim _można . było
przeprowadzić tylko dorywcze obserwacJe powierzchmowe.
Drugim ważnym ograniczeniem był~ limito~anie czasu prz~
znaczonego na akcję badawczą, ktora musiała zamknąc Się
w wypadku Charkowa w okresie 25 VII-9 VIII, a w wypadku
Miednoje 15 VIII-30 VIII 1991 r.
W tych okolicznościach konieczn~ okazało się pop~estani~
na lokalizacji jam grobowych w wyniku przeglądu poWierzchni
terenu, pogłębionego następnie przez zastosowanie wykopów
sondażowych ręcznych, a zwłaszcza szczególnie efektywnych
mechanicznych, wykonywanych przy użyciu koparki. W e~
plorowaniu ujawnionych jam grobowych należało zre~ygnow~<:,
głównie ze względów czasowych, z zasad powszechme przyJę
tych w pracach archeologicznych (eksploracja z pełnym
uwzględnieniem szczegółów stratygrafii, trójwymi~ro_wa lokalizacja odsłanianych obiektów, prowadzona przy uzycm -~para
tury pomiarowej, sporządzenie bieżące.j dokument.~CJI graficznej). Możliwe było tylko zastosowame eksploracJI uproszczonej, uzupełnionej przez niezbędny opis i dokumentację fo248

Charków (Andrzej Nadolski) ·
:

'

, Cały o:bsz~r: stanowiska 'prze:?naczony do' badań'' (ogrodzony
przez władze; sowieckie) jest pokryty kilkudziesięcioletnim lasein liściastym (dąb, jesion, klon) z silnym podszyciem krzaczastym (leszczyna) przy słabo 'Wykształconej warstwie runa
le$nego. Las ten jest częścią.rozległego kompleksu leśnego, rozciągającego. się w ogólnym kierunku na. północ od obecnej
miejskiej· tabudowy Charkowa wzdłuż szosy Charków--Biełgo
rod. Niektóre.· partie lasu, widoczne z szosy (poza obszarem'
ogrodzonyrp.), mają wyraźnie podmokły charakter, co może
mieć znaczenie dla ewentualnych przyszłych badań ze względu
ną konserwujące właściwości nawodnionych warstw ziemnych.
Zasadniczą przeszkodą w rozpoznaniu przestrzennego kontekstli stanowiska był brak odpowiednich map topograficznych,
których strona sowiecka nie zdołała dostarczyć.
Naturalny· układ warstw ziemnych w obrębie stanowiska
~a prostą. strukturę, na którą składają się:
l) war.Stwa wegetacji runa lei.nego (potraktowana łącznie

z warstwą· następną),

: 2) pq;yp<;>Wierzchniowa warstwa gliniasto-próchnicza, sięga
30-50 cm od powierzchni, o za barwien~ u brunatnoszarym,
3) warstwa gliny lessowej o zabarwieniu żółtobrunatnym,
która w partiach nie naruszonych przez człowieka ma charakter archeologicznego calca; w wykopie nr V, doprowadzonym
w kontrolnych sondażach do głębokości około 245 cm od po-o
wierzchni,' natrafiono na zbity ił barwy siwej, zalegający po-:niżej poziomu około 230 cm od powierzchni.
W południowo-wschodniej partii stanowiska (wykop nr
XXXIX), na poziomie około 100 cm od powierzchni, natrafiono
na warstwę silnie nawodnioną, co niewątpliwie wiąże się z podmokłym charakterem niektórych partii lasu, widocznych poza
terenem ogrodzonym.
: Siadów działalności budowlanej na terenie stanowiska nie
stwierdzono. Fragmenty ceramiki budowlanej (oraz okuć budowlanych?) znalezione w niektórych wykopach (nr XXX
i XL V) sprawiają wrażenie domieszki przypadkowej. Nie
stwierdzono· również pozostałości większych prac ziemnych (np.
jąca przeeiętn:ie. około
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niwelacyjnych). Natomiast obecność wspomnianych fragmentów ceramiki budowlanej i szczątków łóżek żelaznych (w rejonie wykopu nr VIII) może sugerować, że na powierzchni
stanowiska składowano odpadki.
Zwarta struktura gliny lessowej, miejscami zawilgoconej
przez podsiąkającą od spodu wodę gruntową, która ogranicza
dostęp powietrza, a tym samym powstrzymuje procesy utleniania, stworzyła w badanych wykopach warunki sprzyjające
zachowaniu nie tylko szczątków kostnych i mobiliów pochodzenia nieorganicznego (metale, szkło, fajans, porcelana; ebonit itp.), ale również .licznych przedmiotów z materiałów organicznych (drewno, skóra, tkaniny), a nawet miękkich fragmen:tów zwłok, utrwalonych w wyniku przemiany woskowo-tłusz
czowej. W niektórych wypadkach natrafiono na dobrze zachowane płyny (np. krople miętowe), zawarte w szczelnych po.:.
jemnikach.
Na terenie stanowiska przeprowadzono ogółem 50 wykopów,
w przeważającej większości sondażowych. Z tej liczby w triech
wypadkach (wykopy nr V, XXII i XXXIX) natrafiono na niewątpliwe groby masowe polskich oficerów, a w jednym wypadku (wykop nr XXX) na znaleziska ściśle z nimi związane.
W dwu wypadkach (wykopy nr III i IX) odkryto masowe· groby obywateli radzieckich. Ani prowadzone na stanowisku
w czasie badań obserwacje szaty leśnej i ukształtowania· powierzchni terenu, ani analiza przestrzennego rozrzutu wykopów pustych i zawierających znaleziska nie stwarzają dostatecznych podstaw do wytypowania rejonów, w których można
by się spodziewać dalszych polskich grobów masowych. Jednakże biorąc pod uwagę stosunkowo niewielkie rozmiary
ujawnionych jam grobowych, należy liczyć się, że mimo spenetrowania znacznej części badanego rejonu, mogą na nim znajdować się jeszcze dalsze polskie groby masowe, nawet w bezpośrednim sąsiedztwie dotychczasowych wykopów i sondaży.
Otwarty problem stanowi możliwość przeniesienia badań poza
teren ogrodzony, przy czym układ pokrycia roślinnego zdaje
się sugerować, że w pierwszej kolejności należałoby zwrócić
uwagę na obszar przylegający bezpośrednio od strony połud
niowej.
. Układ stratygraficzny w wykopach, w których natrafiono
na. masowe pozostałości polskich jeńców, przedstawia się następująco.

Szkic 7. Schemat układu warstw w wykopie nr V.
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1. Warstwa przypow:ierzchniow~.: glina z domieszką próchnicy:
J~k po~rze<;~
nia z zawartościa luźnych szczątków kostnych i rozproszonych mob1low, głown;e

z ~aterialów nieorganicznych. 3. Warstwa zbitej gliny lessowej z zawartośc1ą
jak w warstwie poprzedniej. 4. Warstwa gliny lessowej z .masowo występujący
mi szczatkami ludzkimi oraz licznymi mobiliarni z matenałów n1eorgamcznych
·
i organicznych. 5. Zbity ił barwy siwej (calec)
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Wykop nr V (grób zbiorowy). Od powierzchni do głębokości
około 60--100 cm zalegała przypowierzchniowa warstwa ciemno~runatnej gliny z domieszką próchnicy. Poczynając od głę-
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bokości około 40 cm w warstwie tej stwierdzono obecność luź
nych kości ludzkich, zalegających bez porządku anatomicznego;
oraz towarzyszące im rozproszone mobilia z materiałów nieorganicznych. Na głębokości od około 200 cm od powierzchni
stwierdzono warstwę zbitej, żółtawej gliny lessowej, podzielonej poziomymi warstewkami ciemniejszymi (szarobrun~~ny
mi) i jaśniejszymi (szarawobiaławymi). Poczynając od poz10mu
około 150 cm od powierzchni w warstwie tej masowo zalegały
ltJ.dzkie szczątki kostne, przeważnie w układzie anatomicznym,
z zachowanymi częściowo fragmentami części miękkich wraz

z obfitym i różnorodnym materiałem towarzyszącym, jednoznacznie polskiego pochodzenia. Na głębokości około 20{)-230 cm natrafiono na calec, mający w tym miejscu postać iłu
barwy siwej, prześledzonego w wykopach kontrolnych do głę
bokości około 245 cm od powierzchni. Z obserwacji układu
warstw i zawartości jamy grobowej wynika, że wnętrze tej
jamy, mniej więcej do głębokości około 100 cm od powierzchni,
zostało zakłócone przez wtórną ingerencję ludzką.
Wykop nr XXII (grób zbiorowy). Na całej badanej powierzchni do głębokości około 30-50 cm zalegała ciemnobrunatna warstwa powierzchniowa, w której stwierdzono domieszkę substancji mazistej barwy białawoszarej. Na głębokości około 80 cm od powierzchni wystąpiła warstwa ludzkich szcząt
ków kostnych z zachowanym układem anatomicznym. Jej ogólna miąższość dochodziła do około 60 cm. Szczątkom ludzkim
towarzyszyły liczne i różnorodne mobilia. Także i w tej warstwie stwierdzono domieszkę białawej substancji mazistej. Poniżej warstwy szczątków ludzkich napotkano warstwę caleową
w postaci zbitej gliny barwy brunatnej, przechodzącej w glinę
ilastą o zabarwieniu żółtawoszarym. Warstwę tę prześledzono
do głębokości około 190 cm od powierzchni. Obecność białawo
szarej substancji mazistej, widocznej zwłaszcza w górnych partiach wykopu, należy uznać za efekt wprowadzenia do jamy
grobowej substancji chemicznej (związek wapnia?). Brak podstaw do stwierdzenia, czy zabieg ten miał miejsce bezpośrednio
po wypełnieniu jamy zwłokami, czy też w czasie późniejszym.
Wykop nr XXXIX (grób zbiorowy). Na powierzchni aż do
głębokości około 3{)--50 cm zalegała ciemnobrunatna warstwa
powierzchniowa, zawierająca luźny materiał kostny i luźne
mobilia. Poniżej wyróżniono warstwę wilgotnej gliny o barwie
brunatnożółtej, prześledzoną do głębokości około 100 cm od powierzchni. Zalegały w niej liczne kostne szczątki ludzkie oraz
liczne różnorodne mobilia polskiego pochodzenia. Na poziomie
około 100 cm od powierzchni wystąpiła woda gruntowa, z któ252

rej wydzielały się pęcherzyki gazu. Ze względu na narastające

trudności techniczne i ograniczenie czasu badań eksplorację

wykopu na tej głębokości zawieszono.

Wykop nr XXX. Na jego powierzchni zaobserwowano mobiHa pochodzenia polskiego. Po przeprowadzeniu eksploracji ustalo~w, że w obrębie wykopu znajduje się obszerna jama o wymiarach około 360-400 cm (w kierunku wschód-zachód) i
około 430 cm (w kierunku północ-południe). Jama kontynuuje
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SZlki.c 8. Schemat U!kładu warstw w Wykopie nr XXII.
l. W~.~st~a przypowierzchniowa, gliniasto-próchniczna z domieszką mazistej substa~CJl btaławoszarej. 2. 'Yarstwa ~liniasta, z domieszką jak w poprzedniej warstwie . .3: War~:-va _szczątkow. l~dzk1~h w porządku anatomicznym z zachowanymi
licznymt mobilianu z matenałow nieorganicznych i orga,nicznych. 4. Zbita glina
'
·
.
·
lub ił (calec)
· .
·
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niejszej, czarniawoszarej, również z wyraźnymi śladami spalenizny. Obydwie części wypełniska dostarczyły bardzo licznych
i różnorodnych mobiliów o charakterze polskim, sporządzonych
z materiałów nieorganicznych (metale, szkło, porcelana, fajans,
ebonit), które wykazywały wyraźne ślady oddziaływania ognia.
Stwierdzono tu również kilka fragmentów spalonych kości
ludzkich oraz domieszkę materiałów przypadkowych (okruchy
ceramiki budowlanej i okuć budowlanych). Na głębokości około
200-'-'--'-210 cm, w kontynuującej się tu warstwie spaleniskowej,
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. Szkic 10, Schemat

układu warstw

w wyk!opie nr XXXIX.

l ...warstwa, przypowierzchniowa, gliniasto-próchniczna. 2. warstwa gliniasta, wilgotna, z zalegającymi ludzkimi szczątkami ·kostnymi i towarzyszącymi im mobi,, liamL 3. Pozlom wody gruntowej, wydzielającej pęcherzyki gazu . . .

Szklic 9. Schemat

układu

wa!l"stw w wykopie nr XXX.

spaleniskowe barwy czarniawej. 2. \Vypełnisko spaleniskowe barwy szarawej. 3. Skupisko niespalonych szczątków ludzkich z niespalonymi mobiliarni
l.

Wypełniska

się poza obszar objęty eksploracją w kierunku wschodnim i zachodnim. W obrębie jamy, od powierzchni do poziomu około
80 cm, stwierdzono wypełniska barwy czarniawej z wyraźny
mi śladami spalenizny. W głębszej partii, do poziomu około
200 cm od powierzchni, zaobserwowano wypełniska barwy jaś-

w sondażu wykonanym pod wschodnią krawędzią wykopu
ujawniono skupisko niespalonych kości. ludzkich, pochodzą
cych od co najmniej dwóch osobników, a także mobilia, m.in.
z materii organicznej, nie wykazujące śladów opalenia. Skupisko kości kontynuuje się ku wschodowi, poza granice '~"Ykopu.
· Z· obserwacji układu warstw i zawartości jamy wynika, że
wypełniono ją nieorganicznymi, zatem niepalnymi, ale opalonymi (w otwartym ognisku?) elementami osobistego wyposaże
nia polskich ··jeńców wojennych. Elementy organiczne tegoż
wyposażenia uległy całkowitemu spaleniu,· czego. pozostałością
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jest charakterystyczna treść ziemnego wypełniska jamy. Moprodukty spalenia trafiły do jamy· w kolejności
odwrotnej od tej, w jakiej zalegały w ognisku: górna warstwa,
spopielona, utworzyła głębszą, jaśniejszą część wypełniska, dolna warstwa, przesycona węglem, tworzy część wyższą, ciemniejszą. Obecność w dolnej partii jamy niespalonych szcząt
ków ludzkich może oznaczać, że na jej dno wrzucono zwłoki
kilku (co najmniej dwóch) osobników, potem przysypano je
produktami spalenia, albo też, że dolna partia jamy, wypełnio
nej produktami spalenia, naruszyła dolną partię przylegającej
od wschodu (północo-wschodu?) jamy grobowej, wcześniej wykopanej i wypełnionej zwłokami.
J
żna przyjąć, że

Miednoje (Marian

Głosek)

Teren ekshumacji w Miednoje tuż przed naszym przybyciem
wydzielony z większego obszaru i ogrodzony. Cały zaś
obszar, należący jeszcze w 1991 r. do KGB, a wcześQiej w latach trzydziestych do NKWD, o kształcie nieregularnym i wymiarach około 700 x 400 m, był ogrodzony istniejącym do dziś
parkanem (według informacji uzyskanych od miejscowej ludności) przed 35,----40 laty.
Miejsce ekshumacji leży na północno-wschodnim brzegu
:rzeki Twercy. Ma ono kształt wydłużonego wieloboku o maksymalnych wymiarach około 150 X 115 m. Obejmuje stok i krawędź wysoczyzny nad zalewową doliną tej rżeki. Na sto~u
oraz na wysoczyznie stoją domy wypoczynkowe o trwałej km).strukcji, liczące po kilkadziesiąt lat, a także domy letniskowe,
zbudowane obecnie. Stok nad terasą zalewową rzeki zajmują
ogródki działkowe. Wysoczyzna . jest porośnięta lasem sosno\1:-ym, przeważnie 40-letnim, z pojedynczymi brzozami (tzw.
samosiejkami) i kępowo rosnącymi krzewami i malinami.
Środkową partię tego terenu oczyszczono z krzewów i pokrzyw
bezpośrednio przed przybyciem ekipy badawczej.
Jak wynika ze zdjęcia lotniczego, wykonanego przez niemiecką Luftwaffe w 1942 r., interesujący nas teren nie był
pokryty zwartym lasem. Tylko pojedyncze drzewa rosły we
wschodniej jego części. W wyniku obserwacji drzew zauważo
no, że trzy sosny rosnące od strony wschodniej, już poza obszarem stwierdzonych później mogił jeńców polskich, a także
jedno drzewo rosnące w odległości około 15 m na północny
zachód od wykopu I - są opasane drutem kolczastym na:
trzech poziomach. Najwyższy drut znajdował się na wysokości około · 2 . m. Pomiędzy tymi drutami, od strony ·o grodzożostał

Zdj. 17. Segregowanie kości szkieletu pozaczaszkowego w celu ustalenia liczby osobników w
grobie nr I (Miednoje)

Zdj. 18. Czaszki z otworami wylotowymi w okolicy
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czołowej

(Miednoje)

Zdj. 19.

Kilkanaście

wybranych czaszek z założonymi .sondami,
nie kierunku strzału (M1edno)e)

umożliwiającymi

odtworze-

Zdj. 20. Niemieckie zdjęcie lotnicze z 12 VI 1942 r., przedstawiając~ rejon w Miednoje,
gdzie zakopano zwłoki jeńców z obozu w Ostaszkow1e

Zdj. 21. Adres "USSR Gorod Strb p/ja 15 Solka Czesław Stanisławowicz", napisany na
blankiecie telegramu. Poniżej fragment tekstu telegramu: " ... wszyscy czekają"
Wszystkie zdjęcia dokumentów wykonano w promieniach podczerwonych w celu
ujawnienia niewidocznego tekstu lub jego wzmocnienia

Zdj. 22. Adres "Starobielsk Pocztowyj jaszczik Nr 15 ... " na karcie pocztowej zaadresowanej
do Jerzego Sochy

Zdj. 23. Fragmenty gazety "Sowietskaja Ukraina" z datą obok winiety
Zdj. 25. Fragment odręcznego zapisu nazwisk i imion osób rozlokowanych w pokoju 7

Zdj. 24. Blankiet biletu kolejowego z odciskiem datownika kasy biletowej w Warszawie

Zdj. 26. Fragment świadectwa Państwowej Odznaki Sportowej, nadanej w 1938 r. Wacła
wowi Słabolepszemu

Zdj. 27. Odręczny napis "Jadwiga Staszczykowa żona Staszczyka posterunkowego z Komisariatu P.P. w Siedlcach", umieszczony na odwrotnej stronie fotografii z podobizną kobiety

Zdj. 28. Nie wysłana przez jeńca karta pocztowa z datą "3.XIl.l939 r.", adresowana do żony
Reginy Szwan, zam. w Katowicach

Zdj. 29. Fragment kalendarzyka na 1939 r. z odręcznym uaktualnieniem na rok 1940

Zdj. 30. Order Virtuti Militari V kl.
(Charków)
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nego terenu, przybite były kolejne druty kolczaste, których
naliczono 11 rzędów. Niewątpliwie jest to ślad po starszym
ogrodzeniu. Już poza południowym ogrodzeniem, w odległości
około 10 m od siatki, zauważono sosnę identycznie opasaną
drutem kolczastym.
Ogrodzony teren nie jest równą płaszczyzną, choć nie dostrzeżono tu wyraźnych wypiętrzeń, jak ma to miejsce poza obszarem wyznaczonym do ekshumacji. Północna część tego terenu jest nieco wyższa od południowej. Można tu zauważyć
ślady ingerencji ludzkiej. W środkowej partii zaobserwowano
niewielkie wywyższenie, gdzie w kretowiskach, a także wroś
nięte w humus, wystąpiły odłamki szyb okiennych, kawałki
obecnie używanych butelek, skorupki popielniczki glinianej,
puszki po konserwach, kawałki talerza, a także niewielki ka~
wałek drewna pomalowanego na zielono (kolor powszechnie
używany w tej okolicy do malowania drewnianych domów).
Na tym terenie wyznaczono później wykop nr I. Na miejscu
późniejszego dołu sondażowego nr XXX stwierdzono obecność
niewielkich kawałków cegieł czerwonych i białych, eternitu,
papy i szkła okiennego, co świadczy, że również tu stał jakiś
budynek. W pobliżu późniejszego sondażu VIII zauważono
także niewielkie kawałki papy i drewna.
Wykop I o wymiarach lO x 10 m, zgodnie z sugesti.ą strony
sowieckiej, zlokalizowano w środkowej części badanego terenu.
Górną warstwę ziemi zdejmowano za pomocą koparki, zamontowanej na traktorze "Białoruś", który z drugiej strony miał
spychacz. Koparki tego typu nie są sprzętem operatywnym,
często się psują, mają ograniczony do 120° kąt manewru w poziomie, co przy rosnących tu drzewach znacznie utrudniało
eksplorację. W tej sytuacji trudno było jednocześnie odkrywać
całą powierzchnię wykopu.
Eksplorację zaczęto w jego południowej części. Na głębo
kości około 2 m stwierdzono naturalny układ warstw. Pod
10-15-centymetrową warstwą humusu współczesnego wystą
piła warstwa żółtego piasku o miąższości około 100 cm. Poniżej
znajdowała się silnie zbita glina polodowcowa o brunatnoczerwonym kolorze. Jest to warstwa słabo przepuszczająca wodę.
Koparka, kopiąc w kierunku północnym rów szerokości l m,
w odległości około 2 m od krawędzi wykopu i na głębokości
około 1,5 m, wyciągnęła resztki płaszcza policyjnego z polskimi
guzikami mundurowymi z orłem w koronie. Płaszcz leżał na
pionowo przebiegającej granicy między naturalnym układem
warstw a ziemią, silnie przemieszaną (piasek z gliną), co sugerowało, że jest to początek wykopu
17 -
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W trakcie dalszej eksploracji na głębokości 1,7 m koparka
ludzkie zwłoki, z których gwałtownie wydzielił się
fetor i woda. Jama grobowa nasączona była obficie wodą opadową, przedostającą się tu przez przemieszaną ziemię, a . glina
zwałowa, stanowiąca zarówno dno, jak i brzegi jamy, u~lemo
żliwiała jej szybki odpływ. Bezpośrednio nad zwłokami zalegała warstwa bardzo mokrego piasku o zabarwieniu szaroniebieskim. Zabarwienie to jest wynikiem wydzielającego się
barwnika z granatowych mundurów policyjnych.
Wykop zaczęto poszerzać w kierunku zachodnim i północ
nym na tyle, na ile pozwalał zasięg koparki. Po około. 4 ~
mo>1iła jakby zniknęła, a w odległości około l m ponowme s1ę
poj~wiła. Przemieszana przez koparkę ziemia nie pozwala~a
na dokładne oględziny układu warstw, toteż w tym momenc1e
nie zdawaliśmy sobie jeszcze sprawy, że trafiliśmy w bezpośrednim sąsiedztwie na następną mogiłę.
Podczas zdejmowania nadkładu ziemi nad mogiłam~ w popołudniowo-wschodniej części wykopu koparka odsłoniła mur
grubości pół cegły. Po odsłor;ięciu w~ęks~ego fragl?entu
stwierdzono że jest to szambo (doł pod ubikacJę) o wym1arach
180 x 150 c~. Jego dłuższa oś miała kierunek wschód-zachód.
Mur sięgał do głębokości 160 cm. Odczyszczono profil przylecrający do muru. Obok muru i pod nim ziemia była I:>ardzo
~rzemieszana w wyniku działalności człowieka. N a dolr;eJ warstwie cegieł, a także tuż pod nimi zauważono soczewki mocno
przemytego piasku o zabarwieniu szaroniebieskim, charakterystycznym dla warstwy zalegającej bezpośrednio na zwłokach.
W odległości l m na zachód, na głębokości 150 cm od powierzchni, zaczynała się mogiła. Były w niej sz:zątki. mun~u
rów i kości ludzkie. Następnie warstwa ta zagłęblała s1ę w kierunku ceglanego muru. Jak z t~go vrynika, budo~i~zowie
szamba dotarli do mogiły, nasypah na mą warstwę z1em1 (stąd
charakterystyczna dla początków mogił soczewka piasku o kolorze szaroniebieskim) i dopiero zaczęli murować ściany.
Po wykonaniu prac na powierzchni całego wykop~! I z.orientowaliśmy się, że mamy do czynienia z trzema mog1łam1. M~
giła A usytuowana jest w południO\V:ej części wy~ol?u, n;oglła B w północnej, mogiła C w połudmowo-wschodmeJ. Grob B
łączy się dwoma ciałami z grobem C. Opisany wyżej dół kloaczny wybudowany był nad mogiłą C.
Postimowiliśmy poszukać w najbliższ~j okolicy nas~ępnej
mogiły. Po wykopaniu 3-metrowego wąsk1ego rowu w ~lerur;
ku wschodnim koparka natrafiła na początek następneJ mogiły D. Stwierdzono w niej szczątki ludzkie w mundurach
vdsłoniła
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polskiej policji. Wykop nad mogiłą nieco poszerzono w kierunku północnym. Podczyszczono profil zachodni, a następnie niewielki fragment (około 110 cm) profilu północnego w bezpośrednim sąsiedztwie mogiły D. Układ warstw w ścianie zachodniej był zakłócony aż do głębokości 185 cm. Poniżej występowała warstwa gliny caleowej o zabarwieniu brunatnoczerwonym. Na profilu dostrzeżono pionowy równy pas ziemi>
szerokości 60 cm z silnie zakłóconą stratygrafią. Miał on inne
zabarwienie niż otaczająca go ziemia, piasek zawierał tu nieD
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wielką domieszkę próchnicy, a także soczewki próchnicy.
W górnej części pas zanikał na skutek późniejszego przemieszania warstw powierzchniowych. Pas ten należy i,nterpretować jako ślad po łyżce koparki, wykonującej w lę.4;Q r. dół
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pod mogiłę D. W profilu północnym aż do głębokości 145 cm
warstwy były bardzo przemieszane na skutek działalności czło
wieka. Na głębokości 145 cm po stronie zachodniej wystąpiła
początkowo tylko warstwa piasku o zabarwieniu granatowoszarym, opadająca w kierunku wschodnim, a na głębokości
165 cm pojawiły się fragmenty mundurów z guzikami z orłem.
N a głębokości 187 cm (wystąpiła tu tendencja opadania warstwy w kierunku wschodnim) natrafiliśmy na czaszkę ludzką
(w profilu) z włosami, zawiniętą w mundur (płaszcz?) policyjny. Niewątpliwie był to początek mogiły D, kontynuującej się
w kierunku wschodnim.
Ze względu na krótki okres badań zdecydowano się na eksplorację do końca tylko jednej mogiły. Dostępność terenu
i rzadsze zalesienie zadecydowało o wyborze grobu B. Zaczęto
zdejmować z niego ziemię w północno-wschodniej części, aby
uchwycić jego krawędź. W trakcie prac dostrzeżono, że jedno
ciało wystawało z mogiły B w kierunku północno-wschodnim
i wchodziło w profil. Nad leżącym ciałem ziemia była mocno
przemieszana, co spowodowało jej ciągłe obrywanie się. Po
wyjęciu zwłok pogłębiono w tym) miejscu wykop do około
3m, wybierając już tylko mocno zbitą glinę o zabarwieniu brunatnoczerwonym, niewątpliwie stanowiącą calec. Z profilu
i z mogiły B wypływała duża ilość wody. Sądzić można, że
w profilu północno-wschodnim jest następny grób.
Odsłonięto cały kontur mogiły B. Ma ona kształt w przybliżeniu okrągły o średnicy około 420 cm. Po wyeksplorowaniu
jej do dna zmierzono głębokość, która wynosiła 375 cm, z tym
że w północno-zachodniej części jama grobowa była nieco głęb
sza i wynosiła 400 cm. Z tego wynika, że grubość warstwy
ciał nieco przekraczała 200 cm. Pod mogiłą stwierdzono około
lO-centymetrową warstwę gliny o zabarwieniu granatowoszarym, a poniżej brunatnoczerwonym. Mogiła zawierała prawdopodobnie 243 ofiary. Pewnej liczby zwłok nie można było ustalic, ponieważ w pierwszej fazie eksploracji, przed wyraźnym
rozróżnieniem mogił A, B i C, ciała wybierano jednocześnie
z trzech mogił.
Zwłoki w mogiłach były silnie zespolone, połączone tłusz
czo-woskiem i nasączone wodą. Zalegały przeważnie ukośnie,
co utrudniało ich wydobycie, przyciśnięte następnymi ciałami.
Bardzo często głowy były owinięte płaszczami policyjnymi.
Z mogiły B prócz płaszczy policyjnych i pełnego umundurowania wydobyto również pelerynę policyjną, mundury w kolorze zielonym oraz jeden płaszcz cywilny (materiał w tzw.
jodełkę, lecz na skutek granatowego zafarbowania trudno coś

~~wiedzieć

o jeg? kolorze) z dużymi guzikami z rogu lub kosci o czterech d_z~urkach, .a także jeden kożuch z długim wło
sem, z pęte~k~~~ 1 ~o~k~m1 do przewlekania i zapinania. Stwierdzono ~ meJ rowmez Jeden wojskowy płaszcz sowiecki w kolorze zielonym z wojskowymi metalowymi guzikami na których wytłoczony był sierp i młot.
'
. Zwłoki ~brane były w mundury, bez płaszczy, w które Jak wspommano- najczęściej zawinięte były głowy. Pod mundurami często stwierdzano swetry lub (rzadziej) ocieplacze
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tJ;PU WOJskow:g?. W dolnej części zwłoki były ubrane w spodme z. szelka~1 1 kalesony. Nie zanotowano pasków ani przy
spo_~n:ach, ~m przy mundurach. Na stopach były skarpety lub
o;-viJ~l.. Nogi w butach najczęściej z wysoką cholewą lecz
rown~ez w tzw. _kamaszach. Znaleziono też tzw. trepy,' czyli
obuwie o drewmanych spodach z jednym poprzecznym pas-
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kiem. Na obcasach butów często były podkówki, z przodu zaś
.żabki. Czapki znajdowano luzem, bez związku ze zwłokami
i w ogromnej większości pozbawione orzełków i stopni. Wartościowsze mobilia wykryte przy zwłokach były dobrze ukryte
i zabezpieczone. Łuski od naboi stwierdzano najczęściej po
kilka w jednym miejscu.
Fostanowiono również odsłonić cały zarys mogiły A. Ma
ona kształt zbliżony do koła o średnicy 520 cm. Dostrzegalne
w niej były mundury policyjne. W jednym miejscu odkryto
zgrupowane czapki, w sumie 10, lecz tylko przy trzech znaleziono orzełki. Na otoku jednej z nich była oznaka metalowa
z literami SW (Służba Więzienna). Na jednym z ciał stwierdzono charakterystyczną koszulę-bluzę z mankietem zapinanym na dwa guziki. Jest to koszula policyjna typu amerykań
skiege; (Dz. Ust. z 1n6 r.).
Czas nie pozwolił na odsłonięcie całego zarysu mogiły C.
Znaczna jej część wchodziła w profil południowy. Można jednak z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że ma ona
również kształt kolisty.
W celu uchwycenia zasięgu mogił (cmentarza) postanowiono
wykonać koparką serię niewielkich wykopów-sondaży. Zachowano ciągłość numeracji, stąd też pierwszy wykop-sondaż
oznaczono numerem II. Zdecydowano się otoczyć kołem wykop I. Numeracja i kolejność eksploracji wykopów była podyktowana manewrowością traktora między drzewami, a także
rozłożonym materiałem, przygotowanym do dokumentacji
i analizy, oraz namiotami.
Wymiary i głębokość wykopów: wykop II - długość 2,6 m,
szerokość l m, głębokość 2,2 m; III - 2,3 x l x 1,3; IV- 2,6 x
X l X 1,5; V 3 X l X 1,8; VI - 3 X l X 1,7; VII - 3 X l X 2,1;
VIII - 2,6 X l X 2,1; IX - 2,3 X l X 1,6; X - 2,4 X 2 X 1,3;
XI - 2,4 X l X 1,7; XII - 2,7 X l X 1,3; XIII - 3,1 X l X 1,5;
XIV - 3,5 X l X 1,9; XV - 3,4 X l X 1,2; XVI - 3,4 X l X 1,2;
XVII - 3,7 X l X 2; XVIII - 2,8 X l X 2; XIX - 2,6 X l X 2;
XX - 2,6 X l X 1,8; XXI - 2,6 X l X 1,8; XXII - 2,3 X l X 2;
XXIII - 2,4 X l X 1,7; XXIV - 2,6 X l X 1,5; XXV - 2,6 X
XXVI 2,6 X l X 1,4; XXVII 2,6 X l X 1,7;
X l X 1,5;
XXVIII - 2,6 X l X 1,6; XXIX - 3,5 X 2,4 X 2,1; XXX - 2,2 X
x 2x 2.
W wyniku tych badań w wykopach II, V, X, XII i XXX
stwierdzono obecność mogił z ofiarami, ubranymi w mundury
policji polskiej. W wykopie II zwłoki wystąpiły na głębokości
180 cm, w V,- 190 cm, w X - 170 cm, w XII - 140 cm
i w wykopie XXX na głębokości około 200 cm. Stratygrafia
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we wszystkich tych wykopach była identyczna. Nad ciałami
występow~ła mocno przemieszana i mało spoista warstwa pias~u z ~omie.szką brunatnoczerwonawej gliny. Bezpośrednio nad
Clałat?I ~tWierdzano do 10 Cm warstwę mokrego piasku O zabarWieni u grana towoszarym.
Wykop XXIX wytyc,z~no w odległości 4 m od południowego
ogrodzema. Na głębokosc1 170 cm natrafiono w nim na osobiste rzeczy pomordowanych jeńców polskich. Nie znaleziono tu
szczątk,ó~ ludzkich. Ze względu na krótki okres badań, a także
t~u.d~osc1 ~ eksplora~j.i, nie zdołano wybrać wszystkich znaj~ug~ych .,1ę !u mo~1h~w. Warstwę przykrywającą zakopane
rzeczy stan?w1ł sy~kl piasek. Wyeksplorowano północną część
wykopu, a InteresuJąca nas warstwa kontynuuje się w kierunku południowym i schodzi w głąb do ponad 2 m.
Interesujący układ warstw zaobserwowano w wykopach
XIV, XV, XVI i XVII na wschód od wykopu I oraz w wykopach ~X, X~I i XXIII n~ północ od wykopu I. W wykopach
tych me stwierdzono mogił. Pod współczesną próchnicą zaob-·
serwowar:o 'Yarstwę przemieszanego piasku z niewielkimi so-czewkar~n glmy. 'Yarstwa t~ miała grubość od 40 do 50 cm,.
a. pod mą ponowme wystąpiła warstwa próchnicy o zabarwiemu szarob;run~tnyrr: z drobnymi częściami organicznymi. Jest:
to. tzw. P.rochmca pe.rwotna, c;:yli "':'_jakimś czasie była to po-V.:Ierzchm~, na ktoreJ rosła roslmnosc. Pod warstwą próchnicy
pierwotneJ za?_bs.erwowar:o żó~ty piasek o grubości warstwy
do l m, a pomzeJ wystąpiła glma zwałowa o zabarwieniu brun~tnoc~erwonym. ~arówno żółty piasek, jak i glina pod próchmcą pierwotną n~e były ruszane przez człowieka. Podobny
układ warstvy stw;erdzon~ w dole kopanym w północnej czę-
sci ogr.odzema;, d?ł ten Jest w.spólnym grobem wydobytych
w czasie badan c:ał. W wykopie tym, pod próchnicą współ
czes~ą, war~twa p1asku z soczewkami gliny była znacznie grubsz~ 1 v.:ynos~ła do l ~· W~rstwa piasku z soczewkarni gliny do.
prochmcy pierwotneJ, stwierdzana w wykopach XIV, XV, XVI,.
XVII, XX, XXI,. XXIII i V.: vyykopie pod wtórny pochówek,
powstała w wymku zepchmęc1a spychaczem nadmiaru ziemi
znad mogił pomordowanych jeńców polskich. Stąd też teren .
n~ którym są ;nogiły, zastaliśmy równy, bez wyraźnych kop~
co w - kur hanow.
Resztki mundu::ów i rze~z:y znalezione przy zwłokach pochowano w skrzymach na mieJscu wyeksplorowanej mogiły B ..
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