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Zbiory Muzeum Katyńskiego to kopalnia wiedzy o zbrodni Sowietów
na polskich oficerach w 1940 roku. Znajdujące się w tej kolekcji listy
jednego z polskich lekarzy wojskowych obalają rosyjską propagandę
„anty-Katynia”.

M
M

uzeum Katyńskie – Oddział Muzeum Wojska
Polskiego zostało tymczasowo otwarte w 1993
roku w kazamatach dziewiętnastowiecznego rosyjskiego Fortu Czerniakowskiego przy ul. Powsińskiej 13 w Warszawie.
Po dwukrotnej zmianie siedziby znalazło
w 2015 roku swój dom w kaponierze na
terenie cytadeli warszawskiej. Muzealia,
które traﬁły do jego zbiorów, stanowią
relikwie narodowe i zarazem dowody
zbrodni popełnionej przez okupantów
radzieckich na narodzie polskim. W jego
zasobach znajdują się przedmioty wydobyte w Katyniu, Miednoje, Charkowie oraz Bykowni z grobów pomordowanych polskich oﬁcerów, policjantów,
więźniów obozów specjalnych i miejsc
odosobnienia NKWD. Uzupełniają je
liczne dary i depozyty od rodzin oﬁar.
Zbiory muzeum, jako instytucji żywej,
odwiedzanej zarówno przez rodziny zamordowanych, jak i przez innych świadków prawdy o Katyniu, nieustannie się
powiększają, służąc wypełnianiu misji polegającej m.in. na przekazywaniu
prawdy o represyjnej polityce Sowietów

następnym pokoleniom, aby znając przeszłość, mogły w sposób świadomy budować przyszłość.

Tropem artefaktów
Muzeum Katyńskie, oprócz szeroko rozumianej działalności muzealnej, prowadzi
także prace naukowo-badawcze. Umożliwiają je, oprócz zbiorów muzealnych,
bogate archiwum oraz biblioteki. W skład
archiwum wchodzą dokumenty wydobyte
z mogił, przekazane przez rodziny materiały dotyczące wykształcenia i kariery
zawodowej zamordowanych, losu ich bliskich, zbiór kserokopii dotyczący zbrodni
wydany przez stronę rosyjską, zespół dokumentów dotyczących poszukiwań bliskich z Polskiego Czerwonego Krzyża
i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża oraz innych organizacji. Odrębną część
archiwum stanowią zasoby ikonograﬁczne, które obejmują zdjęcia zamordowanych, fotograﬁe z rodzinnych albumów
ilustrujące życie wojskowe, służbę policyjną, karierę zawodową i życie osobiste
oﬁar. Drugi dział ikonograﬁi to zbiór zdjęć
lotniczych oraz fotograﬁi wykonanych
w trakcie prac ekshumacyjnych w Katy-

niu, Charkowie i Miednoje. Kolejną grupę stanowią zdjęcia pamiątek wykonane
po konserwacji i rejestracji w księgach
inwentarzowych.
Niewątpliwie najcenniejszym elementem zbiorów Muzeum Katyńskiego są artefakty grobowe. Ich wyjątkowość polega z jednej strony na wartości, jaką mają
dla rodzin oﬁar, dla których są relikwiami, z drugiej zaś na ich wymiarze historycznym – jako bezpośrednich dowodów
zbrodni Sowietów. W zbiorach muzeum
znajdują się pamiątki wydobyte w 1994
roku w Katyniu, w latach 1991 i 1994–
–1996 w Charkowie oraz w latach 1991–
–1995 w Miednoje, jak też najpóźniej przekazane do muzeum artefakty z Bykowni.
W tej grupie mieszczą się kartki pocztowe,
listy, notatki, gazety, ulotki, bilety, zdjęcia
i inne dokumenty wykonane na papierze
lub tekturze. Trzon zbioru stanowią dokumenty i banknoty znalezione w grobach
Miednoje. Znacznie mniej archiwaliów traﬁło do muzeum z Charkowa, z Katynia zaś
– ani jeden. Trudno przecenić ich wymiar
historyczny. Część dokumentów znajdujących się w zasobie jest możliwa do odczytania wyłącznie w warunkach laboratoryjnych, gdyż tylko niektóre zachowały się
w dobrym stanie. Te nieczytelne odzyskują
treść dzięki współpracy muzeum z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym
Policji w Warszawie. Z dokumentów wy-
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 Kartki pocztowe wysłane przez płk. Jana Boronia
ze Starobielska

dobytych w Charkowie szczególnie dobrze zachowały się np.: odnaleziona przy
zwłokach Jerzego Sochy lista, na której
zostało zapisane ponad siedemdziesiąt
nazwisk pułkowników Wojska Polskiego, osiemnaście listów i kart pocztowych
oraz trzy wypełnione formularze Biura
Informacyjnego Polskiego Czerwonego
Krzyża; czytelne są także odnalezione
w mogiłach blankiety telegraﬁczne, blankiety pokwitowania przyjęcia banknotów
polskich, gazety w języku polskim i rosyjskim, opakowania machorki.
Dobrze zachowane są również materiały archiwalne wydobyte w Miedno-

je. W zasobach Muzeum znajdują się listy, z czytelnym tekstem i datami, karty
pocztowe z odciskami stempli pocztowych oraz daty pisane odręcznie, relacje
i fragmenty pamiętników. W jednej z relacji, sporządzonej na niewypełnionych
stronach książeczki wojskowej, można
prześledzić drogę, która zaprowadziła
skazanego do Ostaszkowa. Wymieniając
miejsca postoju i środki transportu, autor odnotowuje warunki bytowe oraz nazwiska współwięźniów. Relację kończy
pożegnanie z żoną. Takich szczególnie
cennych zapisów pamiętnikarskich jest
kilka. W zbiorze znajdują się ponadto
kolekcje dokumentów należące do kilku osób obejmujące: świadectwa chrztu,
metryki ślubu, świadectwa ukończenia
kursów, zawiadomienia o mianowaniu,
decyzje o przyznaniu medali, różnego rodzaju legitymacje, fragmenty książeczek

(do nabożeństwa, wojskowych, oszczędnościowych itp.) i kalendarzyków, wizytówki, pokwitowania, banknoty o różnych
nominałach, fotograﬁe z napisami, bibułki
tytoniowe i małe karteczki z adresami rodzin, przygotowane prawdopodobnie dla
osób zwalnianych w celu powiadomienia
o swoim losie.
Kolejny zespół dokumentów to wykazy nazwisk jeńców zamieszkujących poszczególne sale. Wykazy wydobyte z dołów śmierci zostały wykonane odręcznie
przez różne osoby na luźnych kartkach.
Przy wielu nazwiskach odnotowano stopnie służbowe i rok urodzenia. Te cenne
notatki zostały sporządzone w językach
polskim i rosyjskim.
Kartki i listy otrzymywane od rodzin,
dzięki możliwości odczytania adresata
oraz daty nadania, można – przez porównanie z listami wywozowymi do miejsc
kaźni – uznać za najbardziej obciążające
pośrednie dowody zbrodni funkcjonariuszy NKWD. W sposób jednoznaczny zaprzeczają one tezie o odpowiedzialności
Niemców za śmierć obywateli polskich.
Korespondują z nimi przekazane przez
rodziny oﬁar do Muzeum Katyńskiego
kartki i listy, wysyłane do obozów po
marcu 1940 roku, które wracały z adnotacją: „Adresata nie odnaleziono”.
Ważnym uzupełnieniem wspomnianej
dokumentacji są archiwalia oraz kserokopie różnych dokumentów dotyczące
zamordowanych, oddane pierwotnie ty-

Fot. ze zbiorów Muzeu

m Katyńskiego

 Zdjęcia rodzinne – mjr Jan Boroń z żoną Zofią i córką Janiną



godnikowi „Zorza” i „Tygodnikowi Powszechnemu” (przekazane przez Jędrzeja
Tucholskiego do muzeum) oraz nadesłane
bezpośrednio. W zbiorze, rozrastającym
się przez lata, znajdują się karty pocztowe,
telegramy i listy pisane z poszczególnych
obozów, kartki z informacjami i adresami
przygotowane do przekazania rodzinom,
odpowiedzi na zapytania kierowane do
Polskiego Czerwonego Krzyża i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża oraz
innych organizacji dotyczące poszukiwań bliskich, dokumenty wykształcenia:
świadectwa ukończenia szkół i rozmaitych kursów, uniwersyteckie legitymacje
studenckie, dokumenty o przebiegu służby i pracy, patenty oﬁcerskie, legitymacje
nadania odznak pamiątkowych.

Listy obalają anty-Katyń
W zasobach muzeum znajduje się kilka
kolekcji ukazujących cały przebieg służby od czasu wybuchu I wojny światowej,
aż po drogę do dołów śmierci. Do szczególnie cennych należą zespoły: adiutanta
8. pułku ułanów, rtm. Kazimierza Prus-Skowrońskiego, por. piech. rez. Michała
Sagańskiego oraz płk. lek. Jana Boronia.
Pokaźny zbiór dokumentów tego ostatniego obejmuje 1,5 tys. listów adresowanych
do żony Zoﬁi. Pozwala prześledzić nie
tylko losy rodziny, lecz także jest świadectwem losów całego pokolenia polskich
obrońców Września. Listy kreślą sylwetkę lekarza o duszy naukowca, zainteresowanego medycyną bardziej ze względów
badawczo-analitycznych aniżeli pragmatycznych. Boroniowi, jak wielu jemu podobnym, po ukończeniu studiów (wydziału medycznego Uniwersytetu im. Jana
Kazimierza we Lwowie), nie było dane
rozpoczęcie spokojnej praktyki lekarskiej.
Na skutek wybuchu I wojny światowej
został wcielony do armii cesarsko-królewskiej. Przez jego pocztę z tamtych lat
można zobaczyć front włoski: wydarzenia
oraz krajobrazy przed bitwą i po niej, zapoznać się z reﬂeksjami autora na temat
życia tamtejszych mieszkańców. Jego dal-
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 Fragment listu płk. Jana Boronia do żony, pisanego ze Starobielska

sza korespondencja dotyczy służby Polsce. W listach pisanych do żony porażają informacje o gwałtach czynionych na
polskiej ludności przez Moskali. Boroń
w swoich relacjach zaświadcza o czynionych spustoszeniach, nierzadko bestialskim postępowaniu wobec jeńców
polskich i okrucieństwach w stosunku do
cywilów: „Z miasta zostały zgliszcza. […]
Ludność cywilną zrabowali do ostatniej
nitki, wielu wymordowali. Oddawanie bowiem pieniędzy wymuszali rewolwerami.
Kobiety gwałcili masowo, nawet dzieci
9-letnie. Włosy stają na głowie, gdy się
słucha opowiadań tych ludzi, w których
oczach widać dotąd obłęd strachu i rozpaczy. […] Szczęście, że ta horda nie poszła dalej, lecz ucieka teraz w nieładzie na
wschód. Byłby to bowiem drugi najazd
Dżyngis-chana”.
Na tle opisywanych okrucieństw wyróżniają się opisy postępowania wobec
jeńców rosyjskich. Boroń w osobistych
listach do żony zamartwiającej się o niego, spostrzegał, że wysoka śmiertelność
jeńców jest spowodowana w znacznym
stopniu wcześniejszym, krańcowym
wyczerpaniem organizmu. Donosił,
że efekty leczenia tyfusu salwarsanem
u chorujących żołnierzy polskich i armii
przeciwnej są nieporównywalne. Polscy
żołnierze zdrowieją, podczas gdy czer-

wonoarmiści umierają. Należy dodać,
że Boroń, wywodząc się ze środowiska
chłopskiego, rozumiał położenie prostych żołnierzy i starał się służyć pomocą wszystkim potrzebującym. Pracując
wśród szalejących epidemii, sam również
nie uniknął zakażenia. Rozwój choroby
przyspieszało postępujące wyczerpanie
ﬁzyczne i emocjonalne. Szczęśliwie jednak udało mu się powrócić do zdrowia.
Tak pisał 9 grudnia 1919 roku z Tarnopola: „Ten cały tyfus plamisty, który
roznoszą wszy, nie jest wcale tak straszną chorobą. Można śmiało twierdzić, że
hiszpanka pochłonęła więcej oﬁar, niż
pochłania ich tyfus. Tu szpitale nabite są
chorymi na tyfus, a wypadki śmierci są
rzadkie. I o ile umierają chorzy, to prawie
zawsze są to Ukraińcy (jeńcy), którzy giną
więcej z wyczerpania niż choroby samej”.
Należy przyznać, że warunki w stacjach zbornych były, zgodnie z opublikowanymi już dokumentami, trudne. Polska
nie zbudowała jednak żadnych nowych
obozów, tylko przejęła obiekty stworzone przez Niemców lub Austriaków podczas I wojny światowej. W większości
były to obozy ziemiankowe, zniszczone i splądrowane, bez drzwi i okien. Ich
stan był tak zły, że wizytujący taki obiekt
przedstawiciel Ligi Narodów stwierdził,
iż uważa ten obóz za jedną z najstraszniejszych rzeczy, jaką widział w życiu.
Zapewne oprócz warunków zakwaterowania miał na myśli dający się zauważyć bałagan organizacyjny i widok nie-
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dożywionych jeńców w łachmanach,
stłoczonych w barakach. Te trudne warunki bytowe wspomina także w swojej korespondencji Boroń: „Pierwszy
tydzień mojego tu pobytu był rzeczywiście niewesoły. Była i praca ciężka,
i niebezpieczeństwo duże […] szalała
tu epidemia tyfusu, szpitale były przepełnione, a w stacji zbornej leżała masa
chorych, nie było ich gdzie odstawić dla
braku miejsca w szpitalach. Chorzy leżeli
często na ziemi, bez pościeli, przy wybitych oknach etc., a co najgorsze – byli
nie odwszeni, więc zatem niebezpieczni.
Personel składał się z bandy najemnych
cywilnych robotników, z którą nie wiedzieć było jak się zabrać do pracy”.
Korespondencja frontowego lekarza
z żoną, powstała nie dla celów propagandowych, jest najlepszym dowodem świadczącym o kłamstwie „anty-Katynia”, czyli
propagandy głoszącej, że Polacy mordowali sowieckich jeńców w wojnie polsko-bolszewickiej, przez co starano się relatywizować zbrodnię na polskich oﬁcerach.
Listy są dowodem na to, że celem strony
polskiej nie było uśmiercenie jeńców Armii Czerwonej. Polacy nie rozstrzeliwali ani w inny sposób celowo nie uśmiercali przeciwników. Przeciwnie, na miarę
możliwości poprawiali zakwaterowanie
i spieszyli z pomocą wszystkim chorym,
zarówno żołnierzom polskim, jak i wziętym do niewoli.
Opis tamtych trudnych lat przez pryzmat
postępowania jednego z wojskowych lekarzy pozwala wnioskować o systemie wartości tej grupy. Wiedza podnosiła prestiż
społeczny, a zajmowane stanowisko było
rozumiane jako służba człowiekowi, nie-
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zależnie od zajmowanej pozycji. Mimo
wiedzy o bestialstwach Armii Czerwonej,
stać ich było na pomoc jeńcom. Za tamtą
służbę, nieco ponad dwadzieścia lat później, Sowieci obarczyli ich odpowiedzialnością za śmierć tych, których nie zdołali
uratować. Kilkadziesiąt lat później władze rosyjskie porównały obozy dla czerwonoarmistów z „fabrykami śmierci”. To
porównanie miało stanowić usprawiedliwienie dla zbrodni dokonanej na polskich
obrońcach z września 1939 roku.

Na nieludzkiej ziemi
Odrębnym zespołem w zbiorach archiwum Muzeum Katyńskiego, o którym
należy nieco szerzej wspomnieć, jest dokumentacja przekazana przez rodziny pomordowanych dotycząca ich losów pod
dwiema okupacjami. W skład zespołu
wchodzą relacje z wielu miejsc pobytu
na „nieludzkiej ziemi”, zdjęcia rodzinne, w tym np. z zesłania w głąb Związku
Radzieckiego, rozmaite zaświadczenia
miejscowe oraz z drogi powrotnej, dowody poszukiwań bliskich – kopie listów
i odpowiedzi instytucji międzynarodowych mogących udzielić informacji.
Muzeum Katyńskie podjęło się gromadzenia tej dokumentacji i zarazem dowodów polityki represyjnej Sowietów,
gdyż z jednej strony życzeniem rodzin
była i jest opieka nad całością spuścizny
przekazywanej do jego archiwum, z drugiej zaś niemal jednoznaczny wydaje się
związek podjęcia decyzji zamordowania
ponad 22 tys. jeńców wojennych i więźniów oraz przeprowadzenia deportacji ich
rodzin skazanych na walkę o przetrwanie.
Realizacja planów, prawie równocześnie,

zapewniała zniknięcie z mapy byłej II RP
ojców rodzin i ich najbliższych oraz krewnych wywożonych zesłańczymi transportami w głąb ZSRR. Deportacja rodzin stanowiła też, po części, urzeczywistnienie
zamysłu ukrycia przed światem mordu
na oﬁcerach, policjantach i więźniach.
W sytuacji zmiany adresu znacznie łatwiej było usprawiedliwić utratę kontaktu
między bliskimi. Końcowym aktem wysiedleń było zawłaszczenie przez państwo
radzieckie mienia pozostawionego przez
zsyłanych. W ten sposób władze okupacyjne działały metodą faktów dokonanych
nie tylko w warstwie ludzkiej, lecz także
w sferze własności. Przez podział mienia po zesłańcach wprowadzano ponadto
element moralnej wspólnoty z władzami
radzieckimi tych, którzy z niego korzystali. W konsekwencji ﬁnalizowano zmiany stanu posiadania i struktury etnicznej
oraz trwale depolonizowano zajęte ziemie
Rzeczypospolitej. Biorąc pod uwagę wieloletnie zsyłki rodzin, można mówić o dokonanej przez władze radzieckie czystce etnicznej na Kresach. Oﬁary trzech
obozów specjalnych i więzień Ukrainy
i Białorusi miały bezpośredniego kata, dla
rodzin katem były czas, miejsce, warunki
bytu i niewolniczej pracy, której nie mogli
sprostać nawet najsilniejsi.
Z artefaktami grobowymi oraz dokumentami przekazanymi przez rodziny
zamordowanych w archiwum muzeum
sąsiaduje zbiór kserokopii przekazanych
przez stronę rosyjską. Odrębną część archiwum stanowią zasoby ikonograﬁczne,
biblioteczne oraz ﬁlmoteka.
Zbiory Muzeum Katyńskiego nie tylko
przyczyniają się do zachowania dla przyszłych pokoleń dowodów zbrodni i utrwalenia w pamięci narodowej jednego z największych polskich dramatów XX wieku,
lecz także uzmysławiają cynizm polityki
sowieckiej wobec Polski. Na tym tle staje
się też bardziej zrozumiałe nieustanne kultywowanie narodowych i niepodległościowych tradycji, podejmowanie działań
na rzecz uświadomienia, że zbrodnia ludobójstwa ma niezwykle szeroki wymiar
historyczny, moralny i ludzki.
dr Ewa Kowalska – kierownik Muzeum Katyńskiego
– Oddziału Muzeum Wojska Polskiego
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